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RESUMO: O presente Trabalho de Conclusão de Curso teve como objetivo analisar as 

implicações jurídicas da saída do Reino Unido da União Europeia, tendo em vista as 

particularidades do seu relacionamento, desde o processo de integração europeu, assim como 

o fato de que o Reino Unido é o primeiro país a sair do bloco, e, portanto, marcará a primeira 

vez em que o artigo 50 do TUE será acionado. O Estado foi convidado para fazer parte da 

CECA em 1955, mas recusou a oferta, uma vez que aderir à organização internacional com 

ambições supranacionais implicaria, em certa medida, uma cessão de sua autoridade e 

soberania, e o país não tinha qualquer interesse em alcançar uma integração política. Assim 

que o bloco começou a prosperar economicamente, o Reino Unido pleiteou o seu ingresso. 

Dois anos depois de entrar na CEE, houve um referendo sobre a sua permanência na 

organização internacional. Mais de quarenta anos depois, em junho de 2016, a população 

britânica votou pelo Brexit. O país já era considerado como um awkard partner, tendo em 

vista a sua política de opt-outs de mecanismos de integração da União Europeia, como o Euro 

e o Espaço Schengen. A sua saída marcou o ápice dessa controversa relação. A pergunta desta 

pesquisa diz respeito ao futuro relacionamento do país com a UE, se haverá um soft ou hard 

exit, isto é, se o Reino Unido manterá uma relação próxima com o bloco, por meio da 

continuidade da sua participação no mercado único e na união aduaneira, ou se deseja que as 

suas relações econômicas sejam regidas estritamente pelas normas da OMC, marcando uma 

maior ruptura de seu relacionamento com a organização internacional. A hipótese do presente 

trabalho é: embora a escolha mais racional a ser adotada pelo governo britânico seja o soft 

exit, é mais provável que ocorra um hard exit, tendo em vista o status particular do Reino 

Unido desde o início do processo de integração europeu e o complexo procedimento jurídico 

estabelecido pelo artigo 50 do TUE, extremamente desgastante para as partes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT: The purpose of this monograph was to analyze the legal implications of the 

withdrawal of the United Kingdom from the European Union, given the particularities of their 

relationship since the start of the European integration process, as well as the fact that the 

UK is the first country to leave the bloc, therefore, Article 50 of the Treaty on the European 

Union will be triggered for the first time. The country was invited to join the European Coal 

and Steel Community in 1955, but declined the offer, because being a member of an 

international organization with supranational ambitions would, to a certain extent, imply an 

assignment of its authority and sovereignty, and the UK had no interest to engage in a 

political integration process. When the bloc began to thrive economically, the country 

changed its strategy and pleaded its admission. Two years after it became a member state of 

the European Economic Community, the country held a referendum, in which its membership 

in the EEC was questioned. More than forty years later, in June 2016, the British population 

voted to leave the European Union. The country was already considered as an awkard 

partner, in view of its policy of opt-outs of integration mechanisms of the bloc, such as the 

Euro and the Schengen Area. Its withdrawal marked the climax of this controversial 

relationship. This research’s question concerns the country's future relationship with the EU, 

whether there will be a soft or hard exit, that is, whether the UK will maintain a close 

relationship with the EU, by continuing to participate in the single market and the customs 

union, or whether it wants its economic relations to be governed strictly by WTO rules, 

marking a further rupture in its relationship with the bloc. The hypothesis of the present 

monograph is: even though the most rational choice to be taken by the British government is 

the soft exit, it is more likely that there will be a hard exit, given the particular status of the 

UK since the beginning of the European integration process and the complex legal procedure 

established by Article 50 of TEU, which is extremely stressful for the parties. 
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INTRODUÇÃO 

 

A União Europeia (UE) é uma organização internacional que visa a integração 

regional dos países europeus. Em 1950, por meio da Declaração de Schuman,1 estabeleceu-se 

o marco inicial da integração europeia. Em 1951, por meio do Tratado de Paris,2 criou-se a 

Comunidade Europeia de Carvão e Aço (CECA). Em 1957, por meio do Tratado de Roma,3 a 

Comunidade Econômica Europeia (CEE). Somente em 1992, por meio do Tratado de 

Maastricht,4 estabeleceu-se o que hoje é conhecido como União Europeia. Em 2007, o 

Tratado de Lisboa5 concedeu aos Estados o direito de abandonar o bloco, estabelecendo os 

procedimentos para exercê-lo no artigo 50 do Tratado da União Europeia6 (TUE)7. 

 Em 1951, apenas Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos 

participavam da CECA. Em 1955, o Reino Unido foi convidado para fazer parte da 

organização internacional, mas recusou a oferta, tendo em vista que isso implicaria, em certa 

medida, uma cessão de sua autoridade e soberania. Ao reconhecer os benefícios econômicos 

da CEE, o Reino Unido pleiteou sua adesão ao bloco em 1961 e em 1967. Entretanto, seu 

ingresso à organização internacional foi vetado pelo presidente da França, Charles de Gaulle, 

em ambas as vezes. Apenas em 1973,8 o Reino Unido passou a fazer parte da CEE.9 

 Em abril de 1974, o Reino Unido solicitou novas negociações sobre o seu Tratado 

de Adesão, a fim de que fosse revista a sua contribuição para o orçamento comunitário.10 Em 

                                                           
1 União Europeia. A Declaração Schuman, 9 mai. 1950. Disponível em: <https://europa.eu/european-

union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_pt > Acesso em 17 de out. 2017. 
2 Tratado de Paris Versão Consolidada, 18 abr. 1951, JO C 203, 7 jun. 2016. Disponível em: <http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT&from=PT> Acesso em 27 jun. 2017. 
3 Tratado de Roma Versão Consolidada, 25 mar. 1957, JO C 325, 24 dez. .2002. Disponível em: < http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT&from=PT> Acesso em 27 jun. 2017. 
4 Tratado de Maastricht Versão Consolidada, 7 fev. 1992, JO C 191, 29 jul. 1992. Disponível em: <http://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-

01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDFl > Acesso em 26 jun. 2017. 
5 Tratado de Lisboa Versão Consolidada, 13 dez. 2007, JO C 306, 17 dez. 2007. Disponível em: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=fr> Acesso em 26 jun. 2017.   
6 Tratado da União Europeia Versão Consolidada,7 fev. 1992, JO C 326, 26. out. 2012. Disponível em: 

<http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-

01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF > Acesso em 26 jun.2017. 
7 LOBO, M.T.C. Manual de Direito Comunitário: 50 anos de Integração. 3ª edição. Curitiba: Juruá Editora, 

2008, p. 19-25.  
8 Tratado de Adesão da Dinamarca, Irlanda e Reino Unido Versão Consolidada, 22 jan. 1972, JO L 73, 27 

mar. 1972. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11972B/TXT&from=PT> Acesso em 27 jun. 2017. 
9 BUKHARI, S.S.H.; BUKHARI, S.M.H.; ROOFI, Y. Brexit: a Challenge for the United Kingdom and the 

European Union. Pakistan Journal of Social Sciences, Dubai, vol. 36, n. 2, 2016, p. 667-669. 
10 TOSTES, A.P.B. União Europeia: o Poder Político do Direito. 1ª edição. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 

2004, p.102.  

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_pt
file:///C:/Users/usuario/Documents/TCC/capitulo%202/JO%20C%20203,%207%20jun.%202016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11972B/TXT&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11972B/TXT&from=PT
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junho de 1975, houve um referendo, que constatou o desejo da população britânica em 

permanecer no bloco.11  

  Ao longo dos anos, os mecanismos de integração política da organização 

internacional aumentaram, por meio da criação do Espaço Schegen e da união monetária. O 

Reino Unido obteve opt-out dessas matérias, sendo a sua adesão ao bloco considerada como à 

la carte, tendo em vista a tendência do país de se imiscuir de mecanismos integracionistas que 

poderiam comprometer a sua independência, identidade nacional e  soberania.12  

Tendo em vista o exposto, depreende-se que desde o princípio da integração europeia, 

o Reino Unido possuía uma relação atípica com a organização internacional. O ápice dessa 

controversa interação foi a celebração do referendo de 23 de junho de 2016. Pela primeira vez 

uma nação optou por sair da União Europeia. Por 51, 9% dos votos, a população do Reino 

Unido decidiu abandonar o bloco. A saída do Reino Unido da União Europeia ficou 

conhecida na mídia internacional como Brexit. 

O artigo 50 do TUE estipula os procedimentos jurídicos para que um Estado Membro 

se retire da União Europeia. Como o Reino Unido é o primeiro país que objetiva sair da 

organização internacional, o artigo é permeado de incertezas. O presente Trabalho de 

Conclusão de Curso irá esclarece-las.  

Especula-se sobre os possíveis cenários de exit, isto é, se haverá um soft ou hard exit. 

Tais classificações são definidas principalmente em termos econômicos, de acordo com as 

futuras relações do Reino Unido com o mercado único e/ou a união aduaneira. No modelo da 

Noruega, o país passaria a aderia à EFTA (European Free Trade Association)13 e à EEA 

(European Economic Area),14 sendo a última caracterizada pela submissão à jurisdição do 

Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), às quatro liberdades do mercado único: livre 

circulação de bens, serviços, pessoas e capitais, ademais, o Estado deveria adotar a legislação 

a ele relacionada e contribuir para o orçamento comunitário.15  

Há diversas variações do modo como um país pode interagir com o mercado único, tal 

como o modelo adotado pela Suíça, em que foram  firmados mais de cem acordos bilaterais 

com a União Europeia, dentre eles, alguns que envolvem participação no mercado único, em 

                                                           
11 GOODWIN, M.J.; HEATH, O. The 2016 Referendum, Brexit and the Left Behind: an Aggregate-Level 

Analysis of the Result. The Polical Quaterly, vol. 87, n. 3. Londres, 2016, p. 323. 
12 CINI, M.; BORRAGÁN, N.P.S. European Union Politics. 3a edição. Oxford: Oxford Press, 2010, p. 37. 
13 Em português, a EFTA é conhecida como a Associação Europeia de Livre Comércio.  
14 Em português, a EEA é conhecida como o Espaço Econômico Europeu.  
15 MENON A., FOWLER, B. Hard or Soft? The Politics of Brexit. National Institute Economic Review, 

Londres, vol. 238, 2016, p. 8. 
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uma abordagem “setor por setor”; assim como o CETA (Comprehensive Economic and Trade 

Agreement),16 adotado pelo Canadá, classificado como o FTA (Free Trade Agreement)17 mais 

ambicioso já celebrado pela UE. O soft exit também é evidenciado pelo modelo adotado pela 

Turquia, em que o país faz parte da união aduaneira, o que envolve a circulação de bens sem 

qualquer tarifa dentro da União Europeia, a adoção da tarifa externa e da política comercial 

comum.18   

Já nos cenários do hard exit, as relações comerciais do país com o bloco seriam 

regidas exclusivamente pelas normas da OMC (Organização Mundial do Comércio), sem que 

houvesse qualquer FTA e, consequentemente, qualquer relação com o mercado único ou com 

a união aduaneira, o que implicaria na imposição de tarifas nos termos da Nação Mais 

Favorecida, assim como quotas e barreiras não tarifárias.19 Por outro lado, o Reino Unido 

retomaria o controle sobre o seu orçamento, o processo de elaboração e enforcement de suas 

leis, suas fronteiras e, consequentemente, sobre as regras relativas à imigração.20 

Ao responder a pergunta: haverá um soft ou hard exit? O presente Trabalho de 

Conclusão de Curso terá como objetivo geral analisar as implicações jurídicas da saída do 

Reino Unido da União Europeia, tendo em vista as peculiaridades do seu relacionamento 

desde o processo de integração europeu, assim como o fato de que o Reino Unido será o 

primeiro país a acionar o artigo 50 do TUE. 

Com o intuito de fazer uma análise mais profunda do tópico, o presente Trabalho de 

Conclusão de Curso estabeleceu como objetivos específicos: (i) o mapeamento da 

especificidade das relações entre o Reino Unido e a União Europeia desde a criação do bloco, 

verificando também o papel do Reino Unido na UE; (ii) a análise dos procedimentos jurídicos 

necessários para a saída do país do bloco; e (iii) a verificação dos possíveis cenários das 

futuras relações do Reino Unido com a organização internacional. 

Para nortear o estudo do tema, adota-se a seguinte hipótese: embora a escolha mais 

racional a ser adotada pelo governo britânico seja o soft exit, é mais provável que occora um 

                                                           
16 Em português, o CETA é conhecido como o Acordo Econômico e Comercial Global.  
17 Em português, o FTA é conhecido como Acordo de Livre Comércio.  
18 MENON A., FOWLER, B. Hard or Soft? The Politics of Brexit. National Institute Economic Review, 

Londres, vol. 238, 2016, p. 8. 
19 Ibid, p. 8. 
20 Bloomberg, Nine things you need to know about a “hard brexit”, 17 out. 2016. Disponível em: 

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-17/what-makes-a-hard-brexit-harder-than-a-soft-one-

quicktake-q-a > Acesso em 29 mai. 2018. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-17/what-makes-a-hard-brexit-harder-than-a-soft-one-quicktake-q-a
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-17/what-makes-a-hard-brexit-harder-than-a-soft-one-quicktake-q-a
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hard exit, tendo em vista o status particular do Reino Unido desde o início do processo de 

integração europeu e o complexo procedimento jurídico estabelecido pelo artigo 50 do TUE.  

A justificativa do presente Trabalho de Conclusão de Curso é de que o tema é 

extremamente atual e permeado de incertezas, já que o Reino Unido é o primeiro país a optar 

por sair da União Europeia e, portanto, a acionar o artigo 50 do TUE. As negociações sobre o 

acordo de retirada e as futuras relações entre o Reino Unido e a União Europeia ainda estão 

em andamento, a estimativa para a sua conclusão é outubro de 2018. O tema é extremamente 

relevante, tendo em vista que o Brexit afetará não apenas o Reino Unido, mas também os 

Estados Membros da União Europeia, a organização internacional como um todo e até mesmo 

os países fora dela. Caso o Reino Unido deixe de fazer parte da união aduaneira, não mais 

precisará aplicar as tarifas externas comuns, nem se submeter à política comercial do bloco, 

podendo celebrar FTAs livremente. Além disso, uma das consequências do Brexit foi a 

Declaração de Bratislava, em que a organização internacional se comprometeu a rever a sua 

estrutura interna e debater o seu futuro comum, com o intuito de evitar que outros países 

sigam o exemplo do Reino Unido.21  

Por fim, para atingir os objetivos do presente Trabalho de Conclusão de Curso, a 

metodologia utilizada será a pesquisa doutrinária, de documentos oficiais publicados pelo 

governo do Reino Unido e pela União Europeia, e de artigos de periódicos internacionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21Conselho Europeu, Declaração e Roteiro de Bratislava, 16 set. 2016. Disponível em: 

<http://www.consilium.europa.eu/pt/policies/eu-future-reflection/bratislava-declaration-and-roadmap/> Acesso 

em 2 jun. 2018. 

http://www.consilium.europa.eu/pt/policies/eu-future-reflection/bratislava-declaration-and-roadmap/
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CAPÍTULO 1 – O PANORAMA DAS ESPECIFICIDADES DAS RELAÇÕES ENTRE 

O REINO UNIDO E A UNIÃO EUROPEIA  

 

1.1 O histórico do processo de integração europeu sob a perspectiva do Reino Unido  

 

Após a Segunda Guerra Mundial, a ideia de criar os “Estados Unidos da Europa” 

surgiu como uma prioridade, a fim de garantir a paz a uma região até então conturbada. A 

Guerra Fria entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e os Estados Unidos 

da América (EUA) evidenciou a fragilidade das defesas da Europa Ocidental em meio à 

ambição de extensão territorial da URSS, o que levou a um maior envolvimento dos países 

europeus com os EUA.22 

Nesse contexto de bipolarização ideológica, a Europa Ocidental passou a se definir 

como uma entidade com interesses comuns. Esses países europeus reconheceram que a 

recuperação de sua economia somente seria possível por meio de uma assistência dos Estados 

Unidos, conjuntamente com um processo de colaboração no desenvolvimento econômico 

entre os Estados europeus ocidentais.23  

Tais nações tinham expectativas de que os primeiros passos para alcançar essa 

cooperação seriam dados pelo Reino Unido, e de que a organização europeia seria 

caracterizada por uma aliança entre britânicos e franceses, tendo em vista o papel 

desempenhado por eles durante a Segunda Guerra Mundial. Contudo, os britânicos estavam 

apreensivos com qualquer ato que pudesse cercear a sua soberania e liberdade para agir de 

forma independente. Já os franceses tinham interesse em manter a Alemanha fraca econômica 

e militarmente, enquanto a França reconstruía a sua força interna. 24 

A hesitação britânica em assumir um papel engajador nesse sistema advinha da 

existência de interesses comerciais e militares tanto no continente europeu quanto fora dele. 

Em 1947, o país concluiu que ao participar de um processo de integração europeu, 

caracterizado por uma união aduaneira, os seus prejuízos a longo prazo seriam enormes se 

comparados com a manutenção de suas relações com a Commonwealth25 e com os Estados 

Unidos. O Reino Unido seria parte de uma organização internacional emergente de cunho 

político e econômico, em que importantes áreas de sua política econômica seriam 

                                                           
22 CINI, M.; BORRAGÁN, N.P.S. European Union Politics. 3a edição. Oxford: Oxford Press, 2010, p. 16. 
23 Ibid, p. 17. 
24 Ibid, p. 19. 
25 A Commonwealth é uma associação intergovernamental voluntária formada, em sua maior parte, por antigas 

colônias britânicas.  
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harmonizadas com as dos outros Estados Membros. Para o país, tal perda de liberdade na 

elaboração de políticas internas era inaceitável.26 Sua prioridade na Europa era assegurar o 

comprometimento norte-americano com a defesa do continente europeu, baseado no Tratado 

de Bruxelas,27 e institucionalizado por meio da Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN).28 

Com o passar do tempo e pressão dos Estados Unidos para que houvesse uma 

reconstrução da Alemanha Ocidental e consequente obtenção de um aliado contra a União 

Soviética, a França notou que a introdução de instituições que permitissem a integração 

europeia poderia servir como instrumento para que os franceses tivessem influência no 

restabelecimento político e econômico da Alemanha. 29 

Em junho de 1947, Marshall declarou que os Estados Unidos apoiariam o projeto de 

reconstrução europeia, desde que os países europeus estabelecessem um sistema de 

cooperação mútua para repartir os recursos financeiros. O Plano Marshall, também conhecido 

como Programa de Recuperação Europeia, foi formalmente lançado em abril de 1948. No 

mesmo mês, dezesseis países europeus assinaram a Convenção de Paris,30 que criou a 

Organização Europeia de Cooperação Econômica (OECE).31 

Embora tenha feito um discurso em Zurique sobre os “Estados Unidos da Europa” em 

setembro de 1946, Winston Churchill declarou que não possuía qualquer intenção de 

participar de uma organização internacional com ambições supranacionais, tendo em vista que 

isso implicaria, em certa medida, uma cessão de autoridade e soberania do Reino Unido. 

                                                           
26 DINAN, D. Origins and Evolution of the European Union. 1a edição. Oxford: Oxford Press, 2006, p. 91. 
27Tratado de Bruxelas Versão Consolidada, 17 mar. 1948. Disponível em: 

<http://www.nato.int/ebookshop/video/declassified/doc_files/Brussels%20Treaty.pdf> Acesso em 20 de out. 

2017.  
28 DINAN, D. Origins and Evolution of the European Union. 1a edição. Oxford: Oxford Press, 2006, p. 51. 
29 Ibid, p. 39 e 109. 
30Convenção para a Cooperação Econômica Europeia, 16 abr. 1948. Disponível em: 

<http://www.cvce.eu/obj/convention_for_european_economic_cooperation_paris_16_ april_1948-en-769de8b7-

fe5a-452c-b418-09b068bd748d.html > Acesso em 28 out. 2017. 
31 MOTA DE CAMPOS, J.; MOTA DE CAMPOS, J.L. Manual de Direito Comunitário. 5ª edição. Coimbra: 

Coimbra Editora, 2007, p. 40. 

http://www.nato.int/ebookshop/video/declassified/doc_files/Brussels%20Treaty.pdf
http://www.cvce.eu/obj/convention_for_european_economic_cooperation_paris_16_%20april_1948-en-769de8b7-fe5a-452c-b418-09b068bd748d.html
http://www.cvce.eu/obj/convention_for_european_economic_cooperation_paris_16_%20april_1948-en-769de8b7-fe5a-452c-b418-09b068bd748d.html
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Assim, em 1949, o Conselho da Europa32 foi estabelecido como uma organização meramente 

intergovernamental, atendendo aos desejos dos britânicos. 33 

Em maio de 1950, estabeleceu-se o principal marco da integração europeia, por meio 

da Declaração Schuman, em que com o auxílio de Jean Monnet, foi proposta a criação de um 

mercado comum de carvão e aço entre a França e a Alemanha, por meio de uma organização 

supranacional, a que outros países poderiam aderir. Assim, a produção franco-alemã de 

matérias-primas de indústrias de base ficaria sob o controle de uma autoridade comum. 34 

Em abril de 1951, o Tratado de Paris instituiu a Comunidade Europeia de Carvão e 

Aço (CECA), que contava com a participação apenas da Alemanha, Bélgica, França, Itália, 

Luxemburgo e Países Baixos. O Reino Unido havia sido convidado para participar do bloco, 

todavia, declinou a oportunidade. O país apoiava a iniciativa, contudo, preferia manter-se de 

fora de tal organização supranacional, tendo em vista seu vínculo com a Commonwealth e 

suas colônias fora do continente europeu.35 Em fevereiro de 1930, Churchill proferiu a icônica 

frase que, mesmo passados vinte anos, ilustra perfeitamente essa posição: “Nós temos nosso 

próprio sonho e objetivo. Nós estamos com a Europa, mas não fazemos parte dela. Nós 

estamos ligados, mas não comprometidos. Nós estamos interessados e associados, mas não 

absorvidos.”36 

Em 1957, foram dados mais passos em prol da integração econômica europeia, por 

meio do Tratado de Roma, que estabeleceu a Comunidade Econômica Europeia (CEE). Por 

meio dela, objetivava-se instituir um mercado único, definido como a livre circulação de bens, 

pessoas, serviços e capitais, com o intuito de aproximar as políticas econômicas de seus 

Estados Membros, especialmente no âmbito da agricultura. Embora seus objetivos estivessem 

                                                           
32 É essencial distinguir o Conselho da Europa e o Conselho Europeu. O primeiro é uma organização 

internacional que não faz parte da União Europeia, cujo objetivo é a defesa dos direitos humanos, o 

desenvolvimento democrático e a estabilidade político-social na Europa. Atualmente, possui 47 Estados 

Membros, desses, 28 integram a UE. Já o segundo é um órgão da União Europeia cuja principal função é a 

definição da agenda política do bloco.  
33 DINAN, D. Origins and Evolution of the European Union. 1a edição. Oxford: Oxford Press, 2006, p. 40 e 

300. 
34 CINI, M.; BORRAGÁN, N.P.S. European Union Politics. 3a edição. Oxford: Oxford Press, 2010, p. 19.  
35 DINAN, D. Origins and Evolution of the European Union. 1a edição. Oxford: Oxford Press, 2006, p.  51 e 

113. 
36 Tradução livre do seguinte trecho: “We have our own dream and our own task. We are with Europe, but not of 

it. We are linked, but not compromised. We are insterested and associated, but not absorved”, extraído de: 

CROWSON, N.J. Britain and Europe: A Political History since 1918, Routledge, Abington, 2011, p. 31.  
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expressos por meios econômicos, eles estavam permeados por um ideal de alcançar 

futuramente uma integração política.37  

Ainda que tenha sido convidado para fazer parte da CEE, o Reino Unido não alterou a 

sua posição em relação à sua adesão ao bloco. Os seis países membros da organização 

internacional eram destino de 13% das exportações britânicas, esse percentual poderia 

aumentar significativamente na ausência de tarifas alfandegárias. Entretanto, a parcela de 

exportações do Estado destinada aos quatro maiores países da Commonwealth era maior do 

que o dobro das exportações para a organização internacional, e 7% do total de suas 

exportações era destinado aos Estados Unidos.38  

Embora não quisesse ser excluído de um mercado em ascensão, as desvantagens de 

aderir ao bloco seriam maiores do que os benefícios econômicos que o Reino Unido iria 

auferir na qualidade de seu Estado Membro, tendo em vista que seu direito de formular as 

próprias tarifas seria limitado, e as relações com seus parceiros comerciais tradicionais, 

prejudicadas. Inicialmente, o Reino Unido presumiu que esse processo de integração 

fracassaria sem a sua interferência, permitindo que, posteriormente, o país pudesse moldar a 

CEE da forma que melhor atendesse aos seus interesses econômicos. Todavia, não foi isso 

que aconteceu, a organização internacional prosperou economicamente, e os britânicos 

tiveram que buscar uma política alternativa. 39 

Assim, em 1960, o Reino Unido, Áustria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suíça e 

