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Do discurso de Zurique ao Tratado de Lisboa 
 

A partir da Idade Moderna, a Europa desenvolveu-se segundo Estados-nações, alguns deles concorrendo 

pela hegemonia, de acordo com uma lógica e competitividade, que culminou na I e II GM. 

No final da 2ªGM (com a Europa fragilizada dada a única vitoria europeia da 2GM ter sido o Reino Unido) 

entendeu-se que a Europa não era o centro do mundo, dada a emergência de potências como os EUA e a 

Rússia. Foi aqui que, pela primeira vez, alguns estados europeus passaram a cooperar não numa lógica de 

equilíbrio de poderes e diplomacia mas num quadro de organizações internacionais.~ 

 

Discurso de Zurique (1947) 
 

Devido à situação fragilizada da Europa, surgiu a necessidade de procurar outra forma de relacionamento 

dos estados europeus. Assim, o grande impulso para a construção europeia foi a reconciliação entre a 

França e a Alemanha (grandes potências do momento), promovida pelo Discurso de Zurique, proferido por 

Winston Churchill a 19 de setembro de 1947. 

Este foi, como vimos, o grande impulso político para aquela que veio a ser a Construção Europeia. A 

principal questão residiu em construção europeia segundo a via federal ou intergovernamental clássica? 

 

Tratado de Bruxelas e Congresso de Haia (1948) 
 

Na sequência do discurso de Zurique começam a criar-se organizações internacionais entre estados 

europeus. Num primeiro momento (março) foi estabelecido o Tratado de Bruxelas, entre o RU, França e os 

países do Benelux. Este tratado foi estabelecido não numa lógica de cooperação mas defensiva, sendo que 

foi deste tratado que resultou a União da Europa Ocidental (que agora não existe). 

Em maio do mesmo ano ocorre o Congresso de Haia. Apesar de todos os delegados concordarem que os 

Estados europeus deveriam encontrar formas de cooperação, divergiam no que tocava à estrutura dessa 

cooperação: enquanto uns defendiam uma estrutura federal (supranacional) outros consideravam que a UE 

deveria ser feita num quadro intergovernamental. 

 

Tratado de Londres e Conselho da Europa (1949)  
 

Na resolução política que resulta do Congresso de Haia pode ler-se que “chegou a hora da Europa transferir 

poderes soberanos”. No entanto, este é um ponto da declaração que não vem a ter qualquer repercussão 

prática na primeira organização europeia que se veio a criar – o Conselho da Europa, criado pelo Tratado 

de Londres, e ratificado por 10 países, em maio de 1949. 

O Conselho da Europa tinha objetivos muito vastos no campo da cooperação política, e a sua estrutura 

institucional era intergovernamental, ou seja, sem transferências de soberania. O seu principal órgão era 
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o Comité de Ministros, que decidia por unanimidade, de modo a aprovar apenas aquilo que todos os 

Estados concordassem. 

Não obstante o Conselho da Europa ter sido uma fonte de várias convenções europeias importantes, não 

era dotado de uma característica fundamental do direito da UE: não criava direito vinculativo suscetível de 

criar direitos na esfera jurídica dos particulares, e portanto, não tinha capacidade decisória autónoma. 

Ora, quer isto dizer que as convenções criadas pelo Conselho teriam de ser ratificadas pelos seus membros 

a fim de poderem ser plicadas nas respetivas ordens jurídicas 

Perante isto, fica claro que o sentido do Conselho da Europa nada tem a ver com uma lógica supranacional 

ou comunitária (que é a lógica da UE). 

 

Declaração Schuman (1950) 
 

Quem defendia a via federal na questão fundamental já descrita tinha noção que os Estados europeus que 

tinham sido grandes potências internacionais não estariam dispostos a construir ou associar-se a uma ia 

federal, cujo exemplo mais conhecido são os EUA. É neste contexto que surge a Declaração Schuman. 

A Declaração Schuman é um texto político que foi redigido pelo ministro dos negócios estrangeiros de 

França, onde fica muito clara a sua intenção federal. No entanto, este autor defendia que a via federal 

deveria ser concretizada pela via económica, e não pela defesa e diplomacia, cujo caso era o dos EUA. 