Suécia, formaram a European Free Trade Association. O bloco foi estabelecido com o 

propósito de promover uma maior cooperação econômica e livre comércio na Europa. Ele era 

composto por seis países que, além de não fazer parte da CEE, reprovavam a ideia de que a 

integração europeia fosse obtida por meio de uma organização supranacional, assim como a 

adoção de uma tarifa externa comum. Contudo, eles compartilhavam a preocupação de 

sofrerem discriminação por atuar fora da área de união aduaneira.40  

Diante do êxito da CEE no âmbito da integração econômica, um dos principais 

objetivos da organização internacional tornou-se a ampliação do bloco, a fim de estabelecer as 

bases para uma “ever closer union among the peoples of Europe”, possibilitando o aumento 

da integração política de seus Estados Membros. Entretanto, a postura adotada pelo presidente 

                                                           
37 CINI, M.; BORRAGÁN, N.P.S. European Union Politics. 3a edição. Oxford: Oxford Press, 2010, p. 26. 
38 DINAN, D. Origins and Evolution of the European Union. 1a edição. Oxford: Oxford Press, 2006, p. 103. 
39 Ibid, p. 103 e 104. 
40 CALLAGHAN, J. Pivotal Powers: the British Labour Party and European Unity since 1945. Capital and 

Class, vol. 93, p. 203, 2007. 
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francês, Charles de Gaulle, mostrou-se um obstáculo. Por um lado, ele era favorável ao 

fortalecimento da CEE, sob a perspectiva de que representaria um aumento da influência 

francesa na Europa Ocidental. Todavia, de Gaulle estava reticente diante de qualquer ato que 

pudesse comprometer a sua soberania e afetar o seu papel de liderança no continente 

europeu.41 

O sucesso econômico da CEE e a retração da economia britânica provocaram a 

alteração da posição do país em relação ao bloco. Ainda em 1960, durante a Assembleia 

Consultiva do Conselho da Europa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Selwyn 

Loyd, afirmou: “Nós nos consideramos parte da Europa, por motivos de sentimento, história e 

geografia”, preparando o terreno para a sua candidatura à CEE.42  

Em agosto de 1961, a adesão britânica à organização internacional foi pleiteada pela 

primeira vez, sob o argumento que garantiria a proteção de seus interesses econômicos 

nacionais. Em dezembro de 1962, as negociações para a entrada do Reino Unido no bloco 

estavam progredindo, contudo, um acordo de adesão estava longe de ser alcançado. De Gaulle 

impôs a condição de que o Reino Unido deveria fazer parte da Política Agrícola Comum 

(PAC), privilegiando a importação de produtos agrícolas advindos de países da CEE em 

detrimento da sua política de Commonwealth. Contudo, os britânicos se negaram a fazê-lo.43 

Além disso, um dos objetivos da CEE era garantir a segurança da Europa Ocidental no 

contexto da Guerra Fria. O governo francês destacou que o encontro entre os Estados Unidos 

e o Reino Unido em Nassau, em dezembro de 1962, em que foi celebrado um acordo de 

defesa nuclear exclusiva, ilustrava como a adesão britânica ao bloco poderia comprometer a 

paz e a segurança europeias. Como o Reino Unido mantinha relações extremamente próximas 

com os Estados Unidos, de Gaulle afirmou que caso os britânicos ingressassem na 

organização internacional, os EUA iram adquirir demasiada influência na elaboração das 

políticas comunitárias. 44 

Tendo em vista o exposto, em janeiro de 1963, o presidente francês vetou a entrada do 

Reino Unido na Comunidade Econômica Europeia. Em maio de 1967, a candidatura britânica 

foi apresentada novamente. Em novembro do mesmo ano, de Gaulle vetou o seu ingresso na 

                                                           
41 CINI, M.; BORRAGÁN, N.P.S. European Union Politics. 3a edição. Oxford: Oxford Press, 2010, p. 25. 
42 Tradução livre do seguinte trecho: “we regard ourselves as part of Europe, for reasons of sentiment, of history 

and geography”, extraído de: CROWSON, N.J. Britain and Europe: A political history since 1918. Routledge, 

Abington, 2011, p. 77. 
43 DINAN, D. Origins and Evolution of the European Union. 1a edição. Oxford: Oxford Press, 2006, p. 156. 
44 Ibid, p. 156. 
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CEE afirmando que a política do Commonwealth e a relação próxima do país com os Estados 

Unidos demonstravam que o Reino Unido não estava suficientemente comprometido com os 

objetivos políticos e econômicos da organização internacional.45  

Charles de Gaulle afastou-se do poder em abril de 1969, sendo sucedido por Georges 

Pompidou, cujo governo foi caracterizado por uma postura mais pró-europeia e menos 

“anglofóbica”.46 No mesmo ano, houve uma reunião do bloco em Haia, em que os Estados 

Membros da CEE decidiram facilitar o ingresso de outras nações ao bloco, especialmente do 

Reino Unido.47  

 Assim, em junho de 1970 recomeçaram as negociações para a entrada do Reino Unido 

na organização internacional, juntamente com a Irlanda, Dinamarca e Noruega. As regras do 

jogo eram claras: os países que ingressassem na CEE deveriam adotar o acquis comunitário, 

qualquer problema de adaptação seria resolvido por meio de medidas transitórias, sem que 

houvesse qualquer alteração da legislação comunitária.48  

O aumento da importância do mercado único como destino das exportações britânicas 

foi essencial ao seu novo requerimento de ingresso à organização internacional. Em outubro 

de 1971, após dias de intenso debate, a Câmara dos Comuns aprovou os termos da sua adesão. 

Além dos contornos supranacionais da CEE, uma das grandes preocupações do Reino Unido 

era a PAC, tendo em vista que três quartos do orçamento comunitário era destinado a ela.49  

O país possuía um pequeno setor agrícola, grande parte de seus alimentos eram 

importados. O preço dos alimentos britânicos era determinado pelo mercado internacional, 

beneficiando tanto os consumidores quanto a sua comunidade agrícola, que era compensada 

pelo governo por meio de investimentos diretos em suas receitas. Considerando que os 

britânicos importavam a maior parte de suas commodities de países que não eram membros da 

CEE, o Reino Unido se tornaria um dos maiores contribuintes da PAC, sem que auferisse seus 

benefícios, tendo em vista que os subsídios eram ligados ao tamanho do setor agrícola de cada 

Estado Membro. Os britânicos seriam obrigados a adquirir produtos agrícolas dos países da 

CEE a um preço maior do que o praticado pelos Estados da Commonwealth, o que afetaria a 

balança de pagamentos do Reino Unido e, consequentemente, aumentaria a inflação no país.50 

                                                           
45 CINI, M.; BORRAGÁN, N.P.S. European Union Politics. 3a edição. Oxford: Oxford Press, 2010, p. 26. 
46 DINAN, D. Origins and Evolution of the European Union. 1a edição. Oxford: Oxford Press, 2006 p. 172. 
47 CINI, M.; BORRAGÁN, N.P.S. European Union Politics. 3a edição. Oxford: Oxford Press, 2010, p. 27. 
48 DINAN, D. Origins and Evolution of the European Union. 1a edição. Oxford: Oxford Press, 2006, p. 173 e 

176. 
49 Ibid, p. 174. 
50 Ibid, p. 175. 
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 Após fazer uma estimativa dos custos de sua entrada no bloco, o governo britânico 

concluiu que eles seriam menores do que os benefícios decorrentes do escoamento de suas 

exportações para os seus Estados Membros e o consequente acesso ao mercado único.51 

Assim, em 1º de janeiro de 1973, houve o primeiro alargamento da CEE, que passou de seis 

Estados Membros, para nove, com a entrada do Reino Unido,52 da Irlanda e da Dinamarca.53  

 Contudo, o panorama econômico sofreu drásticas mudanças, decorrentes da crise do 

petróleo de 1973. A balança comercial britânica atingiu um déficit recorde em 1974, a 

inflação chegou aos 30% em 1975, o seu Produto Interno Bruto (PIB) foi reduzido em 2,5% e 

o desemprego aumentou em grande escala. Tendo em vista o grande recesso sofrido pela 

economia britânica e pelo resto do continente europeu, não havia mais a perspectiva de um 

mercado único dinâmico para onde a indústria britânica poderia se expandir.54 

 Embora os países ingressantes não pudessem pleitear a alteração das normas 

comunitárias, estipulações sobre o orçamento do bloco se mostraram exceções a essa regra. 

Inicialmente, foi elaborado um acordo sobre um período de transição de cinco anos, em que o 

Reino Unido não teria que arcar com todas as despesas relativas à contribuição com o 

orçamento da CEE. Quando Harold Wilson ascendeu ao poder, o Partido Trabalhista 

prometeu renegociar o Tratado de Adesão do Reino Unido e, posteriormente, realizar um 

referendo sobre a permanência do país no bloco europeu.55 

 As renegociações iniciaram-se em abril de 1974 e terminaram quase um ano depois. 

As principais demandas do Reino Unido foram atendidas: um novo arranjo para a sua 

contribuição ao orçamento comunitário; redução dos preços dos produtos agrícolas; melhor 

acesso aos países da Commonwealth e ao mercado único. Em junho de 1975, o referendo foi 

celebrado, 67% da população britânica votou por continuar na CEE.56  

Embora tenha sido elaborado um novo mecanismo de correção dos investimentos 

britânicos no orçamento do bloco europeu, os custos relativos à PAC continuaram 

extremamente altos. Os países qualificados para receber o reembolso deveriam possuir um 

índice de crescimento econômico menor do que 120% da média comunitária e uma balança de 

                                                           
51 Ibid, p. 175. 
52 O Reino Unido é composto por quatro países, são eles: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.    
53 Esses países também haviam pleiteado seu ingresso à CEE em 1961, juntamente com o Reino Unido. Os vetos 

do presidente francês não haviam prejudicado a sua candidatura, todavia, eles desistiram de entrar no bloco sem 

os britânicos. Destaca-se que após a celebração de um referendo em setembro de 1972, a Noruega optou por não 

aderir à organização internacional, atendendo ao desejo de sua população. 
54 Ibid, p. 176. 
55 Ibid, p. 176. 
56 Ibid, p. 177. 
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pagamentos deficitária. Cumpridos esses requisitos, o valor do reembolso seria equivalente à 

diferença entre o percentual de contribuição do país ao orçamento do bloco e a porcentagem 

da sua participação no PIB comunitário. Entretanto, o problema britânico não era que o país 

investia muito dinheiro na CEE, mas que recebia pouco de volta.57 

Em novembro de 1979, em um relatório preparado pela Comissão Europeia, concluiu-

se que o Reino Unido deveria receber um reembolso no valor de £350 milhões, além disso, 

seria concedido um aumento da verba comunitária destinada ao país. Todavia, Margaret 

Thatcher recusou a proposta, pleiteando o reembolso no valor de um bilhão de Libras. O 

debate se estendeu até junho de 1984, quando foi celebrado um acordo envolvendo 

concessões de ambas as partes.58 

O Sistema Monetário Europeu (SME)59 foi criado em 1979, com o intuito de promover 

estabilidade monetária para a Europa ao encorajar os países a coordenar as suas políticas 

monetárias, por meio do Mecanismo de Taxas de Câmbio Europeu.60 Em outubro de 1990, o 

Reino Unido finalmente passou a fazer parte dessa política. Contudo, diferentemente dos 

outros Estados Membros que negociaram a paridade com os outros países que faziam parte do 

SME, Thatcher unilateralmente anunciou a taxa de câmbio que a Libra seria negociada, que 

foi considerada como extremamente alta.61 

Dois anos depois, no dia 16 de setembro de 1992, o Reino Unido deixou de fazer parte 

do Mecanismo de Taxas de Câmbio Europeu. Esse dia é conhecido como Black Wednesday, 

tendo em vista que nessa data, o Primeiro Ministro, John Mayor, e o Ministro das Finanças, 

Norman Lamont, aumentaram as taxas de juros de 10% para 12% e então para 15%, 

autorizando o gasto de bilhões de Libras em um esforço de manter a sua moeda dentro da 

faixa permitida pelo Mecanismo de Taxas de Câmbio Europeu. Como consequência, a 

participação do Reino Unido nesse sistema foi suspensa e a segunda taxa de juros, revertida.62 

Em fevereiro de 1992, o Tratado de Roma foi revisado pela primeira vez, por meio do 

Tratado de Maastricht, o qual estabeleceu o que hoje é conhecido como União Europeia. A 

UE é inovadora em relação à CEE, tendo em vista que não abrange apenas atividades 

                                                           
57 Ibid, p. 177. 
58 GEORGE, S. Great Britain and the European Community. American Academy of Political and Social 

Science, vol. 531, Filadélfia, 1994, p. 46 e 47.  
59 O Sistema Monetário Europeu é conhecido em inglês como European Monetary System (EMS). 
60 O Mecanismo de Taxas de Câmbio Europeu é conhecido em inglês como European Rate Mechanism (ERM). 
61 DINAN, D. Origins and Evolution of the European Union. 1a edição. Oxford: Oxford Press, 2006, p. 242. 
62BBC News, Q&A: The ERM and Black Wednesday, 9 fev. 2005. Disponível em: 

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4249425.stm> Acesso em 29 out. 2017. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4249425.stm
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supranacionais, envolvendo também cooperação intergovernamental em política externa e de 

segurança, de justiça e assuntos domésticos.63 

Esse tratado estipulou a adoção de uma moeda única, a fim de aperfeiçoar a integração 

econônica dos Estados Membros do bloco. Em 1999, o Euro foi lançado, mas apenas em 

2002, foram introduzidas notas e moedas. Dezenove dos vinte e oito Estados Membros da 

União Europeia utilizam o Euro. O Tratado da União Europeia conferiu ao Reino Unido o 

direito de opt-out64 da área do Euro, isto é, o direito de um Estado Membro optar por não 

fazer parte de uma política comunitária, ainda que os critérios para a sua adoção tenham sido 

cumpridos.65 

A participação do Reino Unido na UE é caracterizada como à la carte devido à grande 

quantidade de opt-outs das políticas comunitárias. O Estado passou a escolher as matérias em 

que almejava obter uma maior integração com os outros países europeus e exercia a 

prerrogativa de opt-out nos assuntos que desejava se imiscuir. Inicialmente, o Reino Unido 

havia exercido esse direito no que tange à união monetária e ao capítulo social. Todavia, em 

1997, Tony Blair resolveu aderir ao último.66   

Em outubro de 1997, foi assinado o Tratado de Amsterdam,67 que estabeleceu uma 

área de liberdade, segurança e justiça como novos objetivos da União Europeia. O Reino 

Unido obteve opt-outs nessas matérias, assim como na cooperação de Schengen.68 O Acordo 

de Schengen foi elaborado em 1985, a fim de permitir a livre circulação de pessoas, bens, 

serviços e capitais, entretanto, ele apenas obteve seus contornos legais comunitários em 1997, 

por meio desse tratado. Vinte e seis países participam do Espaço Schengen, dentre eles, vinte 

e dois são Estados Membros da União Europeia. O Reino Unido não o integra, contudo, em 

2000, o país passou a fazer parte da cooperação policial e judicial em matéria penal.69 

                                                           
63 CINI, M.; BORRAGÁN, N.P.S. European Union Politics. 3a edição. Oxford: Oxford Press, 2010, p. 35. 
64 Quando a maior parte dos Estados Membros da União Europeia concordam com a adoção de políticas 

integracionistas que venham a alterar os Tratados da UE, mas deparam-se com a recusa de um Estado Membro 

de abrir mão de sua soberania em determinada área dessa política, a solução, é que esse país exerça o seu direito 

de opt out, que será formalizado por meio de um Protocolo Anexo ao Tratado.  
65 European Commission, United Kingdom and the Euro. Disponível em: <https://ec.europa.eu/info/business-

economy-euro/euro-area/euro/eu-countries-and-euro/united-kingdom-and-euro_en> Acesso em 25 jun. 2017. 
66 CINI, M.; BORRAGÁN, N.P.S. European Union Politics. 3a edição. Oxford: Oxford Press, 2010, p. 37. 
67 Tratado de Amsterdam Versão Consolidada, 2 out. 1997, JO C 340, 10 nov. 1997. Disponível em: 

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11997D/TXT&from=ES > Acesso em 26 

jun.2017.     
68 CINI, M.; BORRAGÁN, N.P.S. European Union Politics. 3a edição. Oxford: Oxford Press, 2010, p. 39. 
69Decision 2000/365/CE, JO L 131, 1 jun. 2000. Disponível em: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:131:0043:0047:EN:PDF> Acesso em 23 jun. 2017. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro/eu-countries-and-euro/united-kingdom-and-euro_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro/eu-countries-and-euro/united-kingdom-and-euro_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11997D/TXT&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:131:0043:0047:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:131:0043:0047:EN:PDF
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O Tratado de Amsterdam não preencheu todas as lacunas comunitárias a que se 

propunha. Diversas questões institucionais não foram resolvidas, tais como o tamanho e 

composição da Comissão, uma possível extensão do quórum qualificado para determinadas 

matérias a serem votadas no Conselho, assim como os procedimentos relativos ao 

alargamento do bloco. Esses assuntos ficaram conhecidos como leftovers desse tratado.70 

Assim, em fevereiro de 2001, foi assinado o Tratado de Nice,71 a fim de suprir tais lacunas.   

Apenas em 2007 foi elaborado o novo tratado de reforma da União Europeia, o 

Tratado de Lisboa, que marcou o fim da CEE e o consequente aumento de poderes da UE, que 

passou a ter personalidade jurídica e a acumular funções. Além disso, a convenção concedeu 

aos Estados Membros o direito de abandonar a organização internacional, estabelecendo os 

procedimentos para exercê-lo no artigo 50 do TUE. 72 

 

1.2  A importância da soberania nacional do Reino Unido na determinação da sua 

atuação como Estado Membro da União Europeia à la carte 

 

A adesão tardia do Reino Unido à CEE provocou o sentimento britânico de outsider em 

um bloco cujas regras foram moldadas por interesses de outros players. Essas normas não 

podem ser alteradas com facilidade, assim, países como o Reino Unido, que aderiram à 

organização internacional anos após a sua criação encontraram dificuldades em se adaptar a 

elas. Como exposto, os britânicos tiveram diversas oportunidades de participar do início desse 

processo de integração, todavia, recusaram-nas.73  

 A postura britânica baseava-se em argumentos políticos e econômicos. A estrutura da 

economia do Reino Unido era formada por pilares distintos dos outros Estados Membros da 

CEE: comércio internacional, Commonwealth e pequenos agricultores. Além disso, ela era 

mais aberta à economia global e a investimentos externos do que a economia dos outros 

países do bloco. No que tange ao seu modelo político, o Reino Unido possui uma 

Constituição não escrita, sua noção de soberania é definida pelo Parlamento, suas estruturas 

de poder são extremamente centralizadas e o Estado é caracterizado por uma cultura política 

contraditória.74 

                                                           
70 CINI, M.; BORRAGÁN, N.P.S. European Union Politics. 3a edição. Oxford: Oxford Press, 2010, p. 41. 
71 Tratado de Nice Versão Consolidada, 26 fev. 2001, JO C 80, 10 mar. 2001. Disponível em: 

<https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/es_nice.pdf> Acesso em 16 de out. 2017. 
72 CINI, M.; BORRAGÁN, N.P.S. European Union Politics. 3a edição. Oxford: Oxford Press, 2010, p. 58. 
73 PERISIC, B. Britain and Europe: a History of Difficult Relations. Institute of Cultural Diplomacy, Berlim, 

2010, p. 3.  
74 WALLACE, H., At Odds with Europe. Political Studies, Sussex, vol. XLV, 1997, p. 688. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/es_nice.pdf
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O poder político do Reino Unido é essencialmente caracterizado por uma soberania 

compartilhada entre o executivo e o legislativo, por meio da dualidade do poder da Coroa 

britânica e do Parlamento. Dessa forma, o aumento do poder das instituições comunitárias é 

visto como uma ameaça à autonomia do seu executivo e à soberania do Parlamento 

britânico.75  

Conforme exposto, o Reino Unido aderiu à organização internacional por razões 

econômicas, o país desejava participar do mercado único, a fim de melhor integrar a sua 

economia dentro do continente europeu em relação ao comércio de bens, serviços e capitais. 

Todavia, a integração política somente lhe parecia interessante em temas como o estado de 

direito e transparência no processo decisório da organização internacional.76 O Reino Unido 

constantemente expressava a sua preocupação com a construção de um “superestado” 

europeu, impondo políticas que pudessem colocar em risco a sua soberania, identidade 

nacional e modelo democrático.77 

No que tange ao engajamento com as políticas do bloco, o Estado tem sido bem-

sucedido em projetar os seus interesses em vários temas. Destaca-se um grande vínculo com o 

mercado único, a regulamentação do comércio externo e o alargamento da UE em direção à 

Europa Oriental.78 Em contrapartida, ressalta-se a falta de comprometimento com políticas 

distributivas, socioeconômicas e laborais. Questões relativas ao orçamento comunitário, à 

imigração, e à cooperação no âmbito da justiça e de assuntos internos também são 

extremamente sensíveis. Experiências negativas com a política agrícola comum e com a 

política pesqueira também têm sido corriqueiras. O Reino Unido se articulou mais com a 

segurança europeia por meio da OTAN do que com a Política Externa e de Segurança Comum 

(PESC).79 

De modo geral, o Reino Unido tem uma pré-disposição menor de comprometimento 

com a cooperação europeia do que a maior parte dos Estados Membros da organização 

internacional. Entretanto, o país obteve sucesso em moldar as normas comunitárias de forma a 

atender a seus interesses nacionais: além de haver várias políticas comunitárias em 

                                                           
75 SCHMIDT, V.A. Adapting to Europe: is it Harder for Britain? Political Studies Association, Londres, vol. 

8, 2006, p. 28. 
76 CHOPIN, T.; LEQUESNE, C., CHOPIN, T.; LEQUESNE, C. Differentiation as a Double-Edged Sword: 

member states’ practices and Brexit. International Affairs, Londres, vol. 92, 2016, p. 537. 
77 SCHMIDT, V.A. Adapting to Europe: is it Harder for Britain? Political Studies Association, Londres, vol. 

8, 2006, p. 16.  
78Ibid, p. 16.  
79 WALLACE, H., At Odds with Europe. Political Studies, Sussex, vol. XLV, 1997, p. 686. 
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conformidade com as suas preferências políticas e econômicas, como mencionado 

anteriormente, os britânicos conseguiram obter opt-outs dos temas em que a integração 

europeia não atendia aos seus interesses, como a união monetária e o Espaço Schengen.80  

Uma das plataformas em que o Reino Unido melhor exerce o seu poder é no Conselho 

Europeu, em que os Chefes de Estado e de Governo dos Estados Membros se reúnem, a fim 

de estabelecer a agenda política da União Europeia. Entre 2004 e 2009, o Reino Unido era 

minoria votante em apenas 2,6% das votações. Em contrapartida, esse percentual aumentou 

para 12,3% no período compreendido entre 2009 e 2015. Em assuntos como a política 

orçamentária, PESC e desenvolvimento internacional, o Reino Unido geralmente era voto 

vencido. Por outro lado, o seu voto era vencedor em temas como comércio internacional, 

indústria, questões jurídicas, meio-ambiente, transporte, e mercado único.81 

Entre 2009 e 2014, o Reino Unido possuía uma taxa de sucesso de apenas 65% nas 

deliberações do Parlamento Europeu, enquanto nos outros Estados Membros, esse número era 

de ao menos 80%. Em 2014, o UKIP (Partido de Independência do Reino Unido), partido que 

possui a maior taxa de abstenção das votações, possuía 24 cadeiras no Parlamento Europeu, o 

que corroborou para a baixa taxa de sucesso britânica nesse órgão comunitário.82  

Diferentemente do Conselho Europeu, os membros do Parlamento Europeu são 

diretamente eleitos pelo povo. A ampliação do número de cadeiras do UKIP é resultado do 

aumento do “euroceticismo” britânico, isto é, do sentimento de desconfiança em relação às 

instituições da União Europeia e às suas políticas integracionistas.83 Conforme exposto, o 

aumento dos poderes do bloco implicou em limitações à independência nacional e, 

consequentemente, à soberania dos seus Estados Membros, levando à dominação de 

instituições supranacionais em detrimento de instituições nacionais. Esse processo chegou ao 

seu ápice quando o Tratado de Maastricht entrou em vigor. Questões como o sistema 

monetário e o mercado único, no que concerne a direitos de cidadania e políticas de 

imigração, tornaram-se extremamente problemáticas para o Reino Unido. Ademais, Tratados 

                                                           
80 MENORN, A.; SALTER, J.P., Britain’s Influence in the EU. National Institute of Economic Review, 

Londres, vol. 236, 2016, p. 9. 
81 MENORN, A.; SALTER, J.P., Britain’s Influence in the EU. National Institute of Economic Review, 

Londres, vol. 236, 2016, p. 10. 
82 Ibid, p. 10. 
83 POLGÁR, I. Eurosceptism, an Increasing Phenomenon among the Member States. Road to Brexit. 

Revista Românã de Geografie Politica, Oradea, ano XVIII, vol. 2, 2016, p. 83.  
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de Revisão, tais como o Tratado de Lisboa, que mencionavam uma “ever closer union” 

colocaram em maior destaque a questão do Euro.84 

Diante desse contexto de instatisfação popular, em 2013, David Cameron anunciou que se 

ganhasse as eleições de 2015, renegociaria as regras da adesão do Reino Unido à União 

Europeia e, posteriormente, celebraria um referendo cuja pergunta seria “deve o Reino Unido 

permanecer como membro da União Europeia ou abandoná-la?”.85  

As principais demandas de Cameron eram que: (i) o Reino Unido pudesse exercer a 

faculdade de opt-out da condição preliminar de uma “ever closer union”, a fim de evitar uma 

maior integração política; (ii) o país pudesse impor algumas limitações nos benefícios sociais 

obtidos pelos imigrantes; (iii) a UE concedesse  maiores poderes ao Parlamento britânico, de 

forma que ele tivesse a prerrogativa de impedir a internalização de qualquer legislação 

comunitária; e (iv) o bloco não tivesse uma política discriminatória com os Estados Membros 

que não adotaram o Euro como moeda nacional. Em fevereiro de 2016, uma minuta desse 

acordo foi elaborada, concedendo ao Reino Unido um status especial no bloco.86 

Em 23 de junho de 2016, foi celebrado o referendo. Os principais motivos por trás de sua 

realização são ligados a questões de soberania, tais como: (i) a necessidade do Reino Unido 

ter controle sobre suas fronteiras, tendo em vista o alto número de imigrantes e o risco ao 

sistema de seguridade social; (ii) liberdade para criar leis que podem causar impactos 

econômicos significativos, assim como o enforcement de suas leis nacionais;87 (iii) altas 

tarifas para o comércio com países terceiros;88 (iv) as taxas para ser membro do bloco foram 

consideradas muito altas e o retorno financeiro, baixo, alegou-se que o dinheiro poderia ser 

reinvestido na saúde; e (v) as pressões exercidas por parlamentares do Partido Conservador e 

do UKIP, que afirmavam que a população britânica não era consultada sobre a sua 

permanência no bloco desde 1975.89 

                                                           
84 BUKHARI, S.S.H.; BUKHARI, S.M.H.; ROOFI, Y. Brexit: a Challenge for the United Kingdom and the 

European Union. Pakistan Journal of Social Sciences, Dubai, vol. 36, n. 2, 2016, p. 667.  
85 OLIVER, T. To Be or Not to Be in Europe: is that the Question? Britain’s European Question and an 

in/out Referendum. International Affairs, Londres, vol. 91, 2015, p. 77. 
86 BUKHARI, S.S.H.; BUKHARI, S.M.H.; ROOFI, Y. Brexit: a Challenge for the United Kingdom and the 

European Union. Pakistan Journal of Social Sciences, Dubai, vol. 36, n. 2, 2016, p. 669. 
87 Um dos princípios basilares da UE é o da primazia, isto é, quando houver conflito entre uma norma 

comunitária e uma norma nacional, prevalece a comunitária.  
88 O Reino Unido mantém mais relações comerciais significativas com países que não fazem parte da União 

Europeia e, portanto, é frequentemente penalizado com as tarifas externas comuns do bloco. 
89 BUKHARI, S.S.H.; BUKHARI, S.M.H.; ROOFI, Y. Brexit: a Challenge for the United Kingdom and the 

European Union. Pakistan Journal of Social Sciences, Dubai, vol. 36, n. 2, 2016, p. 668. 
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Dentre os argumentos a favor de sua permanência na organização internacional, afirmava-

se que a União Europeia propiciava o aumento da atividade econômica britânica, tendo em 

vista que o fluxo de bens e pessoas dispostas a trabalhar intensificava o seu desenvolvimento 

econômico. Argumentou-se ainda que a saída do Reino Unido da UE danificaria a imagem do 

país, e que a nação seria economicamente mais forte fazendo parte de um bloco formado por 

vinte e oito países, do que fora dele.90  

Por 51, 9% dos votos, a população britânica decidiu pelo Brexit. Ressalta-se, contudo, que 

a Escócia e a Irlanda do Norte votaram pela sua permanência no bloco, por 62% e 55,8% dos 

votos, respectivamente. Após esse resultado, Cameron anunciou a sua renúncia e substituição 

pela Theresa May. 

Com a saída do Reino Unido da União Europeia, o bloco perderá sua maior potência 

militar, um de seus únicos países detentor de armas nucleares e de poder de veto no Conselho 

de Segurança das Nações Unidas, a sua segunda maior economia (o país representa 18% do 

PIB do bloco) e o seu único centro financeiro global. Por outro lado, 44% das exportações 

britânicas têm como destino final países da UE, enquanto apenas 8% das exportações da 

organização internacional são destinadas ao Reino Unido, o ônus da imposição de barreiras 

tarifárias será extremamente alto. Além disso, o país terá que renegociar acordos comerciais 

com outros Estados, sem se beneficiar dos acordos bilaterais provenientes da União 

Europeia.91 

No próximo capítulo, será exposto o processo de saída do Reino Unido da União 

Europeia, por meio da análise do artigo 50 do TUE, do caso Miller, assim como do projeto de 

lei que prevê a internalização da legislação comunitária no ordenamento jurídico do Reino 

Unido e da eventual jurisdição do TJUE sobre o país. 

 

CAPÍTULO 2 – OS ASPECTOS JURÍDICOS DO BREXIT: OS PROCEDIMENTOS 

LEGAIS PARA A SAÍDA DO REINO UNIDO DA UNIÃO EUROPEIA 

 

2.1. O Caso Miller 

 

Em 23 de junho de 2016, a população britânica votou pela saída do Reino Unido da 

União Europeia, por 51,9% dos votos. Para que possa efetivamente se retirar do bloco, o 

Estado terá que cumprir uma série de procedimentos estabelecidos pelo artigo 50 do TUE. O 

                                                           
90 Ibid, p. 669. 
91 MATTHIJS, M. Europe after Brexit: a Less Perfect Union. Foreign Affairs, Nova York, 2017, p. 85.  
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dispositivo não estabelece condições específicas para que um país deixe a UE, tal como o 

consentimento dos demais Estados Membros, tampouco que a nação indique os motivos de 

sua retirada. Todavia, conforme os ditames do parágrafo primeiro do artigo 50, é essencial 

que o processo respeite as normas constitucionais do país retirante, a fim de evitar a 

ocorrência de abusos políticos.92 Além disso, quando um Estado Membro decidir sair da 

União Europeia, deverá notificar a sua intenção ao Conselho Europeu, nos termos do 

parágrafo segundo do artigo 50 do TUE. 

Esse foi um dos grandes desafios enfrentados pelo Reino Unido, tendo em vista a 

ausência de uma Constituição codificada em seu ordenamento jurídico, isto é, o país não 

possui um único código que prevalece sobre todas as fontes de direito. Seu arranjo 

constitucional é típico da Common Law, baseando-se na combinação de princípios, estatutos, 

convenções e decisões judiciais. Assim, no caso R (on the application of Miller and another) 

(Respondents) v Secretary of State for Exiting the European Union (Appelant),93 a Suprema 

Corte britânica foi questionada se após o resultado do referendo, o governo poderia utilizar 

suas prerrogativas de poder público para acionar o artigo 50 do TUE, sem que fosse 

necessária uma consulta prévia e, consequentemente, uma autorização do Parlamento 

britânico.  

A principal questão discutida no caso tange à capacidade dos ministros para provocar 

mudanças no ordenamento jurídico do país, exercendo seus poderes no âmbito internacional, 

que surgiu devido a duas características do regime constitucional do Reino Unido. A primeira 

é que os ministros geralmente gozam de “poderes de prerrogativa”, isto é, o poder de 

livremente celebrar e rescindir convenções internacionais sem a necessidade de recorrer ao 

Parlamento britânico. Assim, o antigo Secretário de Estado para a Saída da União Europeia, 

David Davis,94 acreditava que os poderes de prerrogativa incluíam o direito de se retirar dos 

tratados que regem a adesão do Reino Unido ao bloco (“Tratados da UE”). Por outro lado, a 

segunda característica é que os ministros normalmente não têm o direito de exercer poderes 

que possam resultar em uma mudança no direito doméstico de seu país, a menos que haja uma 

prévia aprovação parlamentar, por meio da promulgação de uma lei. Dessa forma, o 

                                                           
92 CARMONA, J.; CÎLIG, C.; e SGUEO, G. UK Withdrawal from the European Union Legal and 

Procedural Issues. European Parliamentary Research Service, Bruxelas, 2017, p. 5. 
93 Judgment R (on the application of Miller and another) (Respondents) v Secretary of State for Exiting 

the European Union (Appelant). Disponível em: <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-

judgment.pdf>Acesso em: 11 mar. 2018. 
94 David Davis renunciou ao seu cargo em 8 de julho de 2018, tendo sido substituído por Dominic Raab. 

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf%3eAcesso
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf%3eAcesso
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argumento contra Davis era de que tal princípio impede os ministros de exercerem o poder de 

se retirarem dos Tratados da UE, até que efetivamente sejam autorizados a fazê-lo pelo 

Parlamento britânico.95 

O argumento central de David Davis, era de que a Seção 2 do Ato Único Europeu 

(AUE)96 de 1972, que consolidou a adesão do Reino Unido à União Europeia, não excluiu o 

poder da Primeira Ministra, ou um membro relevante de seu gabinete, de utilizar a 

prerrogativa real para notificar o Conselho Europeu sobre a sua intenção de se retirar do 

bloco.97  

O antigo Secretário de Estado afirmou que a perda de alguns direitos na saída do país 

da organização internacional foi prevista no AUE e, consequentemente, sancionada pelo 

Parlamento em 1972. Além de incorporar os Tratados da UE no ordenamento jurídico do 

Reino Unido, o AUE conferiu efeitos a todas obrigações internacionais assumidas pelo Estado 

por meio dessas convenções. Segundo Davis, como as mudanças na legislação comunitária 

são introduzidas em seu direito interno por meio da Seção 2 do AUE, quando o Reino Unido 

deixar de se subordinar aos Tratados do bloco, os direitos previstos na Seção 2(1) não serão 

mais aplicáveis ao país, e tampouco obrigações comunitárias exigindo legislação delegada nos 

termos da Seção 2(2).98 Dessa forma, o antigo Secretário de Estado concluiu que a 

                                                           
95 Ibid, §5, p. 6.  
96Ato Único Europeu de 1972. Disponível em: 

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68/pdfs/ukpga_19720068_en.pdf > Acesso em 26 mai. 2018.  
97 Judgment R (on the application of Miller and another) (Respondents) v Secretary of State for Exiting 

the European Union (Appelant), §§74 e 75, p. 24 e 25. Disponível em: 

<https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf>Acesso em: 11 mar. 2018. 
98Section 2(1) -“All such rights, powers, liabilities, obligations and restrictions from time to time created or 

arising by or under the Treaties, and all such remedies and procedures from time to time provided for by or 

under the Treaties, as in accordance with the Treaties are without further enactment to be given legal effect or 

used in the United Kingdom shall be recognised and available in law, and be enforced, allowed and followed 

accordingly ; and the expression "enforceable Community right " and similar expressions shall be read as 

referring to one to which this subsection applies.  

Section 2(2) - Subject to Schedule 2 to this Act, at any time after its passing Her Majesty may by Order in 

Council, and any designated Minister or department may by regulations, make provision: 

(a) for the purpose of implementing any Community obligation of the United Kingdom, or enabling any such 

obligation to be implemented, or of enabling any rights enjoyed or to be enjoyed by the United Kingdom under 

or by virtue of the Treaties to be exercised; or 

(b) for the purpose of dealing with matters arising out of PART I or related to any such obligation or rights or 

the coming into force, or the operation from time to time, of subsection (1) above; 

and in the exercise of any statutory power or duty, including any power to give directions or to legislate by 

means of orders, rules, regulations or other subordinate instrument, the person entrusted with the power or duty 

may have regard to the objects of the Communities and to any such obligation or rights as aforesaid.  

 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68/pdfs/ukpga_19720068_en.pdf
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf%3eAcesso
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possibilidade de retirada da União Europeia, por meio de um ato dos ministros sem 

necessidade de autorização do Parlamento, estava prevista na redação da Seção 2 do AUE.99   

Entretanto, a Suprema Corte ressaltou que o fato da legislação comunitária não mais 

integrar o ordenamento jurídico britânico quando o país sair do bloco não significa que o 

Parlamento pretenda que os ministros possam iniciar o processo de retirada da UE sem a 

prévia aprovação do órgão do legislativo, ou que sequer tenha considerado tal 

possibilidade.100 

 A Suprema Corte destacou ainda que há uma grande diferença entre variações na 

legislação britânica derivadas de alterações na legislação comunitária e as modificações 

resultantes do Brexit. A primeira concerne a mudanças no conteúdo de leis da União Europeia 

que posteriormente serão internalizadas no direito britânico por meio das disposições da 

Seção 2 do AUE. Já a segunda envolve uma ação unilateral adotada pelos órgãos 

constitucionais relevantes do Reino Unido, que provocará grandes modificações para o 

arranjo constitucional do país, tendo em vista que após o Brexit, as normas comunitárias, que 

detinham primazia101 em relação à legislação doméstica, deixarão de ser fonte de direito 

interno.102 

Entretanto, deve ser feita uma ressalva em relação ao caso das leis transpostas no 

ordenamento jurídico britânico por meio do European Union (Withdrawal) Bill, que prevê 

que uma parcela da legislação comunitária será internalizada no Reino Unido, assim como os 

direitos e obrigações específicos dela decorrentes, com o intuito de promover a segurança 

jurídica. Essas normas passarão a adquirir um status diferenciado, tendo em vista que não 

mais terão primazia em detrimento de outras leis domésticas, podendo ter alguns dispositivos 

revogados ou modificados, de forma a, eventualmente, assumir uma conotação incompatível 

com a norma comunitária que lhe deu origem.103  

A saída do país da União Europeia provocará uma alteração constitucional no Reino 

Unido tão significativa quanto à ocorrida quando o país passou a fazer parte do bloco e os 

seus Tratados foram incorporados pela primeira vez no ordenamento jurídico britânico, por 

                                                                                                                                                                                     
In this subsection " designated Minister or department " means such Minister of the Crown or government 

department as may from time to time be designated by Order in Council in relation to any matter or for any 

purpose, but subject to such restrictions or conditions (if any) as may be specified by the Order in Council.”   
99Ibid, §§74 e 75, p. 24 e 25.  
100Ibid, §78, p. 26.  
101 Um dos princípios basilares da UE é o da primazia, isto é, quando houver conflito entre uma norma 

comunitária e uma norma nacional, prevalece a comunitária. 
102Ibid, §78, p. 26 e 27.  
103Ibid, §80, p. 27.  
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meio do AUE. Quando a notificação for feita ao Conselho Europeu, tal modificação no 

ordenamento jurídico do Estado ocorrerá independentemente de o Parlamento britânico 

revogar o AUE. Seria incongruente que uma mudança tão profunda no arranjo constitucional 

do Reino Unido fosse provocada exclusivamente por uma ação ministerial, principalmente 

sob a perspectiva de que tais fontes normativas foram internalizadas pelo Parlamento por 

meio de norma primária, que conferiu supremacia hierárquica a tal legislação em detrimento 

do seu direito interno. Desse modo, é indispensável que as mudanças no arranjo 

constitucional britânico sejam provocadas por meio de legislação editada por seu 

Parlamento.104 

David Davis afirmou ainda que os ministros exerciam as suas prerrogativas de poder 

público ao participar do processo legislativo da União Europeia, e consequentemente, na 

elaboração do direito interno da organização internacional. Ao notificar o Conselho Europeu 

sobre a sua intenção de se retirar do bloco, os ministros também estariam exercendo tais 

poderes de forma legítima. Embora a Corte tenha reconhecido que, de fato, as suas 

prerrogativas de poder público eram legítimas no primeiro caso, isso não significava que eles 

a exerceriam legitimamente no segundo. Ao participar do processo de tomada de decisões do 

bloco, os ministros apenas desempenhavam as funções previstas no AUE. Ao retirar-se da 

União Europeia, os ministros fariam o oposto, isto é, unilateralmente desmantelariam o 

sistema por eles criados em conjunto com o Parlamento britânico.105 

 Ademais, o antigo Secretário de Estado destacou que se os ministros invocassem as 

suas prerrogativas de poder público para sair do bloco, tal decisão seria passível de revisão 

parlamentar e judicial.  

No Reino Unido, a prerrogativa de poder público para elaborar convenções 

internacionais baseia-se na teoria dualista, que defende que o direito internacional e o direito 

doméstico pertencem a duas esferas distintas. Tal teoria é pautada nos seguintes pilares: (i) 

tratados celebrados entre Estados soberanos produzem efeitos no direito internacional e, 

portanto, não devem ser regidos pelo direito interno de qualquer país; e (ii) embora o Reino 

Unido seja vinculado às convenções por ele ratificadas, por meio do direito internacional, os 

tratados não são essencialmente parte do direito britânico e, portanto, não podem gerar 

direitos ou obrigações em seu ordenamento jurídico. Assim, a decisão dos ministros de 

                                                           
104Ibid, §§81-83, p. 28 e 29. 
105Ibid §95, p. 33.  
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notificar o Conselho Europeu de que o Reino Unido sairá da União Europeia não poderia ser 

sujeita à revisão judicial.106 

A Corte asseverou ainda que há uma grande diferença entre os seguintes cenários: (i) 

os ministros exercem seus poderes livremente, todavia, alguns de seus atos podem vir a ser 

questionados posteriormente pelo Parlamento britânico; e (ii) em certos assuntos, os ministros 

não detêm qualquer poder para tomar decisões, a menos que elas sejam previamente 

acordadas com o Parlamento britânico. Caso os ministros ativassem o artigo 50 do TUE, sua 

conduta seria irrevogável, um pronunciamento contrário do Parlamento britânico efetuado 

após a notificação ao Conselho Europeu não produziria qualquer efeito. Assim, devido à 

importância do tema em pauta, o único cenário plausível seria o segundo.107  

 Além disso, alegou-se que embora o referendo acerca do Brexit tenha sido 

regulamentado pelo Parlamento do Reino Unido, por meio do European Union Referendum 

Act,108 a decisão ministerial de deixar o bloco, autorizada por 51,9% da população britânica, 

não deveria ser limitada pelo Parlamento, tampouco pelas restrições legais a que seria 

submetida na ausência do instrumento de consulta popular.109 Contudo, o European Union 

Referendum Act não estipulou as consequências legais dos possíveis resultados do referendo, 

assim os seus efeitos são meramente políticos, não provocando qualquer consequência 

jurídica. Dessa forma, a implementação da decisão britânica de deixar o bloco depende de 

uma grande mudança legislativa no Reino Unido, que só poderá ser sancionada por meio de 

um ato normativo primário promulgado pela Rainha no Parlamento.110 

Tendo em vista o exposto, em 24 de janeiro de 2017, com oito votos favoráveis e três 

dissidentes, a Suprema Corte do Reino Unido confirmou a necessidade da atuação 

parlamentar prévia à notificação. O tribunal decidiu, portanto, que os poderes de prerrogativa 

real não poderiam se estender a casos que provocarão grandes alterações no arranjo 

constitucional britânico.111  

 

                                                           
106Ibid, §55, p. 20.  
107Ibid, §92, p. 40.  
108European Union Referendum Act. Disponível em: 

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/36/pdfs/ukpga_20150036_en.pdf> Acesso em 15 mar. 2018. 
109 Judgment R (on the application of Miller and another) (Respondents) v Secretary of State for Exiting 

the European Union (Appelant), §116, p. 39. Disponível em: < https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-

2016-0196-judgment.pdf>Acesso em: 11 mar. 2018 
110 Ibid, §118, 119, 121 e 122, p. 39 e 40.  
111 CARMONA, J.; CÎLIG, C.; e SGUEO, G. UK Withdrawal from the European Union Legal and 

Procedural Issues. European Parliamentary Research Service, Bruxelas, 2017, p. 7. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/36/pdfs/ukpga_20150036_en.pdf
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf%3eAcesso
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf%3eAcesso
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2.2 O artigo 50 do TUE 

 

Em 26 de janeiro de 2017, logo após a decisão da Suprema Corte, foi iniciado o 

processo legislativo a respeito do projeto de lei (PL) que concerne à saída do Reino Unido da 

União Europeia. O PL foi aprovado na Câmara dos Comuns sem qualquer emenda. Em 

seguida, o projeto de lei foi submetido à Câmara dos Lordes, que aprovou uma emenda 

relativa aos direitos dos cidadãos da UE que vivem no Reino Unido após o Brexit e outra 

requerendo aprovação parlamentar do resultado das negociações com a União Europeia. 

Todavia, ambas foram posteriormente rejeitadas pela Câmara dos Comuns. Quando o projeto 

de lei retornou à Câmara dos Lordes para uma nova apreciação, os vetos foram mantidos112. 

Em 13 de março de 2017, foi publicado o European Union (Notification of Withdrawal) Act 

2017,113 que recebeu aprovação real no dia 16 de março.114 

A norma dispôs que a Primeira Ministra do Reino Unido poderia notificar ao Conselho 

Europeu, nos termos do parágrafo segundo do artigo 50 do TUE, a intenção do país de se 

retirar do bloco. A lei também encerrou várias controvérsias ao dispor que produzirá efeitos a 

despeito de qualquer dispositivo do AUE ou qualquer outra norma.115  

Em 29 de março de 2017, Theresa May escreveu uma carta ao Donald Tusk, 

Presidente do Conselho Europeu, a fim de formalmente notificar o órgão comunitário de que 

o Reino Unido pretendia deixar a União Europeia, acionando o artigo 50 do TUE. Dessa 

forma, o prazo de dois anos estipulado em seu parágrafo terceiro foi iniciado a partir dessa 

data.116 

A decisão de celebrar o acordo de retirada com o Reino Unido deverá ser tomada pelo 

Conselho Europeu, em nome da União Europeia, após consentimento do Parlamento Europeu, 

que será efetuado por meio da maioria dos votos expressos, nos termos do parágrafo segundo 

do artigo 50 do TUE e do artigo 231 do TFUE (Tratado de Funcionamento da União 

                                                           
112 CARMONA, J.; CÎLIG, C.; e SGUEO, G. UK Withdrawal from the European Union Legal and 

Procedural Issues. European Parliamentary Research Service, Bruxelas, 2017, p. 5, 22 e 23. 
113European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017. Disponível em: 

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/9/pdfs/ukpga_20170009_en.pdf > Acesso em 17 mar. 2018. 
114 UK Parliament, House of Lords Hansard. Disponível em: < https://hansard.parliament.uk/lords/2017-03-

16/debates/355B7E13-D9A9-4767-A0CD-16D1441A3D75/RoyalAssent > Acesso em 17 mar. 2018. 
115European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017. Disponível em: 

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/9/pdfs/ukpga_20170009_en.pdf > Acesso em 17 mar. 2018. 
116 European Council, BTX1, 29 mar. 2017. Disponível em: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-

20001-2017-INIT/en/pdf> Acesso em 17 mar. 2018. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/9/pdfs/ukpga_20170009_en.pdf
https://hansard.parliament.uk/lords/2017-03-16/debates/355B7E13-D9A9-4767-A0CD-16D1441A3D75/RoyalAssent
https://hansard.parliament.uk/lords/2017-03-16/debates/355B7E13-D9A9-4767-A0CD-16D1441A3D75/RoyalAssent
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/9/pdfs/ukpga_20170009_en.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20001-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20001-2017-INIT/en/pdf
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Europeia).117 Em seguida, para que o Conselho Europeu possa celebrar tal acordo, o órgão 

comunitário deverá obter a maioria qualificada correspondente a pelo menos 72% dos 

membros do Conselho Europeu, representados por Estados Membros que reúnam ao menos 

65% da população da União Europeia, nos termos do artigo 238, parágrafo terceiro, alínea b 

do TFUE.118 Não será necessária a ratificação do acordo de saída pelos 27 Estados Membros 

do bloco, tendo em vista o caráter voluntário do Brexit.119  

O parágrafo terceiro do artigo 50 do TUE estabelece que os Tratados da União 

Europeia deixarão de ser aplicáveis ao Reino Unido a partir da data de entrada em vigor do 

acordo de retirada. Na hipótese de ausência de acordo, dois anos após a notificação, os 

Tratados deixarão de ser aplicáveis, salvo se o Conselho Europeu, com o consentimento do 

Reino Unido, decida, por unanimidade, prorrogar esse prazo.  

Ressalta-se ainda que, nos termos do parágrafo quarto do artigo 50 do TUE, os 

representantes do Reino Unido no Conselho Europeu e no Conselho não podem participar nas 

deliberações nem nas decisões desses órgãos que tratem da sua retirada do bloco.120 

Cumprindo com o disposto no parágrafo primeiro do artigo 50 do TUE e do parágrafo 

terceiro do artigo 218 do TFUE,121 a Comissão nomeou Michel Barnier para o cargo de 

negociador-chefe da equipe de negociação da União Europeia, que reportará ao Conselho 

                                                           
117 Artigo 231, TFUE: “Salvo disposição em contrário dos Tratados, o Parlamento Europeu delibera por maioria 

dos votos expressos. O regimento fixará o quórum.” 
118 Artigo 238, §3º, TFUE: “A partir de 1 de novembro de 2014, e sob reserva das disposições estabelecidas pelo 

Protocolo relativo às disposições transitórias, nos casos em que, nos termos dos Tratados, nem todos os membros 

do Conselho participem na votação, a maioria qualificada é definida do seguinte modo:  

(b) Em derrogação da alínea a), quando o Conselho não delibere sob proposta da Comissão ou do Alto 

Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, a maioria qualificada 

corresponde a, pelo menos, 72 % dos membros do Conselho, devendo estes representar Estados-Membros 

participantes que reúnam, no mínimo, 65 % da população desses Estados.” 
119 CARMONA, J.; CÎLIG, C.; e SGUEO, G. UK Withdrawal from the European Union Legal and 

Procedural Issues. European Parliamentary Research Service, Bruxelas, 2017, p. 8. 
120 É necessário distinguir o Conselho da União Europeia e o Conselho Europeu. Enquanto o primeiro reúne os 

ministros dos governos de cada Estado Membro da União Europeia, com o intuito de discutir, alterar e aprovar a 

legislação comunitária, assim como coordenar políticas da UE; o segundo tem como principal função a definição 

da agenda política do bloco.  
121 Artigo 218, caput, TFUE: “Sem prejuízo das disposições específicas do artigo 207, os acordos entre a União e 

países terceiros ou organizações internacionais são negociados e celebrados de acordo com o processo a seguir 

enunciado. 