A primeira etapa para a criação da federação europeia seria a criação de um mercado comum do carvão e 

do aço, uma vez que em 1950 eram as matérias-primas essenciais. Para construir um mercado comum do 

carvão e do aço achava-se que “a fusão dos interesses indispensáveis introduziria uma comunidade mais 

larga e profunda entre Países há muito tempo opostos por divisões sangrentas”. A realidade é que resultou, 

60 anos depois é impensável uma guerra entre França e a Alemanha. 

Para a criação desta comunidade seria necessário que os Estados que a ela se associasse renunciassem aos 

seus poderes soberanos relativamente ao aço e ao carvão, e deixassem que fosse uma Alta Autoridade 

Comum Europeia, independente dos EM, a ser incumbida dessa competência. Esta Alta Autoridade seria 

composta por personalidades independentes e não representativas dos governos dos EM, numa lógica de 

transferência de soberania para uma entidade independente dos EM. Atualmente, a instituição que 

corresponde a esta Alta Autoridade é a Comissão Europeia, uma vez que é um órgão decisório e não 

representativo dos EM. 

NOTA: Dizer que as decisões vinculam os EM não é o mesmo do que dizer que as decisões são de execução 

obrigatória para estes. As decisões vinculam os EM enquanto Estados destinatários, mas, quando as 

decisões são de execução obrigatória, todo e qualquer particular ligado neste caso, à comercialização e 

produção do carvão e do aço ficaria vinculado pela decisão. Importa a este respeito esclarecer que segundo 

o DIP os tratados aplicam-se às partes litigantes, o que quer dizer que na UE se aplica tanto aos EM como 

aos particulares, nas condições que adiante se esclarecerão. 

Segundo esta declaração, a Alta Autoridade tomava decisões vinculativas tanto para os EM como pra os 

particulares, numa lógica de decisões de execução obrigatória para todas as pessoas singulares ou coletivas 

ligadas à produção do carvão e do aço. 
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Quando se lê “as necessárias vias de recurso contra as decisões da Alta Autoridade serão asseguradas por 

disposições adequadas”, estamos perante uma remissão para o principio do Estado de Direito, na ideia em 

que teria de ser criado um órgão jurisdicional, isto é, um tribunal e as respetivas vias de recurso, para que 

os particulares pudessem contestar das decisões tomadas pela Alta Autoridade. 

Esta Alta Autoridade seria regulada por um tratado de direito internacional, no entanto, como vimos, não 

seria um tratado como os demais porque também seriam criados efeitos jurísticos diretos para certos 

particulares e agentes económicos e não apenas para as partes litigantes. 

 

Tratado de Paris e a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (1951) 
 

Juridicamente, a declaração Schuman veio a dar um impulso político efetivo para um novo Tratado de 

direito internacional, o Tratado de Paris que criou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA). 

Este tratado foi celebrado entre os Países do Benelux, França, Alemanha e Itália, e foi a primeira etapa da 

construção europeia que hoje encontramos com um prolongamento da UE. 

A criação da CECA representa a primeira concretização do modelo comunitário, proposto pela declaração 

de Schuman. No entanto, o Tratado de Paris tinha um quadro institucional muito mais complexo do que um 

tratado de direito internacional clássico visto que criou um órgão do tipo parlamentar, um tribunal e um 

órgão representante dos EM, paralelamente à Alta Autoridade. 

A lógica do tratado CECA que se mantém até aos dias de hoje é a seguinte: 

 Quadro institucional complexo (órgãos politico legislativos e jurisdicionais) 

 Sistema de fontes de direito capaz de criar direitos e obrigações tanto para os EM como para os 

particulares 

Não obstante o processo de construção europeia ter começado pela instituição de uma organização, 

dotada de poderes supranacionais ao serviço de objetivos bem definidos de natureza económica, o 

pragmatismo adotado foi substituído mediante a criação de uma Comunidade Europeia da Defesa, em 

1952. No entanto, esta intenção não procedeu uma vez que o tratado não foi ratificado por todos os 

Estados. 

 

Declaração de Messina e Tratado de Roma (1957) 
 

A declaração de Messina propunha a criação de uma Comunidade Económica que não fosse restrita a 

apenas um determinado domínio, mas onde também se integrasse a energia atómica (sendo um produto 

especial justificar-se-ia uma comunidade específica). 