§3º - A Comissão, ou o Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança 

nos casos em que o acordo projetado incida exclusiva ou principalmente sobre a política externa e de segurança 

comum, apresenta recomendações ao Conselho, que adota uma decisão que autoriza a abertura das negociações e 

que designa, em função da matéria do acordo projetado, o negociador ou o chefe da equipe de negociação da 

União.” 
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Europeu o que for acordado ao longo das negociações com o Reino Unido, mantendo também 

o Parlamento Europeu regularmente informado, a fim de trazer transparência às negociações. 

Já o negociador-chefe da equipe de negociação do Reino Unido é Dominic Raab,122 que, por 

sua vez, deverá manter a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns informada sobre as 

tratativas.123   

 Vale ressaltar que no acordo que regerá as relações futuras entre o Reino Unido e o 

bloco, será necessária a ratificação dos 27 Estados Membros da União Europeia (UE27), a 

menos que a matéria seja de competência exclusiva da organização internacional. Tal acordo 

provavelmente exigirá aprovação do Parlamento Europeu e, dependendo das competências 

envolvidas, uma maioria qualificada ou até mesmo unanimidade no Conselho Europeu.124  

Sob a perspectiva interna, esse acordo deverá ser apresentado ao Parlamento britânico 

com antecedência de 21 dias da data da sua ratificação. Caso a Câmara dos Comuns vote para 

que o acordo não seja ratificado, seria ilegal fazê-lo. Todavia, se tal decisão fosse tomada pela 

Câmara dos Lordes, ela poderia vir a ser anulada pela Primeira Ministra.125 

Cabe ainda traçar algumas considerações a respeito do artigo 50 do TUE. Como o 

Reino Unido foi o primeiro país a acionar o artigo, sua aplicação está cercada de 

questionamentos e incertezas, como a possibilidade de revogação da notificação de retirada, 

tendo em vista que o dispositivo é silente sobre o assunto.  

Embora a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados disponha, em seu artigo 

68, que a notificação de retirada de uma convenção internacional poderá ser revogada a 

qualquer tempo, desde que anterior à sua entrada em vigor;126 o Parlamento Europeu deixou 

clara a sua posição no sentido de que ela somente seria possível se submetida a uma série de 

condições impostas pelos 27 Estados Membros do bloco, por meio do Conselho Europeu, em 

conjunto com outras instituições da organização internacional, em conformidade com os 

requisitos constitucionais do Reino Unido. Caso contrário, ela poderia ser utilizada como 

                                                           
122 Até o dia 8 de julho de 2018, o cargo era ocupado por David Davis.  
123European Union Newsroom, Brexit. Disponível em: <https://europa.eu/newsroom/highlights/special-

coverage/brexit_en > Acesso em 18 mar. 2018.  
124 CARMONA, J.; CÎLIG, C.; e SGUEO, G. UK Withdrawal from the European Union Legal and 

Procedural Issues. European Parliamentary Research Service, Bruxelas, 2017, p.  9 e 14. 
125 MARKAKIS, M. Legal Issues Arising from the Brexit Referendum: a UK and EU Constitutional 

Analysis. International Journal of Legal Information, Cambridge, vol. 45, p. 22, 2017. 
126 Artigo 68, Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados: “Uma notificação ou um instrumento previstos 

nos artigos 65 ou 67 podem ser revogados a qualquer momento antes que produzam efeitos.” 

https://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/brexit_en
https://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/brexit_en
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estratégia processual, a fim de que o país renegocie os termos de sua adesão ao bloco, 

beneficiando-se de forma abusiva.127  

Assim, não seria possível que o Reino Unido, unilateralmente, revogasse a notificação, 

mesmo que houvesse previsão constitucional para isso em seu ordenamento jurídico. Em todo 

caso, como não há qualquer precedente sobre a matéria, o TJUE poderia ser chamado a 

decidir sobre a compatibilidade de tal revogação com a legislação comunitária. Além disso, 

uma reversão do processo de saída do país do bloco significaria que vastos recursos, tanto da 

União Europeia quanto do Reino Unido, teriam sido desperdiçados. 128 

 O parágrafo quinto do artigo 50 do TUE dispõe ainda que, caso o Reino Unido deseje 

voltar a fazer parte da União Europeia após o Brexit, ele deverá, como qualquer outro país 

candidato, se submeter aos ditames do artigo 49 do TUE129 e aos critérios estabelecidos em 

1993 pelo Conselho Europeu em Copenhagen.130 

 

2.3 A retomada da independência parlamentar britânica: the European Union 

(Wthdrawal) Bill 

 

 Theresa May afirmou que o projeto de lei anteriormente denominado como “Great 

Repal Bill”, hoje conhecido como “European Union (Withdrawal) Bill” (EUWB),131 terá 

como objetivo converter o acquis comunitário em legislação doméstica do Reino Unido, ao 

                                                           
127 European Parliament resolution of 5 April 2017 on negotiations with the United Kingdom following its 

notification that it intends to withdraw from the European Union, 5 abr. 2017, p. 2, alínea L. Disponível em: 

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-

0102+0+DOC+PDF+V0//EN> Acesso em 19 mar. 2018.   
128 CARMONA, J.; CÎLIG, C.; e SGUEO, G. UK Withdrawal from the European Union Legal and 

Procedural Issues. European Parliamentary Research Service, Bruxelas, 2017, p. 11. 
129 Artigo 49, TUE: “Qualquer Estado europeu que respeite os valores referidos no artigo 2º e esteja empenhado 

em promovê-los pode pedir para se tornar membro da União. O Parlamento Europeu e os Parlamentos nacionais 

são informados desse pedido. O Estado requerente dirige o seu pedido ao Conselho, que se pronuncia por 

unanimidade, após ter consultado a Comissão e após aprovação do Parlamento Europeu, que se pronunciará por 

maioria dos membros que o compõem. São tidos em conta os critérios de elegibilidade aprovados pelo Conselho 

Europeu. As condições de admissão e as adaptações dos Tratados em que se funda a União, decorrentes dessa 

admissão, serão objeto de acordo entre os Estados-Membros e o Estado peticionário. Esse acordo será submetido 

à ratificação de todos os Estados Contratantes, de acordo com as respetivas normas constitucionais.” 
130Assim, o Reino Unido deverá respeitar os valores do bloco, tais como a dignidade humana, liberdade, 

igualdade, democracia e estado de direito, de forma a garantir a estabilidade de suas instituições. Ademais, há o 

critério econômico, em que o país terá que comprovar que possui uma economia de mercado eficaz, capaz de 

fazer face à pressão concorrencial e às forças de mercado da organização internacional. Por fim, o Estado deverá 

demonstrar a sua capacidade para implementar as obrigações derivadas de sua adesão à UE, como o 

compromisso com a união política, econômica e monetária do bloco. 
131European Union (Withdrawal) Bill. Disponível em: <https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2017-

2019/0005/cbill_2017-20190005_en_1.htm> Acesso em 9 jun. 2018.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+PDF+V0//EN
https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2017-2019/0005/cbill_2017-20190005_en_1.htm
https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2017-2019/0005/cbill_2017-20190005_en_1.htm
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mesmo tempo em que o Ato Único Europeu for revogado, com o intuito de promover 

segurança jurídica aos seus cidadãos, empresas e o setor público; evitar lacunas em seu 

ordenamento jurídico e eliminar a competência das instituições comunitárias de legislar para o 

país.132  

 Quando o Reino Unido deixar de ser um Estado Membro da União Europeia, os 

Tratados da UE não mais serão aplicáveis ao país, nos termos do artigo 50 do TUE. Contudo, 

como visto acima, um dos objetivos do EUWB é revogar o AUE.  

Alguns doutrinadores acreditam que a norma não é necessária, Mark Elliot, professor 

de direito público da universidade de Cambridge, afirma que: 

“...o AUE apenas tem a função de dar efeito e prioridade à legislação 

comunitária, que é considerada como vinculante para o Reino Unido a 

qualquer momento, tendo em vista que as suas obrigações decorrem dos 

Tratados da União Europeia. Após o Brexit, o país não mais terá tais 

obrigações e, portanto, o AUE não mais dará efeito e prioridade a qualquer 

norma comunitária.”133  

 Por outro lado, há uma corrente que acredita que revogar o AUE é necessário e 

desejável, o parlamentar William Cash assevera que: 

“...o Brexit não significa apenas a retirada do Reino Unido da União 

Europeia. O Brexit representa a revogação do Ato Único Europeu de 1972. 

Isso é tão axiomático quanto fundamental. A votação para a saída do país da 

UE ocorreu após a promulgação do European Union Referendum Act 2015, 

em que o Parlamento, deliberada e expressamente, concedeu ao povo 

britânico o direito de decidir sobre a questão de permanecer ou sair da 

organização internacional. Essa decisão não é apenas vinculante em um 

sentido político, mas também, em virtude da aplicação e do resultado dessa 

lei, é vinculante em um sentido constitucional e legal. Eu digo isso porque a 

promulgação voluntária do AUE (...), que levou o Reino Unido a fazer parte 

da CEE, hoje conhecida como União Europeia, foi espeicificamente 

colocada em jogo pela pergunta feita no European Union Referendum Act 

2015. Essa pergunta era extremamente clara – ‘Deve o Reino Unido 

continuar a ser um Estado Membro da União Europeia ou deixar o bloco?’ O 

povo britânico decidiu pela saída do país da UE e a única maneira de 

implementar esse voto é por meio da revogação do AUE. O que o 

                                                           
132White Paper on the Great Repeal Bill: Legislating for the United Kingdom’s Withdrawal from the 

European Union, mar. 2017, p. 5. Disponível em: 

<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604516/Great

_repeal_bill_white_paper_accessible.pdf > Acesso em 6 jun. 2018. 
133 Tradução livre do seguinte trecho: “… the ECA only gives effect and priority to such EU laws as are, at any 

given point in time, binding upon the UK thanks to its EU Treaty obligations. Post-Brexit, the UK will have no 

such obligations, and the ECA will therefore give effect and priority to no EU law whatever”, extraído de: 

CAIRD, J. S., Legislating for Brexit: the Great Repeal Bill. House of Commons Library, Londres, 2017, p. 26. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604516/Great_repeal_bill_white_paper_accessible.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604516/Great_repeal_bill_white_paper_accessible.pdf
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Parlamento fez voluntariamente em 1972 pode ser revertido por meio da 

revogação do AUE. Nós podemos e devemos fazê-lo.”134 

Por meio do EUWB, as mesmas leis que hoje são aplicáveis ao Reino Unido 

continuarão a ser aplicáveis ao país após o Brexit. Assim, os representantes democraticamente 

eleitos pela população britânica irão decidir quais leis e/ou seus dispositivos deverão ser 

mantidos, revogados ou alterados, a fim de melhor refletir os interesses e necessidades do 

povo britânico.135 Segundo David Davis, o projeto de lei objetiva atender as demandas da 

população em relação à soberania, isto é, a retomada do controle sobre as suas próprias leis, 

ao mesmo tempo em que garante “a smooth and ordely Brexit”.136   

 O AUE será revogado no mesmo dia em que o Reino Unido sair da União Europeia, 

29 de março de 2019 às 23hs em Londres, horário que corresponde à meia noite em 

Bruxelas.137 Houveram algumas discussões no sentido de que o exit day deveria ser definido 

como o último dia do período de transição, tendo em vista que as partes acordaram que 

durante esse período, o Reino Unido continuaria a se submeter ao acquis comunitário.138 

Ressalta-se, contudo, que as discussões ainda não foram finalizadas e a posição do bloco é de 

que “nothing is agreed until everything is agreed”, o que indica que dependendo do 

desenrolar das negociações, pode não haver um período de transição. 

 O Ato Único Europeu dá efeito aos Tratados da União Europeia no ordenamento 

jurídico do Reino Unido, ao mesmo tempo em que promove a sua supremacia em relação à 

                                                           
134 Tradução livre do seguinte trecho: “Brexit does not just mean Brexit. Brexit means repeal of the European 

Communities Act 1972. This is as axiomatic as it is fundamental. The vote to leave the European Union followed 

from the enactment of the European Union Referendum Act 2015 whereby Parliament deliberately and expressly 

gave the British people the right to decide the question as to whether to remain in or to leave the European 

Union. This decision is not only binding in a political sense but also, by virtue of the application and outcome of 

that enactment, is binding in a constitutional and legal sense. I say this because the voluntary enactment of the 

European Communities Act 1972, (...) which took us into the then European Community, now the European 

Union, was specifically put on the line by the question laid down in the Referendum Act of 2015. This question 

was crystal clear – ‘Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European 

Union?’ The British people decided to leave and the only way in which that vote to leave can be implemented is 

to repeal that 1972 Act. What Parliament did voluntarily in 1972, we can reverse by repeal of that 1972 Act. We 

can and must.”, extraído de: CAIRD, J. S., Legislating for Brexit: the Great Repeal Bill. House of Commons 

Library, Londres, 2017, p. 26 e 27. 
135White Paper on the Great Repeal Bill: Legislating for the United Kingdom’s Withdrawal from the 

European Union, mar. 2017, p. 5. Disponível em: 

<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604516/Great

_repeal_bill_white_paper_accessible.pdf > Acesso em 6 jun. 2018. 
136Ibid, p. 7.  
137 European Union (Withdrawal) Bill, Lords Report Stage HL Bills 79 and 102 of 2017-2019, p. 74 e 75, 

2018. Disponível em: <researchbriefings.files.parliament.uk/documents/LLN-2018-0053/LLN-2018-0053.pdf> 

Acesso em 6 jun. 2018.  
138Transitional Arrangements in the Withdrawal Agreement, 7 fev. 2018. Disponível em: 

<https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/transition.pdf > Acesso em 12 mai. 2018. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604516/Great_repeal_bill_white_paper_accessible.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604516/Great_repeal_bill_white_paper_accessible.pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/researchbriefings.files.parliament.uk/documents/LLN-2018-0053/LLN-2018-0053.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/transition.pdf
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legislação doméstica, por meio do princípio da primazia. Embora não esteja expresso nos 

Tratados da UE, tal princípio foi estabelecido por meio da jurisprudência do TJUE, no caso 

Costa v. ENEL,139 em que a corte estabeleceu que quando houver conflito entre a legislação 

comunitária e a legislação de um Estado Membro do bloco, independentemente de sua 

natureza, a lei da organização internacional deve prevalecer e tal norma doméstica não mais 

deverá ser aplicada no país.140  

 Por meio do EUWB, quando houver conflito entre uma norma derivada da 

legislação comunitária e uma norma primária promulgada pelo Parlamento britânico após o 

Brexit, a segunda deverá prevalecer. Dessa forma, o EUWB colocará um fim no princípio da 

primazia. Entretanto, após a saída do Reino Unido da União Europeia, se houver um conflito 

entre duas leis editadas antes do Brexit, uma derivada da legislação comunitária e a outra não, 

a primeira deverá prevalecer, com o intuito de garantir a segurança jurídica.141  

 Por meio do caso Van Gend en Loos,142 o TJUE definiu que quando as normas 

comunitárias forem suficientemente claras, precisas e incondicionais, devem gozar de efeito 

direto e, portanto, não precisam ser internalizadas no ordenamento jurídico dos Estados 

Membros da União Europeia para que produzam efeitos ou que os seus nacionais pleiteiem o 

enforcement dos direitos delas derivados frente às cortes domésticas.143  

 O EUWB converterá normas comunitárias diretamente aplicáveis no Reino Unido à 

sua legislação nacional e preservará todas as leis britânicas que foram elaboradas com o 

intuito de implementar obrigações derivadas de leis da organização internacional. Assim, os 

direitos previstos em Tratados da UE ainda poderão ser invocados diretamente por indivíduos 

nos tribunais domésticos, já que continuarão a ser previstos nas normas britânicas. 

 Além disso, o EUWB irá prever que a jurisprudência do TJUE proferida antes do 

Brexit continuará a ser vinculante aos seus tribunais nacionais, tendo o mesmo status que a 

jurisprudência da Suprema Corte do Reino Unido.144  

                                                           
139Costa v. ENEL, Judgment of July15, 1964, Case 6/64. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61964CJ0006&from=EN> Acesso em 6 jun. 2018. 
140 CINI, M.; BORRAGÁN, N.P.S. European Union Politics. 3a edição. Oxford: Oxford Press, 2010, p. 183. 
141 White Paper on the Great Repeal Bill: legislating for the United Kingdom’s withdrawal from the 

European Union, mar. 2017, p. 17 e 18. Disponível em: 

<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604516/Great

_repeal_bill_white_paper_accessible.pdf > Acesso em 6 jun. 2018. 
142Van Gend en Loos, Judgment of the Court of February 5, 1963. Disponível em: <https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61962CJ0026&from=EN> Acesso em 6 jun. 2018.  
143 CINI, M.; BORRAGÁN, N.P.S. European Union Politics. 3a edição. Oxford: Oxford Press, 2010, p. 183. 
144 White Paper on the Great Repeal Bill: legislating for the United Kingdom’s withdrawal from the 

European Union, mar. 2017, p. 14. Disponível em: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61964CJ0006&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61964CJ0006&from=EN
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604516/Great_repeal_bill_white_paper_accessible.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604516/Great_repeal_bill_white_paper_accessible.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61962CJ0026&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61962CJ0026&from=EN
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 Ressalta-se, entretanto, que as leis comunitárias não serão “copiadas” em leis 

britânicas, uma de cada vez. O EUWB prevê que todas as regulações comunitárias serão 

convertidas em legislação doméstica e continuarão a ser aplicáveis até que os legisladores 

britânicos decidam de outra forma.145    

 Em 26 de junho de 2018, o EUWB recebeu o consentimento real, passando a 

adquirir o status de lei.146 

 

2.4 A governança dos acordos entre o Reino Unido e a União Europeia: o papel do 

Tribunal de Justiça da União Europeia 

 

O Tribunal de Justiça da União Europeia tem como função defender o estado de 

direito, por meio da análise da legalidade dos atos e omissões dos Estados Membros do bloco 

e das instituições comunitárias, interpretando a legislação da organização internacional, a 

pedido das cortes domésticas de seus Estados Membros. Quando um tribunal doméstico tiver 

algum questionamento sobre a interpretação ou a validade da legislação comunitária, ele 

deverá, por meio do reenvio prejudicial, acionar o TJUE, cuja decisão sobre a matéria terá 

caráter vinculante. A obrigatoriedade deste mecanismo é dispensada quando o TJUE já tiver 

se pronunciado sobre o tema.147  

Ao acionar o artigo 50 do TUE, o Reino Unido expressou o seu desejo de sair da 

União Europeia. Como consequência, os tratados do bloco deixarão de ser aplicáveis ao país 

após o Brexit. Assim, o Estado será considerado como terceiro e não mais terá a obrigação de 

implementar a legislação comunitária.148 Além disso, como visto anteriormente, o projeto de 

lei conhecido como European Union (Withdrawal) Bill tem como objetivo revogar o Ato 

Único Europeu, ao mesmo tempo em que irá internalizar as leis do bloco no ordenamento 

jurídico britânico. Consequentemente, um dos efeitos do EUWB, como dito antes, será o fim 

da primazia da legislação comunitária em detrimento da britânica, o que limitaria o papel do 

TJUE.  

                                                                                                                                                                                     
<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604516/Great

_repeal_bill_white_paper_accessible.pdf > Acesso em 6 jun. 2018 
145Ibid, p. 14. 
146Press Release, the EU (Withdrawal) Bill receives Royal Assent, 26 jun. 2018. Disponível em: 

<https://www.gov.uk/government/news/the-eu-withdrawal-bill-receives-royal-assent> Acesso em: 5 ago. 2018.  
147 Dispute Resolution and Enforcement after Brexit, House of Lords European Union Committee, 15th 

Report of Session 2017-2019, p. 9. Disponível em:   

< https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldeucom/130/130.pdf > Acesso em 8 jun. 2018. 
148Ibid, p. 7.  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604516/Great_repeal_bill_white_paper_accessible.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604516/Great_repeal_bill_white_paper_accessible.pdf
https://www.gov.uk/government/news/the-eu-withdrawal-bill-receives-royal-assent
https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldeucom/130/130.pdf
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Como visto no primeiro capítulo, uma das demandas da população britânica ao votar 

pelo Brexit era em relação à retomada de controle sobre as suas próprias leis e da 

independência dos seus tribunais e, portanto, reivindicou-se o fim da submissão do Reino 

Unido ao TJUE. Contudo, alguns doutrinadores argumentam que como o acordo de retirada 

tem natureza de uma convenção internacional celebrada pela União Europeia, o documento 

poderia vir a ser sujeito à revisão judicial pelo TJUE. Além disso, a decisão do Conselho de 

concluir o acordo poderia ser contestada perante o tribunal por meio de uma ação de anulação, 

nos ditames do artigo 263 do TFUE.149 Ademais, questões prejudiciais relacionadas a ele, 

assim como sobre a possibilidade de revogação unilateral da notificação de retirada, poderiam 

vir a ser levantadas por tribunais nacionais dos Estados Membros da organização 

internacional ao TJUE, nos termos do artigo 267 do TFUE.150 

 O Tribunal de Justiça da União Europeia poderia ainda ser questionado sobre a 

compatibilidade da minuta do acordo de retirada ou do acordo das futuras relações entre o 

Reino Unido e a União Europeia com a legislação comunitária, conforme o parágrafo onze do 

artigo 218 do TFUE. Todavia, alguns especialistas afirmam que como o parágrafo segundo do 

artigo 50 do TUE faz referência expressa apenas ao parágrafo terceiro do artigo 218 do 

TFUE, a hipótese do parágrafo onze deveria ser descartada.151 Ressalta-se, entretanto, que 

                                                           
149 Artigo 263, caput, TFUE: “O Tribunal de Justiça da União Europeia fiscaliza a legalidade dos atos 

legislativos, dos atos do Conselho, da Comissão e do Banco Central Europeu, que não sejam recomendações ou 

pareceres, e dos atos do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu destinados a produzir efeitos jurídicos em 

relação a terceiros. O Tribunal fiscaliza também a legalidade dos atos dos órgãos ou organismos da União 

destinados a produzir efeitos jurídicos em relação a terceiros.” 
150 Artigo 267, TFUE: “O Tribunal de Justiça da União Europeia é competente para decidir, a título prejudicial: 

a) Sobre a interpretação dos Tratados; 

b) Sobre a validade e a interpretação dos atos adoptados pelas instituições, órgãos ou organismos da União. 

Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada perante qualquer órgão jurisdicional de um dos Estados-

Membros, esse órgão pode, se considerar que uma decisão sobre essa questão é necessária ao julgamento da 

causa, pedir ao Tribunal que sobre ela se pronuncie. 

Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada em processo pendente perante um órgão jurisdicional 

nacional cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso judicial previsto no direito interno, esse órgão é 

obrigado a submeter a questão ao Tribunal. 

Se uma questão desta natureza for suscitada em processo pendente perante um órgão jurisdicional nacional 

relativamente.” 
151Artigo 218, caput, TFUE: “Sem prejuízo das disposições específicas do artigo 207, os acordos entre a União e 

países terceiros ou organizações internacionais são negociados e celebrados de acordo com o processo a seguir 

enunciado.  

§3º - A Comissão, ou o Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança 

nos casos em que o acordo projetado incida exclusiva ou principalmente sobre a política externa e de segurança 

comum, apresenta recomendações ao Conselho, que adota uma decisão que autoriza a abertura das negociações e 

que designa, em função da matéria do acordo projetado, o negociador ou o chefe da equipa de negociação da 

União. 

§11 – Qualquer Estado-Membro, o Parlamento Europeu, o Conselho ou a Comissão podem obter o parecer do 

Tribunal de Justiça sobre a compatibilidade de um projeto de acordo com os Tratados. Em caso de parecer 
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como o artigo 50 do TUE foi acionado pela primeira vez pelo Reino Unido, a incerteza ainda 

permeia tais questões.152 

No que concerne à governança dos acordos, em 28 de junho de 2017, a União 

Europeia publicou um documento153 esclarecendo a sua posição, posteriormente ilustrada na 

minuta do acordo de retirada154 discutida com as autoridades britânicas entre os dias 13 e 19 

de março de 2018. A seguir, serão explicitados os pontos de concordância entre eles e depois, 

os de divergência.   

A minuta estipulou que deverá ser estabelecido um Joint Committee, composto e 

presidido por representantes do Reino Unido e da União Europeia, que deverá se reunir ao 

menos uma vez por ano, ou a pedido das partes. As suas principais funções são monitorar a 

implementação e a aplicação do acordo de retirada, assim como proferir decisões acerca de 

disputas entre as partes envolvendo esses temas e a interpretação do acordo de retirada, que 

terão caráter vinculante. Ademais, o Joint Committee pode delegar suas responsabilidades a 

subcomitês especializados.155 

De modo geral, os pontos de objeção do Reino Unido ao acordo de retirada se referem 

à prorrogação da jurisdição do TJUE após o Brexit. A União Europeia defende que o Joint 

Committee pode, a qualquer momento, submeter a disputa ao TJUE, para que ele decida sobre 

o tema. O tribunal também seria competente nos casos que não tiverem sido solucionados no 

prazo de três meses após terem sido submetidos ao Joint Committee.156 Quando o Reino 

Unido ou a UE considerar que qualquer das partes não tomou as medidas necessárias para 

cumprir o estipulado na decisão do TJUE, após dar à requerida a oportunidade de se 

manifestar, a requerente poderá submeter a questão ao TJUE, que poderá impor o pagamento 

de uma quantia fixa ou uma sanção pecuniária compulsória. Todas as decisões desse tribunal 

teriam natureza vinculante.157  

                                                                                                                                                                                     
negativo do Tribunal, o acordo projetado não pode entrar em vigor, salvo alteração deste ou revisão dos 

Tratados.” 
152CARMONA, J.; CÎLIG, C.; e SGUEO, G. UK Withdrawal from the European Union Legal and 

Procedural Issues. European Parliamentary Research Service, Bruxelas, 2017, p. 15. 
153Position Paper transmitted to EU27 on Governance, 28 jun. 2018. Disponível em: 

<https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential_principles_governance_0.pdf > Acesso em 2 

jun. 2018. 
154 Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

from the European Union and the European Atomic Energy Community, 19 mar. 2018. Disponível em: 

<https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf > Acesso em 5 jun. 

2018. 
155 Ibid, p. 104 e 105, arts. 157 a 159.  
156Ibid, p. 106, art. 162.  
157Ibid, p. 106 e 107, art. 163.  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential_principles_governance_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf
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A União Europeia ressaltou ainda que sempre que o acordo de retirada fizer menção 

aos conceitos e disposições da legislação comunitária, devem ser consultadas as decisões 

proferidas pelo TJUE até o final do período de transição. Além disso, na interpretação e 

aplicação do acordo, as autoridades judiciais britânicas deveriam levar em consideração a 

jurisprudência da corte europeia proferida depois do término desse prazo.158 

Nos termos da minuta, caso a Comissão ou um Estado Membro considere que o Reino 

Unido falhou em cumprir qualquer obrigação prevista nos Tratados da União Europeia ou do 

acordo de transição, poderá levar a questão ao TJUE. Tal tribunal também seria competente 

para responder questões de interpretação levantadas pelas cortes britânicas sobre esses 

tratados, a validade ou interpretação de atos das instituições comunitárias relacionadas a fatos 

ocorridos antes do fim do período de transição. 159   

Embora o Reino Unido tenha contestado os dispositivos acima descritos, em 21 de 

fevereiro de 2018, por meio do documento intitulado como “Draft Text for Discussion: 

Implementation Period”, o país já tinha demonstrado a sua concordância com a prorrogação 

da competência do TJUE e com a interpretação da legislação comunitária em conformidade 

com a jurisprudência do órgão durante o período de transição.160 Destaca-se, contudo, que as 

partes ainda não concluíram as negociações sobre o período de transição. Tendo em vista a 

posição do bloco de que “nothing is agreed until everything is agreed”, a opção de não haver 

qualquer acordo de transição ainda está na mesa.   

Ademais, o governo britânico estipulou no White Paper sobre governança publicado 

em agosto de 2017, que o EUWB irá dispor que a jurisprudência do TJUE anterior ao Brexit 

terá a mesma força vinculante que a jurisprudência da Suprema Corte do Reino Unido. Dessa 

forma, as partes devem acordar que quando o conteúdo das cláusulas dos acordos for o 

mesmo que o da legislação comunitária, a jurisprudência do TJUE deverá ser levada em 

consideração na tomada da decisão.161 

Nesse documento, o Reino Unido também tratou da governança do acordo sobre as 

suas futuras relações com a União Europeia, destacando a existência de diversos precedentes 

                                                           
158Ibid, p. 6, art. 4.  
159Ibid, p. 60, arts. 82 e 83.  
160Draft Text for Discussion: Implementation Period, 21 fev. 2018, p. 4 e 8. Disponível em:  

<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/682894/Draft

_Text_for_Discussion_-_Implementation_Period__1_.pdf  > Acesso em 12 mai. 2018 
161Enforcement and Dispute Resolution: a Future Partnership Paper, 23 ago. 2017, p. 10. Disponível 

em:<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/639609/E

nforcement_and_dispute_resolution.pdf > Acesso em 3 jun. 2018. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/682894/Draft_Text_for_Discussion_-_Implementation_Period__1_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/682894/Draft_Text_for_Discussion_-_Implementation_Period__1_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/639609/Enforcement_and_dispute_resolution.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/639609/Enforcement_and_dispute_resolution.pdf
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em que a UE alcançou acordos com países terceiros que prevêem uma estreita relação de 

cooperação sem que o TJUE tenha jurisdição direta sobre eles. O bloco possui diversos 

acordos bilaterais com países terceiros, tais como o CETA e o acordo celebrado com 

Singapura e com a Ucrânia, que preveem a negociação política por meio de um Joint 

Committee e a vinculação das partes à arbitragem como métodos de solução de controvérsias. 

Não há qualquer precedente em que o TJUE foi o tribunal escolhido para assegurar o 

enforcement de convenções internacionais entre a União Europeia e países terceiros.162 

Em 19 de janeiro de 2018, a União Europeia divulgou uma apresentação de slides 

sobre os possíveis modelos de governança do acordo das futuras relações com o Reino Unido, 

porém, o documento não deve ser considerado como oficial e tem apenas efeito indicativo. 

Nele, analisou-se o papel dos Joint Committees e tribunais arbitrais de seus acordos com a 

EEA, o Canadá e a Ucrânia, sendo os primeiros encarregados de resolver disputas de cunho 

político e do monitoramento da aplicação e interpretação dos acordos. 163  

Segundo o documento, a utilização de um órgão judicial distinto do TJUE seria 

possível, mas algumas ressalvas deveriam ser feitas, tais como: (a) eventualmente, as decisões 

por ele proferidas podem não ser vinculantes à União Europeia, internamente, no que 

concerne a certas interpretações da legislação comunitária; (b) o órgão não deverá interpretar 

disposições com conteúdo idêntico ao de normas europeias; (c) as decisões do Joint 

Committee não deverão afetar a jurisprudência do TJUE; e (d) a jurisprudência do TJUE deve 

ser sempre vinculante, isto é, o órgão judicial deve leva-las em conta ao proferir decisões.164 

O CETA não depende da legislação comunitária ou de conceitos dos regulamentos do 

bloco e, portanto, não há qualquer envolvimento do TJUE no acordo canadense. Já o acordo 

com a Ucrânia depende em parte das normas da União Europeia e, portanto, quando um litígio 

levanta uma questão de interpretação da legislação comunitária, o tribunal arbitral deve 

consultar o TJUE, a fim de que profira uma decisão sobre o tema, que será vinculante ao país. 

Como o Acordo da EEA165 depende muito de conceitos advindos da legislação comunitária, 

sua intepretação e aplicação é diferenciada para as partes, isto é, para os membros da EFTA, 

ela é feita pelo Tribunal e pela Comissão de Fiscalização da EFTA, já para os países da União 

                                                           
162Ibid, p. 3, 5 e 6.  
163 Internal EU27 Preparatory Discussions on the Framework for the Future Relationship: “Governance”, 

19 jan. 2018, p. 10 e 11. Disponível em: <https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/governance.pdf> Acesso em 6 jun. 2018.  
164Ibid, p. 10 e 11.  
165 O Acordo da EEA foi celebrado entre os Estados Membros da União Europeia e da EFTA, exceto a Suíça, 

com o intuito de promover o acesso desses países ao mercado único. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/governance.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/governance.pdf
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Europeia, pela Comissão e pelo TJUE. Quando uma questão levada ao Joint Committee não 

tiver sido resolvida em um prazo de três meses, ela pode ser levada ao TJUE por ambas as 

partes quando contiver dispositivos idênticos à legislação comunitária, ou ao tribunal arbitral 

quando for sobre outros temas. Entretanto, o bloco concluiu que o último modelo não seria 

adequado para a resolução de disputas no acordo sobre as suas futuras relações com o Reino 

Unido.166  

Em 2 de março de 2018, Theresa May proferiu um discurso na Mansion House, em 

que reconheceu que mesmo após o Brexit, quando o Reino Unido não mais se submeter à 

jurisdição direta do TJUE, a legislação comunitária e as decisões do TJUE ainda irão afetar o 

país. Um exemplo disso é o fato de que o TJUE determina se os acordos celebrados pela 

União Europeia são considerados como legais de acordo com a legislação comunitária, como 

visto anteriormente.167 

Quando o Reino Unido sair da organização internacional, o EUWB internalizará parte 

da legislação do bloco em seu ordenamento jurídico interno, o que significa que as cortes 

britânicas passarão a decidir sobre tais matérias, todavia, a jurisprudência do TJUE ainda será 

consultada, assim como no caso de o Reino Unido aprovar leis comerciais idênticas às da 

União Europeia, com o intuito de manter uma interpretação consistente e uniforme. Além 

disso, caso o país opte por fazer parte de agências comunitárias, o governo britânico terá que 

aceitar a competência do TJUE nessas matérias.168  

A Primeira Ministra ressaltou, todavia, que no futuro, os Tratados da União Europeia 

e, portanto, a legislação comunitária não mais serão aplicáveis dentro do ordenamento 

jurídico britânico, assim, os acordos de retirada e sobre as futuras relações devem respeitar a 

soberania de ambos os ordenamentos jurídicos e, portanto, de modo geral, o Reino Unido não 

mais se submeterá à jurisdição do TJUE, o que significa que o árbitro final dos seus litígios 

não pode ser um tribunal de qualquer das partes.169 

No White Paper sobre as futuras relações entre o Reino Unido e a União Europeia, 

publicado em 12 de julho de 2018, o país reiterou o seu desejo de que as disputas sejam 

solucionadas pelo Joint Committee. Caso os litígios se estendam ao longo do tempo, as partes 

                                                           
166 Ibid, p. 14. 
167 PM Speech on our Future Economic Partnership with the European Union, 2 mar. 2018. Disponível em: 

<https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-our-future-economic-partnership-with-the-european-

union > Acesso em 27 mai. 2018. 
168 Ibid.  
169 Ibid. 

https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-our-future-economic-partnership-with-the-european-union
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-our-future-economic-partnership-with-the-european-union
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terão a faculdade de submetê-los a um painel de arbitragem, que deverá incluir membros de 

ambas. Quando a controvérsia for sobre a interpretação das normas do common rulebook,170 o 

governo britânico reconheceu que apenas o TJUE pode proferir sentenças que vinculam a 

interpretação da legislação comunitária e, portanto, a questão poderá ser submetida ao 

Tribunal de Justiça da União Europeia, tanto por consentimento mútuo do Joint Committe, 

quanto pelo painel de arbitragem.171 

Ressalta-se, contudo, que o papel do TJUE seria limitado à intepretação das normas da 

União Europeia a que o Reino Unido tenha concordado em se submeter, como questão de 

direito internacional, de forma que o Joint Committee ou o painel de arbitragem deverão 

proferir decisões que respeitem a opinião desse tribunal.172  

A UE ainda não se manifestou sobre a governança dos acordos com o Reino Unido 

após a publicação do White Paper.  

No próximo capítulo, serão explicitados os possíveis cenários das relações futuras 

entre o Reino Unido e a União Europeia.  

 

CAPÍTULO 3 – AS FUTURAS RELAÇÕES ENTRE O REINO UNIDO E A UNIÃO 

EUROPEIA 

 

3.1 O rechaço aos cenários de soft exit  

 

Os cenários de soft e hard exit são definidos principalmente em termos econômicos, de 

acordo com as futuras relações do Reino Unido com o mercado único e com a união 

aduaneira da União Europeia. O modelo que melhor representaria o soft exit implicaria na 

manutenção de uma relação próxima entre o país e a organização internacional, por meio da 

contínua adesão do Estado a tais mecanismos de integração econômica. Já no hard exit, 

haveria uma maior ruptura no relacionamento entre o Reino Unido e o bloco, o comércio 

entre eles seria regido exclusivamente pelas normas da OMC, sem que houvesse qualquer 

FTA e, consequentemente, qualquer relação do país com o mercado único ou a união 

                                                           
170 O conceito será melhor explicado no próximo capítulo, entretanto, cabe fazer um breve panorama: no White 

Paper, o Reino Unido demonstrou interesse em harmonizar as suas normas com a legislação comunitária no que 

concerne ao comércio de bens, por meio do common rulebook. 
171 The future relationship between the United Kingdom and the European Union, 12 jul. 2018, p. 93. 

Disponível em: 

<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/725288/The_

future_relationship_between_the_United_Kingdom_and_the_European_Union.pdf >Acesso em 15 ago. 2018. 
172 Ibid, p. 93. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/725288/The_future_relationship_between_the_United_Kingdom_and_the_European_Union.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/725288/The_future_relationship_between_the_United_Kingdom_and_the_European_Union.pdf
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aduaneira.173 O presente subcapítulo tem como intuito analisar os possíveis cenários de soft 

exit e o próximo, os de hard exit. 

 Prevê-se como possíveis resultados das negociações entre o Reino Unido e a UE os 

seguintes cenários de soft exit: a celebração de um acordo de retirada do bloco,  nos ditames 

do artigo 50 do TUE, juntamente com um acordo determinando o framework de suas futuras 

relações, em que: (a) o país faria parte apenas da EFTA, sem participar da EEA; (b) o país 

faria parte da EFTA e da EEA, como a Noruega; (c) o país obteria um acordo semelhante ao 

da Suíça; (d) ao do Canadá, conhecido como CETA; ou (e) ao da Turquia, por meio da adesão 

à união aduaneira.   

Destaca-se que o governo britânico já se pronunciou diversas vezes no sentido de que 

almeja conquistar “a bold and ambicious FTA”, diferente de todos os já celebrados pela União 

Europeia, já que os modelos de FTA existentes não são ambiciosos o suficiente ou impõem 

restrições consideradas como insustentáveis ao seu modelo de democracia.174 Em 

contrapartida, o bloco sinalizou que caso o país desejasse celebrar qualquer acordo com a UE, 

ele deveria ser “off the shelf”, pautando-se em um dos modelos pré-existentes. 

A União Europeia adotou a posição de que somente seria possível começar as 

tratativas sobre as relações futuras entre o Estado e a organização internacional após a 

obtenção de consenso sobre os seguintes temas da primeira fase de negociações: (i) os direitos 

dos cidadãos dos UE27 que residem no Reino Unido e dos nacionais britânicos que vivem na 

União Europeia; (ii) o acordo financeiro; e (iii) a questão fronteiriça da ilha da Irlanda.175 As 

discussões sobre esses assuntos foram iniciadas em junho de 2017. Em 8 de dezembro, foi 

publicado um Joint Report do Reino Unido e da União Europeia acerca de tais questões.176  

Embora o documento não seja juridicamente vinculante nos termos do artigo 50 do 

TUE ou da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, ele deve ser considerado como 

                                                           
173 MENON A., FOWLER, B. Hard or Soft? The Politics of Brexit. National Institute Economic Review, 

Londres, vol. 238, 2016, p. 8. 
174 Tal posição foi firmada pela primeira vez no Lancaster Speech (The Government’s Negotiating Objectives 

for Exiting the EU: PM speech, 17 jan. 2017. Disponível em: < https://www.gov.uk/government/speeches/the-

governments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech> Acesso: 20 mar. 2018) e reproduzida 

diversas vezes, inclusive no discurso mais recente de Theresa May, o Mansion House Speech (PM Speech on our 

Future Economic Partnership with the European Union, 2 mar. 2018. Disponível em: 

<https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-our-future-economic-partnership-with-the-european-

union > Acesso em 27 mai. 2018). 
175 LANG, A., MILLER, V. Brexit: The Talks Begin. House of Commons Library, Londres, 2017, p. 4, 5 e 8. 
176Joint Report from the Negotiation of the European Union and the United Kingdom Government on 

Progress During Phase 1 of Negotiations under Article 50 on the United Kingdom’s Orderly Withdrawal 

from the European Union, 8 dez. 2017. Disponível em: <https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/joint_report.pdf > Acesso em 11 mai. 2018. 

https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech
https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-our-future-economic-partnership-with-the-european-union
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-our-future-economic-partnership-with-the-european-union
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report.pdf
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uma declaração de intenção de cunho político, isto é, deve-se observar o princípio do pacta 

sunt servanda e, portanto, o Reino Unido deve conduzir as suas negociações com a União 

Europeia de boa-fé. O descumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado no Joint 

Report teria como consequência uma perda significativa de sua reputação em âmbito 

internacional.177  

Em 15 de dezembro, o Conselho Europeu decidiu que as partes progrediram o 

suficiente para que fosse encerrada a primeira fase de negociações e que as discussões sobre o 

acordo sobre as suas futuras relações poderiam ser iniciadas, mas somente poderão avançar se 

todos os compromissos elencados nesse documento forem plenamente respeitados e 

transcritos no acordo de retirada.178  

Desde março de 2018, a minuta desse acordo tem sido discutida pelas partes, mas a 

opção de no deal ainda não foi rejeitada, tendo em vista que em diversos documentos oficiais, 

o bloco adotou a política de que “nothing is agreed until everything is agreed”,179 e o governo 

do Reino Unido a de que “no deal for the UK is better than a bad deal for the UK”.180  

Em 23 de março de 2018, o Conselho Europeu publicou as diretrizes sobre as futuras 

relações entre o Reino Unido e a União Europeia.181 Em 15 de maio de 2018, o governo 

britânco anunciou que iria elaborar um White Paper sobre o tema, 182  todavia, o documento 

apenas foi publicado em 12 de julho.183  

 

                                                           
177 CURTIS, J.; GOWER, M.; KEEP, M.; KENNEDY, S.; LANG, A.; MILLERM V.; WEBB, D. Brexit: 

‘Sufficient Progress’ to Move to Phase 2. House of Commons Library, Londres, 2017, p. 13. 
178European Council (Article 50) Meeting (15 December 2017) – Guidelines, 15 dez. 2017, p. 1. Disponível 

em:  <http://www.consilium.europa.eu/media/32236/15-euco-art50-guidelines-en.pdf > Acesso em 11 mai. 2018. 
179European Council (Art. 50) Guidelines Following the United Kingdom’s Notification under Article 50 

TEU, 29 abr. 2017, p. 1, §2º.Disponível em: <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2017/04/29/euco-brexit-guidelines/pdf> Acesso em 18 mar. 2018. 
180White Paper on the United Kingdom’s exit from and new partnership with the European Union, 2 

fev.2017, p. 66. Disponível em: 

<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/589191/The_United_Kingdoms_

exit_from_and_partnership_with_the_EU_Web.pdf > Acesso em 18 mar. 2018. 
181 European Council (Art. 50) guidelines on the framework for the future EU-UK relationship, 23 mar. 

2018. Disponível em: <http://www.consilium.europa.eu/media/33458/23-euco-art50-guidelines.pdf > Acesso em 

28 mai. 2018. 
182 House of Commons Exiting the European Union Committee, The progress of the UK’s negotiations on 

EU withdrawal (March to May 2018), Fifth Report of Session 2017-2019, p. 26 e 28. Disponível em: 

<https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/exiting-the-european-union-

committee/inquiries/parliament-2017/progress-uk-negotiations-eu-withdrawal-17-19/publications/> Acesso em 

28 mai. 2018.  
183 The future relationship between the United Kingdom and the European Union, 12 jul. 2018. Disponível 

em:<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/725288/T

he_future_relationship_between_the_United_Kingdom_and_the_European_Union.pdf >Acesso em 15 ago. 

2018.  

http://www.consilium.europa.eu/media/32236/15-euco-art50-guidelines-en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/29/euco-brexit-guidelines/pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/29/euco-brexit-guidelines/pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/589191/The_United_Kingdoms_exit_from_and_partnership_with_the_EU_Web.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/589191/The_United_Kingdoms_exit_from_and_partnership_with_the_EU_Web.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/33458/23-euco-art50-guidelines.pdf
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/exiting-the-european-union-committee/inquiries/parliament-2017/progress-uk-negotiations-eu-withdrawal-17-19/publications/
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/exiting-the-european-union-committee/inquiries/parliament-2017/progress-uk-negotiations-eu-withdrawal-17-19/publications/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/725288/The_future_relationship_between_the_United_Kingdom_and_the_European_Union.pdf
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Para que o Reino Unido de fato consiga sair da UE em 29 de março de 2019,  estima-

se que “os acordos” devem estar prontos até outubro de 2018, para que o Parlamento britânico 

e o Parlamento Europeu tenham tempo o suficiente para analisá-los.184 Destaca-se que o 

documento sobre as futuras relações do Reino Unido e da União Europeia apresentado em 

outubro não será  legalmente vinculante ou mesmo a minuta de um acordo, mas uma 

declaração política, já que um acordo sobre as suas futuras relações somente poderá ser 

formalmente negociado quando o Reino Unido for considerado como um país terceiro.185  

A seguir, serão analisados os cenários de soft exit previamente elencados. Em 1960, o 

Reino Unido foi um dos países fundadores da EFTA, todavia, ao aderir à União Europeia, o 

Estado deixou de fazer parte dessa organização internacional. Hoje, ela é composta pela 

Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. O bloco é caracterizado pela zona de livre comércio 

de bens e serviços entre seus Estados Membros e pela eliminação de barreiras tarifárias, cujo 

objetivo é a promoção da integração econômica.186  

A adesão somente à  EFTA foi vista com bons olhos por vários críticos, tendo em vista 

que a organização internacional não representa uma união aduaneira, de forma que os seus 

Estados Membros podem  negociar acordos comerciais como um grupo, sem que isso 

comprometa a sua capacidade de celebrar livremente acordos comerciais bilaterais com países 

terceiros. Assim, o Reino Unido manteria uma política comercial própria, sem ter que aplicar 

as tarifas externas comuns, ao mesmo tempo em que poderia se beneficiar dos 27 FTAs que a 

EFTA possui com 38 países que não fazem parte da União Europeia.187 

Além disso, o Reino Unido não mais seria submetido à jurisdição do TJUE. Embora exista 

o Tribunal da EFTA, as cortes domésticas de seus Estados Membros não são obrigadas a 

submeter casos a ele, apenas possuem a faculdade de fazê-lo e mesmo assim, as suas decisões 

não possuem efeitos vinculantes, nem há sanções para o seu descumprimento. A legislação 

adotada ao aderir ao bloco tampouco seria caracterizada pelos princípios do efeito direto ou 

da primazia. Contudo, Theresa May já se manifestou contrariamente à adesão à qualquer outra 

                                                           
184 House of Lords, European Union Committee, 7th Report of Session 2017-2019. Brexit: Deal or No Deal, 

p. 18. Disponível em: <https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldeucom/46/46.pdf> Acesso em 

25 mai. 2018. 
185 European Parliament Resolution of 14 March 2018 on the Framework of the Future EU-UK 

relationship (2017/2573(RSP)), 14 mar. 2018, p. 3. Disponível em: 

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-

0069+0+DOC+PDF+V0//EN > Acesso em 29 mai. 2018. 
186 WALKER, N.; MILLER, V. Alternatives to a No-Deal Outcome in Negotiations with the EU. House of 

Commons Library, Londres, 2018, p. 4. 
187CARMONA, J.; CÎLIG, C.; e SGUEO, G. UK Withdrawal from the European Union Legal and 

Procedural Issues. European Parliamentary Research Service, Bruxelas, 2017, p. 24. 

https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldeucom/46/46.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0069+0+DOC+PDF+V0//EN
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organização internacional que promova a integração de países europeus, incluindo a EFTA, 

uma vez que comprometeria a soberania do Reino Unido. 