É neste sentido que é assinado o Tratado de Roma (1957), onde é potenciado o Tratado da Comunidade 

Económica Europeia e o Tratado da Comunidade Europeia da Energia Atómica. Existiam, portanto, 3 

comunidades (daí que o Tratado de Roma seja muitas vezes apelidado como o “Tratado das 

Comunidades”), que comprovavam o triunfo do método funcionalista sobre o método federal: 
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1. Comunidade Europeia do Carvão e do Aço 

2. Comunidade Económica Europeia (a mais importante) – englobava todas as áreas exceto as que se 

encontravam reguladas autonomamente por outra comunidade 

3. Comunidade Europeia da Energia Atómica 

No final da década de 50, os 6 Estados fundadores do projeto europeu tinham um quadro decisório e 

normativo inovador, segundo uma lógica proto-federal.  

 

Há uma mudança significativa do quadro decisório e institucional da CECA para a Comunidade Europeia, 

sendo que a última era agora regida por método supranacional ou comunitário, cujas características 

principais eram: 

 Transferências de soberania 

 Quadro institucional complexo 

 Direito com eficácia direta 

No entanto, nesta mudança de método que se deu da CECA para a Comunidade Económica Europeia, 

existiram dois métodos comunitários. 

 Método comunitário 1 (Tratado CECA) – Seguia-se mais a matriz federal e as transferências de 

soberania não assentavam apenas em matéria de defesa e de diplomacia, incluindo ainda o 

domínio da integração económica. O Tratado CECA distingue-se da declaração Schumman pela 

criação de um órgão representante dos EM, quando a primeira apenas tinha proposto a criação de 

uma alta autoridade independente, um tribunal e uma Assembleia Parlamentar. 

Posto isto, o tratado CECA foi apelidado por muitos como um “Tratado Lei” já que quem o iria por 

em prática seriam entidades executivas e não politico legislativas, e por outro lado um “Tratado 

Constituição” já que a sua implementação remete para órgãos de natureza político legislativa. 

É ainda com o tratado CECA que surge o quadripartismo institucional, pela existência dos 4 órgãos: 

Entidade independente dos EM (Alta Autoridade), tribunal, Assembleia Parlamentar e órgão 

representante dos EM.1 

Na estrutura institucional da CECA, o órgão principalmente decisório é a Alta Autoridade, sendo 

que nesse sentido veio a ser criado m mecanismo intitulado “Parecer favorável”, que pressupunha 

que para a AA poder decidir carecia de um parecer favorável conferido pelo Conselho de Ministros, 

representante dos EM. O processo de votação desenrolava-se da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Apesar de hoje em dia já não estarmos formalmente perante um quadripartismo institucional dado que existem mais 
do que 4 órgãos, continua a ser verdade que os órgãos defendem os mesmos princípios, e portanto podemos dizer 
que substancialmente o quadripartidismo institucional ainda existe nos dias de hoje – é mais substancial do que 
formal. 



7 
 

 

Tipo de decisão Votação 

 
Decisões simples 

 
AA decide 

Decisões importantes 
AA decide mas carece de aprecer favorável 

dado pelo Conselho de Ministros, votado por 
maioria qualificada 

Decisões importantes sobe a CECA 
AA decide mas carece de parecer favorável do 

Conselho de Ministros, votado por 
unanimidade 

  

Ou seja, se é verdade que o quadripartismo institucional dava centralidade decisória à AA, esta 

centralidade era atenuada pelo mecanismo do parecer favorável. Se a implementação do tatado 

CECA tem como objetivo a implementação de uma lógica supranacional, na prática tal não se 

verifica a 100%, ainda que não exclua a logica soberanista e intergovernamental. 

 

 Método comunitário 2 (Tratado de Roma) – Como vimos, a implementação do tratado CEE 

passava pelos órgãos executivos (por ser um “tratado-constituição”) e não antes pelos órgãos 

politico-legislativos. Apesar de, em comparação ao tratado CECA não terem havido mudanças 

quanto ao quadripartismo institucional nem quanto à logica normativa de que o direito criado seria 

aplicado como direito interno, o Tratado CEE alterou a centralidade decisória, que se passou a 

concentrar no Conselho de Ministros da UE, e não antes na AA. 

Contudo, o Conselho de Ministros via a sua autoridade decisória condicionada pela Comissão 

Europeia através do monopólio da iniciativa legislativa, ou seja, as propostas legislativas tinham 

sempre de provir da Comissão Europeia, que representava a Comunidade. Isto é, sem proposta de 

iniciativa da comissão, não poderia haver qualquer decisão do Conselho. Além disso, a Comissão 

fiscalizava a ação dos EM no sentido de saber se cumpriam ou não as obrigações derivadas dos 

tratados, podendo esta abrir processos de incumprimento contra os EM. 