Em 1992, foi criada a EEA, uma iniciativa que compreende todos os Estados Membros da 

União Europeia e da EFTA, exceto pela Suiça. Por meio dela, esses países incorporaram a 

legislação da UE no que concerne às quatro liberdades do mercado único, isto é, livre 

circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, bem como políticas a ele relacionadas, tais 

como auxílio estatal, defesa do consumidor, meio-ambiente, políticas sociais, cooperação em 

pesquisa e tecnologia, educação, turismo, cultura, serviços de proteção civil e 

empreendedorismo.188  

Não estão incluídas na EEA as políticas agrícolas e de pesca; a união aduaneira; a política 

comercial comum; a PESC; justiça e assuntos internos; tributação direta e indireta; e a união 

econômica e monetária.189 

Ressalta-se ainda que os Estados Membros da EFTA que fazem parte da EEA não 

possuem direito de voto quando for adotada nova legislação ou modificações à legislação 

comunitária existente, embora sejam compelidos à internalizá-la em seus ordenamentos 

jurídicos. O cumprimento do Acordo da EEA é assegurado pelo Órgão de Fiscalização da 

EFTA e pelo Tribunal da EFTA, que devem considerar a jurisprudência do TJUE para a 

interpretação das disposições do acordo. Além disso, os Estados Membros da EFTA fazem 

contribuições significativas para o orçamento da União Europeia.190 

Após o Brexit, o acquis comunitário deixará de ser aplicável ao país, e, portanto, o Acordo 

da EEA não mais fará parte do seu ordenamento jurídico. Como uma das condicionantes para 

a participação na EEA é ser Estado Membro da União Europeia ou da EFTA, para que o 

Reino Unido volte a fazer parte da EEA, o país deverá aderir novamente à EFTA.191  

Em diversos documentos oficiais, a União Europeia manifestou-se no sentido de que não 

será permitido o cherry picking no mercado único, isto é, a abordagem “setor por setor”,192 a 

indivisibilidade desse mecanismo de cooperação econômica foi devidamente reconhecida pelo 

                                                           
188CARMONA, J.; CÎLIG, C.; e SGUEO, G. UK Withdrawal from the European Union Legal and 

Procedural Issues. European Parliamentary Research Service, Bruxelas, 2017, p. 25. 
189 Ibid, p. 25. 
190 Ibid, p. 24 e 25. 
191 Ibid, p. 27. 
192 A primeira vez em que a União Europeia determinou tal posicionamento foi na “Informal Meeting at 27. 

Brussels, 29 June 2016. Statement”, p. 2, §4º Disponível em: 

<https://www.consilium.europa.eu/media/20462/sn00060-en16.pdf> Acesso em 23 mar. 2018. Desde então, ele 

foi reforçado em outros documentos oficiais, sendo a mais recente no “European Council (Art. 50) Guidelines 

on the Framework for the Future EU-UK Relationship”, 23 mar. 2018, p. 3, §7º. Disponível em: 

<http://www.consilium.europa.eu/media/33458/23-euco-art50-guidelines.pdf > Acesso em 28 mai. 2018.  
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governo britânico.193 Embora fosse interessante para o Reino Unido continuar a fazer parte da 

livre circulação de bens, serviços e capitais, a livre circulação de pessoas foi um dos motivos 

para a população britânica votar por sair da União Europeia.  

Ao fazer parte da EEA, o Estado ainda teria que se submeter à grande parte da legislação 

comunitária, além de perder o direito de participar no processo de elaboração de tais normas. 

Em contrapartida, uma das bandeiras do Brexit era a independência do Parlamento britânico 

para a elaboração das próprias leis. Outro motivo para a saída do Reino Unido da UE foi o 

alto valor da contribuição do país para o orçamento comunitário, contudo, ela é compulsória 

para membros da EEA. 

Salienta-se que o Reino Unido poderia utilizar a “cláusula de salvaguarda” prevista no 

artigo 112 do Acordo da EEA194 para não se submeter à livre circulação de pessoas. O 

dispositivo estipula que um Estado Membro pode optar por não aplicar parte do tratado caso 

se verifiquem graves dificuldades econômicas, sociais ou ambientais de caráter setorial ou 

regional, suscetíveis de perdurar. Assim, o país poderia tomar as medidas unilaterais 

adequadas para remediar a situação. Todavia, o artigo estabelece que o  escopo e duração 

desse mecanismo devem ser limitados. O artigo 114195 dispõe ainda que os demais membros 

da EEA poderiam tomar medidas contra a decisão do Reino Unido caso considerem que o uso 

da cláusula de salvaguarda criou um desequilíbrio entre os direitos e obrigações previstos no 

Acordo da EEA.196 

                                                           
193 A primeira vez que Theresa May reconheceu o posicionamento do bloco nesse sentido foi no Lancaster 

House Speech, “The Government’s Negotiating Objectives for Exiting the EU: PM Speech”, 17 jan. 2017. 

Disponível em: <https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-

the-eu-pm-speech> Acesso: 20 mar. 2018. Desde então, ela foi reiterada em diversos discursos e documentos 

oficiais, sendo a mais recente no seu Mansion House Speech, “PM Speech on our Future Economic 

Partnership with the European Union”, 2 mar. 2018. Disponível em: 

<https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-our-future-economic-partnership-with-the-european-

union> Acesso em 26 mai. 2018. 
194Artigo 112, Acordo EEA – “§1º - Caso se verifiquem graves dificuldades económicas, sociais ou ambientais, 

de natureza setorial ou regional, susceptíveis de perdurar, qualquer das Partes Contratantes pode adoptar 

unilateralmente medidas adequadas em conformidade com as condições e procedimentos previstos no artigo 113. 

§2º - Essas medidas de salvaguarda serão limitadas, no que se refere ao seu âmbito e duração, ao estritamente 

necessário para sanar a situação. Será dada prioridade às medidas que menos afetem o funcionamento do 

presente Acordo. 

§3º - Todas as Partes Contratantes poderão aplicar medidas de salvaguarda.” 
195 Artigo 114, Acordo EEA - “§1º - Se uma medida de salvaguarda tomada por uma Parte Contratante criar um 

desequilíbrio entre os direitos e obrigações previstos no presente Acordo, qualquer outra Parte Contratante pode 

tomar, em relação à primeira, medidas proporcionais estritamente necessárias para corrigir esse desequilíbrio. 

Será dada prioridade às medidas que menos afetem o funcionamento do EEA. 

 §2º -  É aplicável o procedimento previsto no artigo 113.” 
196 MARKAKIS, M. Legal Issues Arising from the Brexit Referendum: a UK and EU Constitutional 

Analysis. International Journal of Legal Information, Cambridge, vol. 45, 2017, p. 21. 
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Ressalta-se que caso o Reino Unido opte por participar da EEA, o país apenas se 

submeteria à legislação comunitária referente ao mercado único, uma quantidade bem menor 

de normas do que tem que se submeter hoje. O Parlamento britânico seria livre para decidir 

sobre diversos temas considerados prioritários para o Estado, tais como tributação, 

agricultura, pesca e comércio com países terceiros. Além disso, para que os Estados Membros 

da EFTA que fazem parte da EEA sejam submetidos à legislação da União Europeia, tais 

países devem autorizar a sua aplicação em seus ordenamentos juridicos, tendo direito de veto 

em algumas matérias. Contudo, o Estado poderia sofrer retaliação caso o seu veto fosse 

considerado como “abusivo” pelos demais.197  

Em seu discurso proferido em Florença em 22 de setembro de 2017, Theresa May 

afirmou que não faria sentido que o Reino Unido passasse a fazer parte da EEA, tendo em 

vista que isso implicaria em adotar o acquis comunitário, inclusive as normas elaboradas após 

o Brexit, sem que o país tivesse qualquer influência ou voto, o que implicaria em uma perda 

de controle democrático, umas das razões pela qual o povo britânico votou pelo Brexit.198 

Além disso, em um estudo conduzido pelo governo britânico sobre os possíveis cenários de 

exit, concluiu-se que caso o país viesse a fazer parte da EEA, seu PIB em um período de 15 

anos seria 1,6% negativo.199  

 Desse modo, a princípio, o governo britânico rejeitou a opção de aderir à EEA. 

Entretanto, no relatório da quarta sessão do comitê da Câmara dos Comuns sobre a saída do 

Reino Unido da União Europeia, emitido em 29 de março de 2018, considerou-se a EEA 

como alternativa caso as negociações para o “bold and ambitious FTA” falhem, já que é um 

modelo disponível que pode ser negociado razoavelmente rápido.200  

 Outra opção que também implicaria na adesão à EFTA é o modelo adotado pela 

Suíça. O país é o único Estado Membro da EFTA que optou por não fazer parte da EEA. 

Desde 1972, a sua relação com a União Europeia é caracterizada por uma série de acordos 

bilaterais organizadas por setor. Em 1999, o governo suíço assinou um pacote de acordos que 

                                                           
197 Ibid, p. 21. 
198 PM’s Florence Speech: a New Era of Cooperation and Partnership between the UK and the EU, 22 set. 

2017. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/speeches/pms-florence-speech-a-new-era-of-

cooperation-and-partnership-between-the-uk-and-the-eu> Acesso em 7 mai. 2018. 
199 House of Commons Exiting the European Union Committee, The Progress of the UK’s Negotiations on 

EU Withdrawal: December 2017 to March 2018, Third Report of Session 2017-2019, p. 56. Disponível em: 

<https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmexeu/884/884.pdf > Acesso em 27 mai. 2018. 
200 House of Commons Exiting the European Union Committee, The Future UK-EU Relationship, Fourth 

Report of Session 2017-2019, p. 42. Disponível em: 

<https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmexeu/935/935.pdf > Acesso em 27 mai. 2018. 

https://www.gov.uk/government/speeches/pms-florence-speech-a-new-era-of-cooperation-and-partnership-between-the-uk-and-the-eu
https://www.gov.uk/government/speeches/pms-florence-speech-a-new-era-of-cooperation-and-partnership-between-the-uk-and-the-eu
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmexeu/884/884.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmexeu/935/935.pdf
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abrange a livre circulação de pessoas, contratos públicos, transporte aéreo e terrestre, 

agricultura e pesquisa. Em 2004, a cooperação entre eles foi extendida para o espaço 

Schengen, meio-ambiente e educação.201 

 A relação entre o país e a União Europeia é caracterizada como uma cooperação 

internacional sem transferência de competências para autoridades supranacionais.202 Os 

acordos bilaterais entre eles dependem da incorporação da legislação comunitária no 

ordenamento jurídico do Estado, inclusive as modificações às normas existentes e a adoção de 

novos regulamentos. Sempre que um projeto de lei suíço for aprovado, será analisada a sua 

compatibilidade com a legislação comunitária.203 

 Em regra, o TJUE e o tribunal da EFTA não têm competência sobre os acordos 

bilaterais por eles celebrados. O seu cumprimento é verificado por meio de Joint Committees, 

que também exercem o papel de fórum para diálogo em caso de divergências entre as partes. 

Como os demais membros da EFTA, a Suíça realiza contribuições financeiras para o 

orçamento do bloco.204 

 A União Europeia já demonstrou seu descontentamento com alguns pontos de suas 

relações com a Suíça no que tange à inexistência de um mecanismo automático de vinculação 

aos novos regulamentos comunitários, assim como à ausência de uma competência mais 

ampla do TJUE. Em 2014 houve um referendo, em que a população suíça votou por impor 

quotas de imigração a partir de 2017, com o intuito de limitar a livre circulação de pessoas, o 

que provocou uma reação negativa da organização internacional.205 Ademais, o bloco já se 

pronunciou no sentido de que o modelo suíço não será uma opção para o relacionamento 

futuro entre o Reino Unido e a UE, tendo em vista que envolve diversos acordos bilaterais que 

permitiriam uma abordagem por setor, opção já refutada, como visto acima.  

                                                           
201 CARMONA, J.; CÎLIG, C.; e SGUEO, G. UK Withdrawal from the European Union Legal and 

Procedural Issues. European Parliamentary Research Service, Bruxelas, 2017, p. 26. 
202 Exceto no que tange a regras de competição de transportes aéreos, que são de competência da Comissão 

Europeia e do TJUE, salvo os de auxílio estatal. 
203 CARMONA, J.; CÎLIG, C.; e SGUEO, G. UK Withdrawal from the European Union Legal and 

Procedural Issues. European Parliamentary Research Service, Bruxelas, 2017, p. 27. 
204 Ibid, p. 27. 
205 A Comissão Europeia afirmou que tal medida violaria o acordo de livre circulação de pessoas, o que colocaria 

em risco todos os acordos entre a Suiça e a UE, e, portanto, seria aplicada a “cláusula de guilhotina”, a qual 

estipula que se um acordo for rescindido, todos os outros acordos deixarão de ser aplicáveis. No final de 2016, o 

Parlamento suíço concordou em fazer concessões, de forma que o governo de seu país faria o possível para usar 

a mão-de-obra local antes de recrutar trabalhadores oriundos da União Europeia. Caso tais medidas fossem 

consideradas como insuficientes, o governo poderia optar por medidas mais restritivas, sem, contudo, utilizar 

cotas de imigração. A Comissão Europeia concordou com tal postura, todavia, estipulou que irá monitorar a 

implementação de tal lei. 
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 O comércio entre a Suíça e a organização internacional envolve áreas do mercado 

único, mas é considerado limitado. Ainda que seja caracterizado pela livre circulação de bens, 

as tarifas permanecem em alguns produtos agrícolas. O único acordo de serviços celebrado 

entre eles é relacionado a seguros, assim, os benefícios ligados ao setor são praticamente 

nulos. Além disso, grande parte da legislação comunitária ainda teria que ser incorporada em 

seu ordenamento jurídico, sem que o Reino Unido tivesse qualquer influência no seu processo 

de elaboração. O país também aderiu à livre circulação de pessoas, embora a sua posição 

sobre o tópico esteja sendo revisada.  

 Por fim, em seu discurso proferido em Florença, Theresa May afirmou que não tem 

qualquer intenção de adotar um modelo que implique na adesão à EFTA, como a Suíça é um 

de seus Estados Membros, o seu modelo de acordos bilaterais também foi descartado.206 

 Além dessas alternativas, há o FTA celebrado entre a União Europeia e o Canadá, 

conhecido como CETA, que é considerado como o acordo comercial mais ambicioso 

celebrado pelo bloco, tendo em vista que elimina tarifas sobre os produtos industriais;207 da 

pesca e em quase todos os produtos agrícolas; prevê acesso ao mercado, tratamento de nação 

mais favorecida para serviços relacionados ao meio-ambiente, telecomunicações e serviços 

financeiros; estipula sobre o acesso ao mercado de contratos públicos para bens e serviços; 

contém dispositivos sobre cooperação regulatória, sobre a entrada temporária e a permanência 

de pessoas para fins comerciais; barreiras técnicas ao comércio, alfândega e facilitação do 

comércio; não requer qualquer alteração da legislação canadense, a fim de refletir as normas 

comunitárias; e estabelece um mecanismo de resolução de controvérsias que não envolve a 

atuação do TJUE. 208 

 A maior vantagem do CETA é a diminuição das barreiras comerciais e dos deveres 

aduaneiros, o que permitiu  ao Canadá um maior acesso ao mercado da União Europeia. 

Dessa forma, caso adotasse esse modelo, o Reino Unido conseguiria manter as tarifas baixas 

                                                           
206PM’s Florence Speech: a New Era of Cooperation and Partnership Between the UK and the EU, 22 set. 

2017. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/speeches/pms-florence-speech-a-new-era-of-

cooperation-and-partnership-between-the-uk-and-the-eu > Acesso em 7 mai. 2018. 
207 Alguns produtos são exceções a essa regra, nesse caso, as tarifas serão eliminadas gradualmente. 
208 CARMONA, J.; CÎLIG, C.; e SGUEO, G. UK Withdrawal from the European Union Legal and 

Procedural Issues. European Parliamentary Research Service, Bruxelas, 2017, p. 34. 

https://www.gov.uk/government/speeches/pms-florence-speech-a-new-era-of-cooperation-and-partnership-between-the-uk-and-the-eu
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ou até mesmo inexistentes. Além disso, o país não é obrigado a realizar qualquer contribuição 

ao orçamento comunitário ou a aceitar a livre circulação de pessoas.209 

 Caso o Reino Unido celebre um FTA semelhante ao CETA, o acordo não 

comprometeria os seus red lines, tendo em vista que não envolveria contribuições ao 

orçamento comunitário, nem obrigações relacionadas à participação no mercado único, não 

limitaria a sua política comercial em demasiado, nem envolveria a cobrança das tarifas 

externas comuns, a atuação do TJUE ou a incorporação da legislação comunitária. 

Entretanto, a posição do governo britânico é de que o acordo não é ambicioso o 

suficiente, seu objetivo é obter um CETA Plus Plus Plus.210Além disso, um estudo conduzido 

pelo governo do Reino Unido sobre os possíveis cenários de exit concluiu que caso o país 

celebre um FTA semelhante ao CETA, seu PIB em um período de 15 anos será 4,8% 

negativo.211   

 Ressalta-se que o CETA foi elaborado com o intuito de reproduzir os objetivos 

comerciais do Canadá e da União Europeia, “copiar e colar” as disposições desse acordo não 

seria a melhor estratégia para o Reino Unido, tendo em vista que não elimina todas as tarifas, 

não prevê o acesso ao mercado único da forma desejada pelo país, muito menos reflete a 

dinâmica das relações comerciais entre o Reino Unido e a UE.212 

 Em seu Mansion House Speech, de 2 de março de 2018, Theresa May asseverou que 

almeja obter a mais ampla e profunda parceria obtida pela União Europeia, abrangendo mais 

setores do que qualquer FTA já celebrado no mundo. A Primeira Ministra destacou também a 

posição singular de seu país, já que o Reino Unido adota a mesma legislação que a 

organização internacional: pela primeira vez a tarefa dos negociadores não será de 

convergência, aproximar dois ordenamentos jurídicos diferentes, mas redefinir as suas 

relações para quando as partes passarem a adotar normas distintas.213  

                                                           
209 EGHBAL, A. Y., Keep Calm and Negotiate on: The United Kingdom’s Withdrawal from the European 

Union and Suggestions for a Smooth Departure, Pepperdine Dispute Resolution Law Journal, vol. 18, Los 

Angeles, 2018, p. 207.  
210 WALKER, N.; MILLER, V. Alternatives to a No-Deal Outcome in Negotiations with the EU. House of 

Commons Library, Londres, 2018, p. 4. 
211 House of Commons Exiting the European Union Committee, The Progress of the UK’s Negotiations on 

EU Withdrawal: December 2017 to March 2018, Third Report of Session 2017-2019, p. 56. Disponível em: 

<https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmexeu/884/884.pdf > Acesso em 27 mai. 2018. 
212 House of Commons Exiting the European Union Committee, The Future UK-EU Relationship, Fourth 

Report of Session 2017-2019, p. 14 e 21. Disponível em: 

<https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmexeu/935/935.pdf > Acesso em 27 mai. 2018. 
213 PM Speech on our Future Economic Partnership with the European Union, 2 mar. 2018. Disponível em: 

<https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-our-future-economic-partnership-with-the-european-

union > Acesso em 27 mai. 2018. 
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May destacou ainda o seu interesse em preservar a cadeia de fornecimento integrada 

entre o Reino Unido e a UE, devendo as suas relações serem “as frictionless as possible”, 

com o intuito de evitar a introdução de quaisquer tarifas ou quotas. O governo britânico 

também se comprometeu a manter padrões regulatórios tão altos quanto os do bloco, não 

necessariamente por meio da mesma legislação que a da organização internacional, mas por 

meio de normas que alcancem os mesmos objetivos.214   

No que tange ao setor de serviços, a Primeira Ministra afirmou que objetiva que sejam 

introduzidas novas barreiras apenas quando absolutamente necessário, asseverando que não 

tem intenção de discriminar os fornecedores de serviços da União Europeia no Reino Unido. 

Além disso, May deixou claro que não tem intenção de manter os direitos relacionados ao 

passaporte,215 reconhecendo que fazem parte do mercado único, mas expressou o seu desejo 

em promover a mobilidade laboral e o reconhecimento das qualificações profissionais.216  

Em 7 de março de 2018, Donal Tusk se pronunciou sobre as futuras relações entre o 

Reino Unido e a União Europeia, afirmando que como no Mansion House Speech, Theresa 

May confirmou o seu desejo em não mais fazer parte da união aduaneira e do mercado único, 

não se submetendo tampouco à jurisdição do TJUE, a única opção restante é a de um 

ambicioso FTA, similar ao canadense.217 

Todavia, o Presidente do Conselho Europeu asseverou que embora tenha uma 

abordagem positiva sobre o seu relacionamento, isso não muda o fato de que o FTA será 

celebrado no contexto do Brexit e, portanto, o acordo será o primeiro na história a afrouxar 

laços econômicos, ao invés de fortalecê-los. O FTA não tornará as suas relações comerciais 

frictionless ou smoother, pelo contrário, elas se tornarão mais complicadas e mais custosas do 

que são hoje para ambas as partes.218  

As expectativas da UE, elencadas em 23 de março de 2018 pelo Conselho Europeu  

são no sentido de que o FTA abrangerá: (i) o comércio de bens à tarifa zero, sem restrições 

                                                           
214 Ibid.  
215 Uma das dimensões do “direito de passaporte” é o “direito ao estabelecimento”, em que uma empresa que 

atende aos requisitos para atuar na EEA pode exercer atividades em países que fazem parte da EEA temporaria 

ou permanentemente, enquanto ainda regulados por autoridades do Estado Membro de origem, ou até mesmo 

pela prestação de serviços transfronteiriços. 
216PM Speech on our Future Economic Partnership with the European Union, 2 mar. 2018. Disponível em: 

<https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-our-future-economic-partnership-with-the-european-

union > Acesso em 27 mai. 2018. 
217 Statement by President Donald Tusk on the Draft Guidelines on the Framework for the Future 

Relationship with the UK, 7 mar. 2018. Disponível em: <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2018/03/07/statement-by-president-donald-tusk-on-the-draft-guidelines-on-the-framework-for-the-

future-relationship-with-the-uk/ > Acesso em 30 mai. 2018. 
218 Ibid.  

https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-our-future-economic-partnership-with-the-european-union
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-our-future-economic-partnership-with-the-european-union
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/07/statement-by-president-donald-tusk-on-the-draft-guidelines-on-the-framework-for-the-future-relationship-with-the-uk/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/07/statement-by-president-donald-tusk-on-the-draft-guidelines-on-the-framework-for-the-future-relationship-with-the-uk/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/07/statement-by-president-donald-tusk-on-the-draft-guidelines-on-the-framework-for-the-future-relationship-with-the-uk/
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quantitativas com regras de origem apropriadas;219(ii) cooperação aduaneira, preservando a 

autonomia regulatória e jurisdicional das partes; (iii) regras sobre barreiras não tarifárias ao 

comércio; (iv) a estrutura da cooperação em matéria regulatória; e (v) o comércio de serviços, 

com o intuito de permitir o acesso ao mercado consumidor, em conformidade com as normas 

do hosting state, assim como o direito de estabelecimento para os provedores de serviços.220  

A última opção idealizada como soft exit seria a permanência do Reino Unido na união 

aduaneira, que envolveria um arranjo semelhante ao existente entre a Turquia221 e a União 

Europeia, que abrange produtos industriais, bens que são total ou parcialmente fabricados a 

partir de produtos provenientes de países terceiros que estão em livre circulação em qualquer 

das partes e exclui produtos agrícolas,222 produtos derivados da CECA, serviços, indicações 

geográficas e contratos públicos.223 

 Os seguintes parâmentros são considerados como requisitos da união aduaneira: (i) 

eliminação de todos os deveres aduaneiros e restrições quantitativas em bens importados e 

exportados; e (ii) adoção das tarifas externas comuns da União Europeia sobre as importações 

de Estados terceiros, assim como dos FTAs celebrados entre o bloco e tais países, sem exercer 

qualquer influência em suas negociações. Ademais, ao fazer parte da união aduaneira, os bens 

importados na União Europeia não precisarão cumprir as regras de origem. 224 

 Caso o Reino Unido optasse por continuar na união aduaneira, os custos das 

transações comerciais com a União Europeia seriam reduzidos, porém, a sua capacidade de 

estabelecer acordos comerciais envolvendo mercadorias poderia ser comprometida, tendo em 

vista que o Estado teria que aplicar as tarifas externas comuns, além disso, o país ainda não 

faria parte do mercado único e teria que adotar diversas normas comunitárias, assim como a 

                                                           
219 As regras de origem determinam aonde o bem foi produzido, assim como os seus componentes, a fim de 

garantir que os direitos alfandegários corretos foram cobrados. 
220 European Council (Art. 50) Guidelines on the Framework for the Future EU-UK Relationship, 23 mar. 

2018, p. 4-6, §§8º,11, 13 e 14. Disponível em: <http://www.consilium.europa.eu/media/33458/23-euco-art50-

guidelines.pdf > Acesso em 28 mai. 2018. 
221 O acordo entre a Turquia e a União Europeia tem sido considerado como desatualizado por ambas as partes. 

Em um comunicado à imprensa datado de 21 de dezembro de 2016, a Comissão Europeia afirmou que deve 

haver uma modernização da união aduaneira, a fim de melhor refletir as relações comerciais entre a UE e a 

Turquia, tendo em vista que significaria o aumento de benefícios econômicos para ambas as partes, já que o país 

é o quinto maior parceiro do bloco no comércio de bens. Ressalta-se que desde 1999, a Turquia é um país 

candidato a aderir à UE, porém, as negociações foram suspensas em novembro de 2016, tendo em vista a 

tentativa de golpe, que violou alguns dos princípios basilares do bloco: o respeito ao estado de direito 

democrático e aos direitos humanos. 
222 Exceto produtos agrícolas processados. 
223 CARMONA, J.; CÎLIG, C.; e SGUEO, G. UK Withdrawal from the European Union Legal and 

Procedural Issues. European Parliamentary Research Service, Bruxelas, 2017, p. 28. 
224 Ibid, p. 28. 
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sua política comercial comum.225 A União Europeia se posicionou no sentido de que ao optar 

por não fazer parte do mercado único, o Reino Unido não conseguirá estabelecer uma união 

aduaneira com a UE.226 

Em seu Mansion House Speech, proferido em 2 de março de 2018, Theresa May 

afirmou que embora o Reino Unido não pretenda fazer parte da união aduaneira, deseja 

celebrar um acordo sobre o tema. Umas das opções pensadas pelo governo britânico seria a 

adoção de uma nova parceria aduaneira, em que o país reproduziria os requisitos comunitários 

para a importação de produtos para Estados terceiros, aplicando as mesmas tarifas e as regras 

de origem para os bens que tem como destino final a UE, assim, não haveria necessidade de 

estabelecer mecanismos de controle alfandegário na fronteira entre o país e o bloco. Ao 

mesmo tempo, o Reino Unido poderia aplicar suas próprias tarifas e política comercial para 

produtos que tenham como destinatário final o consumidor britânico. A outra opção seria um 

arranjo mais simples, com o intuito de minimizar tensões comerciais, juntamente com 

providências específicas para a Irlanda do Norte.227  

Em 6 de julho de 2018, após uma reunião de cúpula em Chequers, foi emitido um 

comunicado oficial do governo britânico, o qual traçou um panorama mais detalhado da 

posição oficial do Reino Unido sobre as suas futuras relações com a União Europeia. O país 

pretende estabelecer uma área de comércio livre para mercadorias, em que as partes manterão 

um common rulebook para produtos, incluindo os de origem agrária. Dessa forma, o Reino 

Unido se comprometerá a harmonizar a sua legislação a respeito do comércio de bens com as 

do bloco, abrangendo apenas as regulações necessárias para propiciar o comércio sem atrito 

em sua fronteira, ao mesmo tempo, o Parlamento britânico terá a prerrogativa de vetar a 

incorporação de certas normas comunitárias em seu ordenamento jurídico.228 

Ademais, o Reino Unido e a UE implementariam um framework institucional 

conjunto, com o intuito de promover uma interpretação e aplicação consistente dos acordos 

celebrados entre eles, que seria feito no país por tribunais britânicos e na organização 

                                                           
225 WEBB, D.; BOOTH, L. Brexit: Trade Aspects. House of Commons Library, Londres, p. 24 e 25, 2017. 
226 European Comission, Speech by Michel Barnier at the European Economic and Social Committee, 6 jul 

2017. Disponível em: <http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-1922_en.htm> Acesso em 24 mai. 

2018. 
227 PM Speech on our Future Economic Partnership with the European Union, 2 mar. 2018. Disponível em: 

<https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-our-future-economic-partnership-with-the-european-

union > Acesso em 27 mai. 2018 
228Statement from HM Government, 6 jul. 2018. Disponível em: 

<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/723460/CHE

QUERS_STATEMENT_-_FINAL.PDF > Acesso em 9 ago. 2018.  
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internacional, por tribunais comunitários, com foco especial na jurisprudência da União 

Europeia no que concerne a áreas em que o país continuará a se submeter à legislação do 

bloco por meio do common rulebook.229  

No que tange ao arranjo aduaneiro, as partes celebrariam um acordo que eliminaria a 

necessidade de realização de verificações e controles aduaneiros entre o Reino Unido e a 

União Europeia, todavia, o país aplicaria as tarifas britânicas, assim como a sua política de 

comércio para bens que teriam como destino o Reino Unido, enquanto a organização 

internacional aplicaria as tarifas comunitárias, bem como a sua política comercial para 

mercadorias que teriam a UE como destino.230 

David Davis se manifestou contrariamente a diversos pontos acima descritos, assim, 

em 8 de julho de 2018, ele renunciou ao seu cargo como Secretário de Estado para a Saída da 

União Europeia, afirmando  que discordava da estratégia de negociações traçada pela Primeira 

Ministra, segundo ele, o país almejava conquistar laços mais estreitos com a organização 

internacional do que ele desejava, o que tornaria a sua posição insustentável. Davis alegou que 

o Secretário de Estado precisa ser um entusiasta crente em sua abordagem, não alguém 

relutante e, por isso, não poderia continuar em seu cargo.231   

Ele asseverou que Theresa May não conseguirá cumprir as suas promessas de não 

mais fazer parte do mercado único e da união aduaneira, impossibilitando o cumprimento da 

vontade da população britânica, expressa por meio do referendo celebrado em 23 de junho de 

2016, o que colocaria o país em uma posição de negociação extremamente fraca. O antigo 

Secretário de Estado afirmou ainda que a política adotada pela Primeira Ministra teria como 

consequência uma retomada de controle das leis pelo Parlamento britânico meramente 

ilusória, tendo em vista a adoção do common rulebook.  

Em contrapartida, em uma carta endereçada à David Davis, May asseverou que almeja 

deixar de fazer parte de ambos os mecanismos de integração comunitária, dando um fim à 

livre circulação de pessoas e retomando o controle de suas fronteiras, ao mesmo tempo em 

que objetiva construir uma parceria profunda e especial com a União Europeia, incluindo um 

FTA abrangente e um acordo aduaneiro, que permitirá a celebração de acordos comerciais 

entre o Reino Unido e países terceiros, a retomada de controle do poder judiciário e do 

                                                           
229 Ibid, p. 2.  
230 Ibid, p. 2.  
231 BBC News, Brexit: David Davis resignation letter and Theresa May’s reply in full, 9 jul. 2018.  

Disponível em: < https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-44761416 > Acesso em 10 ago. 2018.  
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Parlamento, colocando um fim à sua contribuição para o orçamento da União Europeia.232 

Após a saída de Davis, Dominic Raab foi nomeado como o novo Secretário de Estado para a 

Saída da União Europeia.233 

Boris Johnson também renunciou ao seu cargo de ministro dos negócios estrangeiros 

após a reunião em Chequers, afirmando que considerava os planos da Primeira Ministra como 

preparativos para um semi-Brexit, uma vez que grande parte da economia britânica 

continuaria dependente da União Europeia, sem que o país tivesse qualquer controle do 

processo decisório de adoção das normas relativas a tais setores.234  

No White Paper, o governo britânico reiterou que o país objetiva deixar o mercado 

único e a união aduaneira, assim como obter um relacionamento especial com o bloco na 

qualidade de Estado terceiro, que reflita a sua história, laços estreitos e o seu ponto de partida 

singular, de forma a evitar uma hard border com a Irlanda, respeitando a soberania do Reino 

Unido, assim como a autonomia da UE.235 

 Como mencionado no comunicado de Chequers, o país pretende garantir a 

continuidade do acesso “sem atrito” na fronteira aos seus mercados de bens, através da 

introdução de uma zona de livre comércio de produtos. Por meio desse mecanismo, o Reino 

Unido almeja evitar que ocorram verificações aduaneiras e regulatórias em suas fronteiras. 

Tal relacionamento seria facilitado por meio do common rulebook e de um novo arranjo 

aduaneiro, além da eliminação de tarifas, quotas e requisitos para as regras de origem para 

mercadorias comercializadas entre o país e a organização internacional.236  

 Ademais, seriam celebrados outros acordos sobre serviços, dispondo sobre liberdade 

regulatória nos setores mais importantes para a economia britânica, ao mesmo tempo, as 

partes deverão reconhecer que não mais terão o mesmo acesso a seus mercados após o Brexit. 

No que concerne aos serviços financeiros, serão preservados os benefícios proporcionados por 

mercados integrados, assim como a estabilidade financeira, por meio de novos arranjos 

                                                           
232 Ibid.  
233BBC News, Dominic Raab replaces David Davis as Brexit secretary, 9 jul. 2018. Disponível em: < 
https://www.bbc.com/news/uk-politics-44763998> Acesso em 10 ago. 2018.  
234 The Guardian, May’s plan ‘sticks in the throat’, says Boris Johnson as he resigns over Brexit, 9 jul. 

2018. Disponível em: https://www.theguardian.com/politics/2018/jul/09/boris-johnson-resigns-as-foreign-

secretary-brexit Acesso em: 10 ago. 2018.  
235 The future relationship between the United Kingdom and the European Union, 12 jul. 2018, p. 7. 

Disponível em: 

<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/725288/The_

future_relationship_between_the_United_Kingdom_and_the_European_Union.pdf >Acesso em 15 ago. 2018.  
236 Ibid, p. 7, 8 e 16.  
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econômicos e regulatórios, sendo respeitado o direito das partes de controlar o acesso aos seus 

próprios mercados.237  

Em 2 de agosto de 2018, Michel Barnier afirmou que embora 80% do acordo de 

retirada já tenha sido acordado entre as partes, os 20% remanescentes são de extrema 

importância, reiterando que “nothing is agreed until everything is agreed”. Barnier ressaltou 

que no White Paper, o governo britânico expressou a sua vontade de não mais integrar 

mercado único; ao mesmo tempo, o país almeja continuar a participar da livre circulação de 

mercadorias, assim como aplicar as normas aduaneiras comunitárias.238 

Ele destacou que a estratégia utilizada pelo Reino Unido para recuperar a sua 

soberania provocaria consequências consideradas como intoleráveis pela União Europeia, 

uma vez que desrespeita a indivisibilidade das quatro liberdades do mercado único, a 

integridade da união aduaneira e a autonomia do processo decisório do bloco, também 

colocando em risco o controle da organização internacional sobre suas fronteiras. 

No entanto, Michel Barnier asseverou que ainda acredita que as negociações possam 

alcançar resultados positivos, reiterando que a UE é a favor de uma parceria sem precedentes 

em termos de alcance e profundidade, por meio da celebração de um FTA em que não seriam 

aplicadas quaisquer tarifas ou restrições quantitativas para produtos, havendo também uma 

cooperação em matéria regulatória e aduaneira. 

 

3.2. “No deal for the UK is better than a bad deal for the UK”: as particularidades do hard 

exit 

No subcapítulo anterior, foi possível observar o rechaço das opções de soft exit, e, 

portanto, dos cenários em que o Reino Unido e a União Europeia manteriam um 

relacionamento relativamente próximo, envolvendo a participação do país, ainda que em certa 

medida, no mercado único e na união aduaneira. Assim, resta claro que haverá um hard exit. 

Há três distintos cenários de hard exit: (a) o cliff edge exit; (b) o bad-tempered no deal ou 

chaotic exit  e (c) o amicable no deal ou bare bones deal.  

A única certeza que permeia esses possíveis resultados das negociações sobre o Brexit 

é a de que como nenhum deles prevê a celebração de um acordo sobre as futuras relações 

entre o Reino Unido e a União Europeia, o seu relacionamento econômico será estritamente 

                                                           
237 Ibid, p. 8. 
238An ambitious partnership with the UK after Brexit, 2 ago. 2018. Disponível em: 

<https://ec.europa.eu/commission/news/ambitious-partnership-uk-after-brexit-2018-aug-02_en> Acesso em 12 

ago. 2018.  
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regido pelas normas da OMC, assim como as relações entre o Estado e países terceiros, até 

mesmo aqueles com quem a UE possui FTAs, 239 embora o país almeje utilizar a estratégia de 

grandfathering desses acordos, isto é, “herdar” os direitos que a União Europeia adquiriu por 

meio de tais FTAs. 240 

No cliff edge exit, as partes conseguiriam celebrar o acordo de retirada, mas as 

discussões sobre o seu acordo comercial não avançariam, havendo pouco ou nenhum 

progresso.241 No chaotic exit, o Reino Unido e a União Europeia não conseguiriam chegar a 

qualquer acordo sobre a sua retirada ou sobre as suas futuras relações.242 Tal cenário seria o 

mais prejudicial para o país, já que as questões da primeira fase ainda estariam pendentes, tais 

como os direitos dos cidadãos, a questão financeira e haveria uma hard border na ilha da 

Irlanda.243  

Além dessas opções, há a de um amicable no deal, em que ambas as partes 

“concordam sobre a sua discordância” sobre os temas do acordo de retirada e do acordo sobre 

as suas futuras relações, e  há potencial para haver uma fronteira menos rígida na ilha da 

Irlanda; acordo sobre os direitos dos cidadãos e outros temas, tais como cooperação em 

matéria de segurança, aviação e troca de informações.244 

Em termos econômicos, a saída abrupta do Reino Unido do mercado único e da união 

aduaneira da UE, seguida pela adoção das normas da OMC, seria sentida em vários setores, 

principalmente nos de serviços financeiros, aviação e agrícola. O impacto de curto prazo no 

comércio de bens também seria grave, já que os portos ficariam sobrecarregados com o 

controle alfandegário.245  

                                                           
239 House of Commons International Trade Committee, UK Trade Options beyond 2019, First Report 

Session 2016-2017, p. 51 e 52. Disponível em: 

<https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmintrade/817/817.pdf > Acesso em 26 mai. 2018. 
240Resslta-se, contudo, que a decisão de transformar FTAs inicialmente celebrados entre a União Europeia e 

países terceiros não pode ser unilateralmente tomada pelo Reino Unido, deve envolver o consentimento desses 

Estados. Além disso, deve haver alguma forma de formalização de que houve um grandfathering dos FTAs, caso 

contrário, a OMC pode entender que as regras da Nação Mais Favorecida foram desrespeitadas. 
241The UK in a Changing Europe, Cost of No Deal, p. 5. Disponível em: <http://ukandeu.ac.uk/wp-

content/uploads/2017/07/Cost-of-No-Deal.pdf > Acesso em 26 mai. 2018. 
242 Ibid, p. 5. 
243 House of Lords, European Union Committee, 7th Report of Session 2017-2019. Brexit: Deal or No Deal, 

p. 23. Disponível em: <https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldeucom/46/46.pdf> Acesso em 

25 mai. 2018. 
244 Institute for Government, Brexit Deal or No Deal: Where Might We Be on 30 March 2019? Disponível 

em: <https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/brexit-deal-table-options-scenarios-2019-

institute-for-government-web.pdf > Acesso em 25 mai. 2018. 
245 House of Lords, European Union Committee, 7th Report of Session 2017-2019. Brexit: Deal or No Deal, 

p. 23. Disponível em: <https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldeucom/46/46.pdf> Acesso em 

25 mai. 2018. 
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A ausência de um acordo comercial também afetaria negativamente os Estados 

Membros da União Europeia, já que as restrições à circulação de bens e serviços advindas dos 

controles aduaneiros podem significar a perda de oportunidades com um grande parceiro 

comercial, tendo em vista que a organização internacional é o maior destino das exportações 

britânicas, e o país é considerado o maior exportador de bens para o mercado dos UE27. 

Atualmente, a UE exporta mais para o Reino Unido do que o país exporta para o bloco. Em 

2015, o Reino Unido exportou £230 bilhões em bens e serviços para a organização 

internacional e importou £291 bilhões.246 Em 2016, seu déficit no comércio de bens e serviços 

foi de £82 bilhões, enquanto o superávit com países terceiros foi de £39 bilhões.247 

 A adesão do Reino Unido à OMC ocorreu na qualidade de Estado Membro da  UE, 

o que provocou especulação midiática sobre o tema, todavia, o Diretor-Geral da OMC já se 

pronuncionou sobre a questão:  

“O Reino Unido é um membro da OMC hoje, e o país continuará a ser 

membro da organização internacional amanhã. Não haverá descontinuidade 

na sua associação ao bloco. O Reino Unido precisará renegociar [seus 

termos de associação], mas isso não significa que o país não seja seu 

membro. O comércio não irá parar, ele continuará e os membros da OMC 

negociarão a base legal sob a qual esse comércio irá ocorrer. Mas isso não 

significa que teremos um vácuo ou uma interrupção.”248 

 O Reino Unido é membro da OMC por direito próprio, embora tenha que passar por 

alguns procedimentos para restabelecer sua autonomia em relação à UE, tendo em vista que é 

atualmente representado pela Comissão Europeia na OMC, e, portanto, está sujeito aos 

mesmos schedules (concessões tarifárias específicas e outros compromissos) que o bloco 

europeu, negociados como um todo, especialmente em relação a bens e serviços.249 

 Ao se retirar da União Europeia, o Reino Unido se comprometeu a replicar tais 

schedules o máximo possível, a fim de minimizar, em certa medida, os efeitos do Brexit no 

                                                           
246 White Paper on the United Kingdom’s Exit from and New Partnership with the European Union, 2 fev. 

2017, p. 37. Disponível em: 
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exit_from_and_partnership_with_the_EU_Web.pdf> Acesso em 18 mar. 2018. 
247 WEBB, D.; BOOTH, L. Brexit: Trade Aspects. House of Commons Library, Londres, 2017, p. 8 e 9. 
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comércio internacional, isto é, haverá apenas “retificação técnica”, ao invés de modificação 

efetiva do seu conteúdo.250 Tal posição foi confirmada em 11 de outubro de 2017, por meio da 

“Joint letter from the EU and UK Permanent Representatives to the WTO”.251 Ressalta-se, 

contudo, que o país somente poderá adotar tais compromissos se não houver objeção de 

nenhum dos 164 Estados Membros da OMC. 

 Conforme as regras da Organização Mundial do Comércio, cada país deverá 

conceder o mesmo acesso concedido à “Nação Mais Favorecida” (NMF) aos outros Estados 

Membros, o que implica na cobrança das mesmas tarifas, mesmos controles aduaneiros e 

barreiras regulatórias, tendo em vista o princípio da não discriminação. Dessa forma, nenhum  

país que faz parte da OMC deve tratar outro Estado Membro de modo menos vantajoso do 

que outro, a única exceção a essa regra seria a celebração de FTAs.252  

 Para um membro do mercado único e da união aduaneira, a circulação de bens e 

serviços dentro da União Europeia não está sujeita a qualquer quota, tarifa, ou barreira não 

tarifária. Ao optar por não mais fazer parte desses mecanismos de integração econômica, os 

bens exportados pelo Reino Unido passarão a se sujeitar às tarifas externas comunitárias, 

destinadas para países terceiros que não possuem FTAs, nos termos da NMF. Em geral, as 

tarifas aplicadas pelo bloco são baixas, todavia, elas podem ser altas em determinados setores, 

como  no têxtil, no agrícola e na indústria automobilística, o que significa que os preços dos 

produtos britânicos poderão se tornar menos competitivos em alguns setores.253 

 No que concerne ao setor de serviços, as consequências do hard exit ainda não são 

muito claras, todavia, sabe-se que implicará na perda do reconhecimento mútuo das 

qualificações profissionais e dos direitos relacionados ao passaporte, o que afetará o 

provimento de serviços financeiros, jurídicos e contábeis.254 O mercado único de serviços é 

significativamente menos avançado do que o de mercadorias, esse setor não é sujeito a tarifas, 
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contudo, há algumas barreiras não tarifárias provenientes das distintas normas que o 

regulam.255 

 Quando as suas relações econômicas com a União Europeia forem regidas 

exclusivamente pelas normas da OMC, o Reino Unido não mais terá que se submeter à livre 

circulação de pessoas, à legislação comunitária em geral (embora os exportadores precisem 

cumprir as normas da organização internacional para ter acesso ao mercado comum), à 

jurisdição do TJUE, à união aduaneira e, portanto, não terá que aplicar a tarifa externa 

comum, nem se submeter à política comercial comum do bloco, podendo realizar FTAs 

individualmente, nem precisará contribuir para o orçamento da UE, o que satisfaria diversas 

das suas red lines.256  

 Todavia, em um estudo elaborado pelo governo britânico sobre os possíveis cenários 

do Brexit, concluiu-se que caso as relações do Reino Unido e da União Europeia fossem 

regidas exclusivamente pelas normas da OMC, seu PIB em um período de 15 anos seria 7,7% 

negativo.257 

 O Comitê da Casa dos Comuns sobre a saída do Reino Unido da União Europeia 

publica frequentemente relatórios sobre o progresso das negociações sobre o Brexit, abaixo, 

encontra-se um trecho do segundo relatório, datado de 28 de novembro de 2017, que trata da 

preocupação do governo britânico com as consequências econômicas negativas do cenário no 

deal: 

“Tem havido um debate contínuo sobre a ausência de um acordo no final das 

negociações. Concordamos com o Ministro das Finanças que isso seria “um 

resultado muito, muito ruim” para o Reino Unido e pensamos que esse 

cenário também seria prejudicial para a UE, em particular para os nossos 

parceiros comerciais mais próximos. Seria caótico e prejudicial para a 

economia do Reino Unido e deixaria muitas empresas e setores inteiros no 

limbo enfrentando uma enorme incerteza. O governo deve fazer tudo o que 

puder para evitar tal resultado. O governo afirmou que, se nenhum acordo 

for alcançado, ainda poderão ser feitos acordos específicos, setor-por-setor, 

para minimizar os danos às economias tanto do Reino Unido quanto dos 

Estados Membros da UE, mas nada sugere que esse seja um processo 

simples ou rápido, ou mesmo possível. A Primeira Ministra afirmou 

anteriormente que "nenhum acordo é melhor que um acordo ruim". É difícil 

imaginar que qualquer possível acordo, consistente com a OMC e outros 

                                                           
255 House of Commons Exiting the European Union Committee, The progress of the UK’s Negotiations on 
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tratados internacionais, seja mais prejudicial para os interesses do Reino 

Unido do que deixar a UE sem qualquer acordo em vigor.”258 

Logo no início das negociações, em 12 de julho de 2017, Michel Barnier tinha um 

posicionamento semelhante: 

 

“Eu quero chegar a um acordo porque sei o custo e o preço do cenário e em 

que não há qualquer acordo...Eu acho que nós realmente precisamos explicar 

o que ‘nenhum acordo’ significaria…Nós realmente temos que pesar as 

consequências. Certamente não é a opção que eu escolheria...quando 

estamos em um tipo clássico de negociação, ‘nenhum acordo’ significa o 

status quo...Aqui nós voltaríamos 44 anos, e eu acho que isso também 

precisa ser explicado.”259 

 

Entretanto, em novembro de 2017, Barnier se pronunciou no sentido que embora um 

cenário no deal não fosse a sua principal escolha, é uma possibilidade pela qual todos devem 

estar preparados.260 Nas orientações do Conselho Europeu de 23 de março de 2013, reiterou-

se a posição do bloco de que “nothing is agreed until everything is agreed”.261 

Em 17 de janeiro de 2017, no Lancaster Speech, Theresa May afirmou que: “no deal 

for Britain is better than a bad deal for Britain”. Em 22 de setembro de 2017, no Florence 

                                                           
258 Tradução livre do seguinte trecho: “There has been continued debate about no deal being reached at the end 

of the negotiations. We agree with the Chancellor of the Exchequer that this would be “a very, very bad 

outcome” for the UK and we think it would also be harmful for the EU, in particular for our closest trading 

partners. It would be chaotic and damaging for the UK economy and would leave many businesses and whole 

sectors in limbo facing huge uncertainty. The Government must do everything it can to avoid such an outcome. 

The Government has said that if no deal is reached, specific sector by sector agreements could still be made to 

minimise damage to the economies of both the UK and EU member states, but there is nothing to suggest that 

this would be a straightforward or swift process, or even possible. The Prime Minister has previously stated that 

‘no deal is better than a bad deal’. It is difficult to imagine any possible deal, consistent with WTO and other 

international treaties, that would be more damaging to the UK’s interests than leaving the EU with no deal 

whatsoever in place,”  extraído de House of Commons Exiting the European Union Committee, The 

Progress of the UK’s Negotiations on EU Withdrawal, Second Report of Session 2017-2019, p. 49. 

Disponível em: < https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmexeu/372/372.pdf > Acesso em 27 

mai. 2018. 
259Tradução livre do seguinte trecho: “I want to reach an agreement because I know the cost and the price of no 

deal … I think we really need to explain what ‘no deal’ would mean… We really have to weigh up the 

consequences. It is certainly not the option I would choose … when we are in a classic kind of negotiation, ‘no 

deal’ means the status quo … Here we would go back 44 years, and I think that also needs to be explained,” 

extraído de: Select Committee on the European Union, Corrected Oral Evidence: Scrutiny on Brexit 

Negotiations, 12 jul. 2017.   Disponível em:  

<http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/european-union-

committee/scrutiny-of-brexit-negotiations/oral/69285.pdf> Acesso em 25 mai. 2018. 
260 House of Lords, European Union Committee, 7th Report of Session 2017-2019. Brexit: Deal or No Deal, 

2017, p. 7. Disponível em: < https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldeucom/46/46.pdf> Acesso 

em 25 mai. 2018. 
261 European Council (Art. 50) Guidelines on the Framework for the Future EU-UK Relationship, 23 mar. 

2018. Disponível em: < http://www.consilium.europa.eu/media/33458/23-euco-art50-guidelines.pdf > Acesso 

em 28 mai. 2018. 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmexeu/372/372.pdf
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/european-union-committee/scrutiny-of-brexit-negotiations/oral/69285.pdf
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/european-union-committee/scrutiny-of-brexit-negotiations/oral/69285.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldeucom/46/46.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/33458/23-euco-art50-guidelines.pdf
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Speech, May suavizou seu discurso afirmando que o país estava iniciando seus preparativos 

para “uma negociação bem sucedida, mas também…os nossos preparativos para a nossa vida 

fora da União Europeia - com ou sem o que eu espero que seja um acordo bem sucedido.” 262 

Em 25 de outubro de 2017, em uma reunião do Comitê da União Europeia da Câmara 

dos Comuns, David Davis asseverou que:  

“O cenário de “nenhum acordo” é uma opção. Nós deixamos isso claro. Não 

é nossa opção preferida: vamos ser claros sobre isso. Eu tenho cuidado com 

a maneira como eu falo isso. No momento em que começo a falar sobre o 

cenário de “nenhum acordo”, as pessoas dizem: ‘Isso é o que você realmente 

quer’. Esse não é o caso; nós queremos que um  acordo seja celebrado. Mas 

é claro que temos razões pelas quais precisamos manter o cenário de 

“nenhum acordo” como uma opção literalmente até o momento da 

assinatura: porque não seria a primeira vez nas negociações europeias em 

que surgem reivindicações repentinas, de última hora, porque a outra parte 

acredita que está em uma posição mais vantajosa nas tratativas.”263 

Assim, depreende-se que o governo do Reino Unido pretende celebrar um acordo com 

a União Europeia, todavia, a opção de no deal não está fora da mesa, a fim de impedir que o 

bloco force concessões no último minuto tanto em relação ao acordo de retirada, quanto ao 

acordo sobre as futuras relações entre eles, conforme o prazo do fim das negociações se 

aproxima.264  

Em novembro de 2017, o Ministro das Finanças britânico afirmou: 

“Enquanto nós trabalhamos para alcançar essa parceria profunda e 

especial, estamos determinados a garantir que o país esteja preparado para 

todos os cenários possíveis. Já investimos quase £700 milhões em 

preparações para o Brexit e hoje estou separando uma quantia de mais £3 

bilhões para os próximos dois anos. Eu estou pronto para alocar maiores 

                                                           
262 Tradução libre do seguinte trecho: “a successful negotiation but also … our preparations for our life outside 

the European Union—with or without what I hope will be a successful deal”, extraído de: House of Lords, 

European Union Committee, 7th Report of Session 2017-2019. Brexit: Deal or No Deal, p. 6. Disponível em: 

< https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldeucom/46/46.pdf> Acesso em 25 mai. 2018. 
263Tradução livre do seguinte trecho: “No deal is an option. We have made that clear. It is not our preferred 

option: let’s be clear about that. I am careful about the way I phrase it. At the moment I start talking about no 

deal, people say, ‘That is what you really want.’ That is not the case; we want the deal. But of course we have 

reasons why we need no deal as an option literally right up to the moment of signing: because it would not be 

the first time in European negotiations where sudden, last-minute claims come in because they think they have 

got you over a barrel”, extraído de: House of Commons, Select Committee on Exiting the European Union, 

Oral Evidence: the Progress of the UK’s Negotiations on EU Withdrawal, HC 372. Disponível em: 

<http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/exiting-the-european-

union-committee/the-progress-of-the-uks-negotiations-on-eu-withdrawal/oral/72017.pdf> Acesso em 25 mai. 

2018.   
264 House of Lords, European Union Committee, 7th Report of Session 2017-2019. Brexit: Deal or No Deal, 

p. 7. Disponível em: < https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldeucom/46/46.pdf> Acesso em 

25 mai. 2018. 

https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldeucom/46/46.pdf
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/exiting-the-european-union-committee/the-progress-of-the-uks-negotiations-on-eu-withdrawal/oral/72017.pdf
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/exiting-the-european-union-committee/the-progress-of-the-uks-negotiations-on-eu-withdrawal/oral/72017.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldeucom/46/46.pdf
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quantias se e quando necessário. Ninguém deve duvidar da nossa 

determinação.”265 

David Davis já se pronunciou no sentido que a total incapacidade de ambas as partes 

chegarem a qualquer acordo não é impossível, mas extremamente improvável. O resultado 

mais provável é de que cheguem a um bare bones deal, em que as partes não conseguem 

alcançar os seus principais objetivos econômicos e em relação ao acordo de retirada, mas 

concordam sobre temas como a cooperação judicial, combate ao terrorismo, troca de dados, 

aviação e segurança nuclear.266  

Em 2 de março de 2018, no Mansion House Speech, Theresa May não utilizou a 

expressão “no deal is better than a bad deal”, mas afirmou que tendo em vista a incerteza 

inerente às negociações, o governo britânico está se preparando para todos os cenários.267  

 É importante ressaltar que o acordo sobre as futuras relações entre o Reino Unido e a 

União Europeia não se resume apenas às suas relações econômicas, mas também em três 

outros pilares: Justice and Home Affairs;268 Política Externa e Segurança Comum; e áreas 

temáticas denominadas por Barnier como “áreas of specific co-operation in áreas of shared 

interest”, tais como ciência e tecnologia, aviação e “data”.269  

O foco do presente Trabalho de Conclusão de Curso foi o pilar jurídico tendo em 

conta a dimensão econômica, todavia, acredita-se que mesmo que não seja celebrado um 

acordo comercial e as normas da OMC passem a regular as relações econômicas entre o Reino 

Unido e a União Europeia, não haverá um hard exit radical, isto é, a bad tempered no deal, 

mas um bare bones deal, no sentido em que ainda haverá cooperação nas outras áreas. Além 

                                                           
265 Tradução livre do seguite trecho: “While we work to achieve this deep and special partnership, we are 

determined to ensure that the country is prepared for every possible outcome. We have already invested almost 

£700 million in Brexit preparations and today I am setting aside over the next two years another £3 billion. I 

stand ready to allocate further sums if and when needed. No one should doubt our resolve.”, extraído de: House 

of Commons Hansard, Financial Statement, 22 nov. 2017. Disponível em: 

<https://hansard.parliament.uk/Commons/2017-11-22/debates/B69FC1F9-C316-43AA-8FFF-

B7D76587EA9D/FinancialStatement> Acesso em 25 mai. 2018. 
266 House of Lords, European Union Committee, 7th Report of Session 2017-2019. Brexit: Deal or No Deal, 

p. 20. Disponível em: < https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldeucom/46/46.pdf> Acesso em 

25 mai. 2018. 
267PM speech on our future economic partnership with the European Union, 2 mar. 2018. Disponível em: 

<https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-our-future-economic-partnership-with-the-european-

union> Acesso em 27 mai. 2018. 
268 Embora o Reino Unido tenha feito opt-out dessa matéria, o país se mostrou inclinado a fazer parte do Justice 

and Home Affairs após o Brexit. 
269 House of Commons Exiting the European Union Committee, The Future UK-EU Relationship, Fourth 

Report of Session 2017-2019, p. 42. Disponível em: 

<https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmexeu/935/935.pdf > Acesso em 27 mai. 2018. 

https://hansard.parliament.uk/Commons/2017-11-22/debates/B69FC1F9-C316-43AA-8FFF-B7D76587EA9D/FinancialStatement
https://hansard.parliament.uk/Commons/2017-11-22/debates/B69FC1F9-C316-43AA-8FFF-B7D76587EA9D/FinancialStatement
https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldeucom/46/46.pdf
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-our-future-economic-partnership-with-the-european-union
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-our-future-economic-partnership-with-the-european-union
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmexeu/935/935.pdf
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disso, Michel Barnier já afirmou que os modelos pré-existentes de acordos serão utilizados 

como referência apenas em sua dimensão econômica.270 

No Mansion House Speech, Theresa May delineou as expectativas do Reino Unido 

sobre o acordo das futuras relações com a UE: (a) não haverá uma hard border entre a Irlanda 

e a Irlanda do Norte, isto é, não haverá qualquer infraestrutura física ou qualquer espécie de 

controle em sua fronteira; (b) no combate ao crime e ao terrorismo, o acordo irá reproduzir as 

disposições atuais sobre a cooperação transfronteiriça; (c) em relação ao comércio de bens, 

não haverá tarifas ou verificações de regras de origem; (d) os prestadores de serviços 

financeiros terão o mesmo acesso ao mercado consumidor da UE, podendo gozar do direito de 

estabelecimento; (e) as novas regras sobre migração não afetarão o movimento de 

trabalhadores provendo serviços transfronteiriços ou o reconhecimento de suas qualificações 

profissionais; (f) o Reino Unido tentará manter a convergência com as normas comunitárias 

em todas as áreas, a fim de maximizar o acesso aos mercados europeus; (g) não deve haver 

impedimentos ao livre fluxo de dados entre o país e o bloco; e (h) o Estado continuará  a 

participar de programas comunitários de aviação, ciência e pesquisa.271  

Em 7 de março de 2018, Donal Tusk se pronunciou sobre as futuras relações entre o 

Reino Unido e a União Europeia, afirmando que não tem como objetivo construir um “muro” 

entre eles, mas manter o país como um parceiro próximo, principalmente em áreas como o 

combate ao terrorismo e crime internacional, convidando o Estado a participar de programas 

europeus de pesquisa, inovação, cultura, educação e aviação.272 

 As expectativas da UE sobre as suas futuras relações com o Reino Unido foram 

explicitadas em 23 de março pelo Conselho Europeu e são no sentido de que o acordo 

abrangerá: (i) o comércio de bens à tarifa zero, sem restrições quantitativas com regras de 

origem apropriadas; (ii) cooperação aduaneira, preservando a autonomia regulatória e 

jurisdicional das partes, assim como a integridade da união aduaneira; (iii) regras sobre 

barreiras não tarifárias ao comércio; (iv) a estrutura da cooperação em matéria regulatória; e 

(v) o comércio de serviços, com o intuito de permitir o acesso ao mercado consumidor, em 

conformidade com as normas do hosting state, assim como o direito de estabelecimento para 

                                                           
270 Ibid, p. 42.  
271 Ibid, p. 63.  
272 Statement by President Donald Tusk on the Draft Guidelines on the Framework for the Future 

Relationship with the UK, 7 mar. 2018. Disponível em: <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2018/03/07/statement-by-president-donald-tusk-on-the-draft-guidelines-on-the-framework-for-the-

future-relationship-with-the-uk/ > Acesso em 30 mai. 2018. 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/07/statement-by-president-donald-tusk-on-the-draft-guidelines-on-the-framework-for-the-future-relationship-with-the-uk/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/07/statement-by-president-donald-tusk-on-the-draft-guidelines-on-the-framework-for-the-future-relationship-with-the-uk/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/07/statement-by-president-donald-tusk-on-the-draft-guidelines-on-the-framework-for-the-future-relationship-with-the-uk/
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os provedores de serviços; (vi) cooperação em matérias de aviação, pesquisa, ciência, 

inovação, cultura e educação; (vii) cooperação judicial em matérias cirminais; (viii) política 

de defesa e segurança; (ix) fluxo de informações.273 

No bare bones deal, seria possível atender a todos os objetivos acima elencados que 

não envolvam transações econômicas.  

No dia 23 de agosto, Dominic Raab afirmou que é improvável que o Reino Unido e a 

União Europeia não alcancem um acordo, cerca de 80% do acordo de retirada já foi 

negociado entre eles e as tratativas sobre as demais questões de sua separação estão 

progredindo positivamente.274 Contudo, Raab asseverou que ainda é preciso fazer 

preparativos para o cenário no deal:  

“(...) enquanto estamos nos esforçando para obter o melhor resultado, e um 

bom acordo dessas negociações, estamos prontos para entregar um Brexit 

para a população britânica caso não haja um acordo (...) deixe-me ser claro 

sobre o assunto. Não é isso que queremos. E não é o que esperamos. Mas 

nós precisamos estar prontos para esse cenário. Nós temos o dever, como 

governo responsável, de nos planejarmos para todo e qualquer cenário (...) 

preferencialmente com um acordo, mas preparados, em qualquer 

eventualidade, para gerir os riscos e aproveitar as oportunidades da vida 

como país terceiro. ”275  

No mesmo dia, o governo britânico publicou um documento intitulado como “UK 

government’s preparations for a ‘no deal’ scenario”, no qual afirma-se que nos últimos dois 

anos, o governo britânico tem implementado diversas medidas para garantir que o país esteja 

pronto para qualquer cenário em 30 de março de 2019, seja ele um de soft ou hard exit, com 

ou sem um acordo. Assim, conforme o prazo estabelecido pelo artigo 50 do TUE se aproxima, 

é cada vez mais necessário que os preparativos para o cenário no deal tenham contornos mais 

                                                           
273 European Council (Art. 50) Guidelines on the Framework for the Future EU-UK Relationship, 23 mar. 

2018, p. 4-6, §§8º,11, 13 e 14. Disponível em: <http://www.consilium.europa.eu/media/33458/23-euco-art50-

guidelines.pdf > Acesso em 28 mai. 2018. 
274 Secretary of  State Dominic Raab’s speech on no deal planning, 23 ago. 2018. Disponível em: < 

https://www.gov.uk/government/news/secretary-of-state-dominic-raabs-speech-on-no-deal-planning > Acesso 

em: 28 ago. 2018.   
275 Tradução livre do seguinte trecho: “(…) while we are striving for the best outcome, and a good deal from 

these negotiations, we stand ready to deliver Brexit for the British people if there is no deal (…) let me be clear 

about this. This is not what we want. And it’s not what we expect. But, we must be ready. We have a duty, as a 

responsible government, to plan for every eventuality (…) preferably with a deal, but prepared, on any 

eventuality, to manage the risks and grasp the opportunities of life outside the EU.” 

http://www.consilium.europa.eu/media/33458/23-euco-art50-guidelines.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/33458/23-euco-art50-guidelines.pdf
https://www.gov.uk/government/news/secretary-of-state-dominic-raabs-speech-on-no-deal-planning
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definidos. Entretanto, isso não deve afetar a probabilidade de sua ocorrência, mas sim, 

assegurar que os seus planos possam ser concretizados em qualquer cenário.276  

Embora tenha havido significativo progresso nas negociações, e o governo britânico 

esteja confiante de que um resultado positivo possa ser alcançado; até que o acordo de retirada 

seja assinado e ratificado pelos parlamentos de ambas as partes, ainda existe a possibilidade 

de que o Reino Unido deixe a organização internacional sem que um acordo seja celebrado. 

Os preparativos têm como intuito minimizar as consequências negativas da ruptura do 

relacionamento entre eles para as empresas e para os cidadãos, com o objetivo de prepara-los 

para o cenário no deal.  

Tendo em vista o exposto, devido à postura das partes de que “nothing is agreeed until 

everything is agreed” e “no deal for the UK is better than a bad deal for the UK”, não é 

possível prever exatamente se haverá um cenário de cliff edge exit, bad-tempered no deal ou 

amicable no deal, já que o Reino Unido tem o intuito de manter a prerrogativa de sair da mesa 

de negociações, a fim de evitar que a União Europeia imponha soluções para as discussões 

sobre o acordo de retirada, que até o momento ainda não foram encerradas, e sobre o FTA que 

envolva demasiadas concessões que o país não está disposto a fazer, tendo em vista que o 

bloco se mantém firme no sentido de que o seu FTA deve necessariamente seguir um dos 

modelos pré-existentes, por outro lado, o governo britânico se mantém firme na sua posição 

de que almeja celebrar um “bold and ambicious FTA” equivalente a um CETA Plus Plus 

Plus.  

O processo das negociações é extremamente desgastante para o Reino Unido e para a 

União Europeia, em outubro de 2018 o seu relacionamento já estará demasiadamente 

tensionado com as ameaças de não haver qualquer acordo, a possibilidade de que uma das 

partes eventualmente se retire da mesa não deve ser descartada. Diante desse resultado, o 

cenário menos prejudicial às suas relações seria o amicable no deal, tendo em vista que seria 

possível preservar o seu relacionamento em matérias como a cooperação judicial, segurança 

internacional, aviação, troca de dados, pesquisa, educação, ciência e tecnologia, que também 

são importantes, embora não tenham sido o foco principal das negociações. 

 

 

 

                                                           
276UK government’s preparations for a ‘no deal’ scenario, 23 ago. 2018. Disponível em: 

<https://www.gov.uk/government/publications/uk-governments-preparations-for-a-no-deal-scenario/uk-

governments-preparations-for-a-no-deal-scenario> Acesso em 29 ago. 2018. 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-governments-preparations-for-a-no-deal-scenario/uk-governments-preparations-for-a-no-deal-scenario
https://www.gov.uk/government/publications/uk-governments-preparations-for-a-no-deal-scenario/uk-governments-preparations-for-a-no-deal-scenario
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CONCLUSÃO  

 

Ao longo do presente Trabalho de Conclusão de Curso, foi possível observar que 

desde o início do processo de integração europeu, a interação entre o Reino Unido e o bloco 

possui especificidades. Desde o princípio, o país tinha como intuito apenas usufruir dos 

benefícios da sua integração econômica. Embora tenha sido convidado para fazer parte da 

CECA em 1955, o país recusou a oferta. Somente em 1961 o Estado pleiteou a sua 

candidatura à organização internacional ao reconhecer o significado econômico da CEE. 

Entretanto, o seu ingresso foi vetado duas vezes pelo presidente francês, Charles de Gaulle. 

Apenas em 1973, o país passou a fazer parte do bloco.  

Ao passo que a maior parte dos seus Estados Membros buscava integração política, o 

Reino Unido escolhia as matérias que objetivava obter maior integração com outros países 

europeus e exercia a prerrogativa de opt-out dos assuntos que desejava se imiscuir, como as 

políticas da organização internacional que tinham como objetivo uma “ever closer union 

among the peoples of Europe”, tendo em vista que poderiam comprometer a independência, a 

identidade nacional e a soberania do país, como a união monetária e o espaço Schengen. 

Em 1974, Harold Wilson prometeu renegociar os termos do Tratado de Adesão do 

Reino Unido e posteriormente realizar um referendo sobre a permanência do país na CEE. 

Mais de quarenta anos depois, a promessa foi refeita por David Cameron. Assim, em 23 de 

junho de 2016, a população britânica foi consultada novamente e por 51,9% dos votos, optou 

por deixar a União Europeia.  

Em seu Lancaster Speech, Theresa May afirmou que o status de Estado Membro da 

União Europeia trazia como custo a incapacidade de estabelecer  laços econômicos globais, 

por  meio de FTAs, já que ao fazer parte da união aduaneira, o país deve se submeter à 

política comercial comunitária e cobrar as  tarifas externas comuns, não podendo, portanto, 

estabelecer acordos bilaterais individualmente, mas apenas como parte do bloco. Como o 

Estado é o maior exportador para países terceiros, a sua economia é a maior prejudicada.  

Um dos motivos pelos quais o Reino Unido descartou a possibilidade de continuar a 

fazer parte do mercado único é a posição do bloco de que as suas quatro liberdades devem ser 

consideradas como indivisíveis, o que envolveria além da livre circulação de serviços, bens e 

capitais, a livre circulação de pessoas. Uma das razões que levou ao Brexit foi a insatisfação 

popular em relação ao alto número de imigrantes, o povo britânico votou pela retomada do 
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controle de suas fronteiras. Assim, a participação do país no mercado único seria 

diametralmente contrária à vontade popular.  

Além disso, o povo britânico votou pela saída do Reino Unido da União Europeia 

devido aos altos custos da sua contribuição ao orçamento comunitário; à perda de poderes do 

parlamento britânico frente às instituições comunitárias na promulgação de suas leis devido 

ao princípio da primazia, assim como dos seus tribunais no enforcement das leis nacionais, 

frente à jurisdição do TJUE. 

Pela primeira vez, uma nação optou por deixar de fazer parte do bloco. Em 29 de 

março de 2017, o artigo 50 do TUE foi acionado. O procedimento jurídico para que um país 

possa sair da UE é extremamente demorado e complicado, envolvendo diversas negociações, 

tanto sobre os termos da sua separação, quanto sobre o seu futuro relacionamento. O processo 

é excessivamente desgastante para ambas as partes e deve envolver a atuação tanto das 

instituições comunitárias (Parlamento Europeu, Comissão e Conselho Europeu) quanto das 

instituições do Estado Membro que deseja sair do bloco. No caso britânico, apenas a Câmara 

dos Comuns e a Câmara dos Lordes deveriam participar do processo, mas até a Suprema 

Corte britânica teve que se manifestar no caso Miller. 

A celebração desses acordos irá requerer diversas concessões de ambas as partes. 

Concessões que acredito que eles não serão capazes de fazer. O prazo é muito curto, a tensão 

é muito grande. Os negociadores têm que ceder em determinados pontos, mas o que fazer 

quando um se posiciona no sentido de que “nothing is agreed until everything is agreed” e o 

outro no de que “no deal is better than a bad deal”? 

As áreas de desacordo são muitas. Tais como o meio de resolução de controvérsias em 

caso de conflito. Embora no Mansion House Speech Theresa May tenha concordado que o 

país terá que se submeter à jurisdição do TJUE caso opte por participar em agências 

comunitárias, a primeira ministra é contrária à submissão direta do Reino Unido ao tribunal 

tanto no acordo de retirada quanto no acordo sobre as suas futuras relações.  

No que concerne ao FTA, enquanto o Reino Unido almeja um acordo “wide-ranging, 

bold and ambitious”, distinto de qualquer modelo já utilizado pela União Europeia, o bloco 

não está preparado para fazer concessões: não deverá haver cherry picking no mercado único, 

o país terá que se contentar com um dos modelos pré-existentes, ou não haverá qualquer 

acordo. Ao invés de adotar posições construtivas, as partes limitam-se a estabelecer red flags, 

descartando as opções de acordo que lhes são oferecidas.   
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A participação na EFTA foi rejeitada pela Primeira Ministra, assim como na EEA. A 

primeira implicaria na participação de mais uma organização internacional, o que, em certa 

medida, implicaria na cessão de sua soberania e a última, na sujeição à jurisdição do TJUE, na 

incorporação de normas comunitárias, na realização de contribuições ao orçamento do bloco, 

na participação no mercado único e, consequentemente na sujeição à livre circulação de 

pessoas. O modelo da Suíça foi descartado pela União Europeia, que fez objeção a uma 

abordagem setor por setor. O modelo da Turquia também foi desconsiderado, tendo em vista 

que o país não deseja aplicar a tarifa externa, nem a política comercial comum, mas almeja 

celebrar FTAs livremente. A única opção restante seria o CETA.  

Todavia, o acordo não foi considerado ambicioso o suficiente pelo Reino Unido, que 

deseja concretizar um “acesso mútuo aos mercados”, baseado em standards regulatórios 

semelhantes. Contudo, a UE acredita que o país não pode usufruir dos benefícios do mercado 

único sem arcar com as suas obrigações, a proposta do Reino Unido vai de encontro às red 

lines da União Europeia. O CETA tampouco foi considerado como abrangente o suficiente no 

setor de serviços, o seu maior benefício seria a ausência de quotas e tarifas no comércio de 

bens. O Reino Unido objetiva alcançar um CETA Plus Plus Plus, entretanto, essa alternativa 

foi vetada pela União Europeia, que afirma que o governo britânico deve escolher umas das 

opções “off the shelf”. 

Diante do rechaço às opções de soft exit, isto é, de um relacionamento entre o Reino 

Unido e a União Europeia relativamente próximo, envolvendo a participação do país, ainda 

que em certa medida, no mercado único e na união aduaneira, resta claro que haverá um hard 

exit. As relações comerciais entre o Reino Unido e a União Europeia serão exclusivamente 

regidas pelas normas da OMC e diversos dos  seus red lines serão atendidos, o país não se 

submeterá à jurisdição direta do TJUE, à livre circulação de pessoas, não terá que contribuir 

para o orçamento comunitário, nem obedecer as leis da organização internacional, ou aplicar a 

tarifa externa e a política comercial comum, podendo celebrar livremente FTAs.  

A pergunta de pesquisa do presente Trabalho de Conclusão de Curso foi: “haverá um 

soft ou hard exit?” Tendo em visto o exposto, a nossa hipótese é: embora a escolha mais 

racional a ser adotada pelo governo britânico seja o soft exit, é mais provável que ocorra um 

hard exit, tendo em vista o status particular do Reino Unido desde o início do processo de 

integração europeu e o complexo procedimento jurídico estabelecido pelo artigo 50 do TUE.  



 

66 

 

Contudo, ainda não se pode afirmar qual dos três cenários de hard exit irá se 

concretizar. Como visto anteriormente, há três opções de hard exit, o cliff edge exit, em que 

há apenas a celebração do acordo de retirada; o chaotic exit, em que o Reino Unido e a União 

Europeia não conseguirão chegar a qualquer acordo, nem de retirada, nem sobre as suas 

relações futuras; e o amicable no deal, em que as partes concordam sobre a sua discordância 

nos temas principais, mas conseguem celebrar algum acordo sobre a cooperação em outras 

matérias.  

 Diante a posição da organização internacional de que “nothing is agreed until 

everything is agreed” e do governo britânico que “no deal for the UK is better than a bad deal 

for the UK”, acredita-se que as partes não conseguirão chegar a qualquer acordo sobre os 

temas mais importantes, nem sobre a sua retirada, nem sobre as suas futuras relações. O 

processo das negociações é extremamente desgastante para o Reino Unido e para a União 

Europeia, em outubro de 2018, o relacionamento entre eles já estará tão tensionado com as 

ameaças de não haver qualquer acordo que, eventualmente, uma das partes irá se retirar da 

mesa. 

Entretanto, nem tudo estará perdido, será celebrado um bare bones deal, isto é, as 

negociações sobre a defesa e a segurança internacional, cooperação judicial e policial, contra 

o terrorismo e crimes transfronteriços ainda serão concluídas, assim como acordos sobre o 

fluxo de informações, aviação, participação em programas de educação, pesquisa, ciência e 

tecnologia. Tais assuntos são considerados extremamente importantes, embora não tenham 

sido o foco principal das negociações e alguns deles foram até mesmo citados como pilares 

das futuras negociações pelo Conselho Europeu e por Theresa May em seu Mansion House 

Speech.  

Todavia, há incerteza quanto ao timing desses acordos, isto é, se serão concretizados 

até outubro de 2018, março de 2019 ou mesmo depois do Brexit. 
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