Colocava-se a questão de saber se o Conselho Europeu, enquanto órgão representante dos EM, 

deveria decidir por maioria qualificada (logica supranacional na medida em que os Estados podiam 

ficar vinculados a uma decisão com a qual não concordavam), ou por unanimidade (logica da 

cooperação intergovernamental clássica onde os EM tinham direito de veto). De modo a conciliar 

as diferentes conceções adotou-se a regra do voto ponderado no Conselho, isto é, o peso do voto 

era dado consoante a demografia do país (Ex: França tinha direito a 10 votos, Luxemburgo a 2). 

Note-se que esta regra já tinha sido adotada pelo Tratado de Roma no que respeitava às 

deliberações nas quais era necessária maioria qualificada. No entanto, o autor do tratado de Roma 

tinha consciência que seria difícil deixar a regra da unanimidade, defendida pela CECA, por isso foi 

estabelecido um período transitório de 9 anos em que o Conselho deliberaria por unanimidade, por 

proposta da Comissão, e apenas posteriormente a esse período seriam implementadas as 

ponderações demográficas (o que nunca veio a acontecer, tendo-se adotado a longo prazo a 

solução soberanista, o que ainda se verifica atualmente na medida em que há certas decisões do 

Conselho que são votadas por unanimidade). 

 

EM SUMA, no final dos anos 50, com a Declaração Schumman foram consolidados dois métodos 

comunitários, o primeiro característico do Tratado CECA, e o segundo característico do Tratado CEE, sendo 
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que a principal mudança resultou da alteração do centro decisório que passou da Alta Autoridade 

(independente dos EM) para o Conselho Europeu (representante dos EM) 

 

NOTA: O conselho Europeu, até à data, apenas incluía os ministros, que se reuniam em função das 

temáticas, não os primeiros-ministros. 

 

 

Charles de Gaulle e as Cimeiras dos Chefes de Estado e de Governo 

 
Entretanto, Charles de Gaulle chega ao poder francês e vem contestar o método comunitário na sua lógica 

federal, argumentando que uma lógica intergovernamental daria maior preponderância á França. 

 

Em fevereiro de 1961 foram lançadas as Cimeiras dos Chefes de Estado e de Governo, sendo estas o 

antecedente do Conselho do Estado Europeu. De acordo com o método comunitário, para o 

desenvolvimento da integração económica seria necessário incluir ou envolver os Chefes de Estado e de 

GV, não bastando que os EM se fizessem representar exclusivamente pelos ministros. 

 

A França encontrava-se descontente com as transferências de soberania que ocorriam no plano 

comunitário, sendo que é neste plano que surge a Declaração de Bad Godesberg, que previa a construção 

europeia de acordo com uma lógica intergovernamental clássica, sem transferência de soberania. 

 

 

Declaração de Bad Godesberg 

 
Nos anos 60 começa a nascer a ideia de que para além do projeto de integração económica dever-se-ia 

estabelecer um projeto de integração política. Ora, o grande impulso a essa integração foi dado pela 

Declaração de Bad Godesberg, resultante da segunda cimeira dos Chefes de Estado e que defendia que os 

EM se deviam envolver num projeto de cooperação política, em paralelo com a integração económica, não 

de acordo com a lógica intergovernamental, mas de acordo com a logica intergovernamental clássica, sem 

transferências de soberania e com outro quadro institucional. 

 

Esta declaração é o “ato de nascimento de uma Europa política”, cujo grande objetivo jurídico era avançar 

para um tratado sobre cooperação politica entre os 6 EM com um figurino mais clássico e não comas 

inovações do tratado CECA ou CEE. 

 

É neste texto que se fala pela primeira vez a União Europeia (“União da Europa”), devendo esta ser feita 

por várias vias: 

 Via da integração supranacional 

 Via da cooperação política 

Esta declaração consagra que a União da Europa passaria por: 

 Condições para fazer frente aos perigos que ameaçam a existência da Europa (expansionismo 

soviético) 

 Reunir estratégias, capacidades e meios 

 Desenvolver a cooperação política 
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 Continuidade do trabalho desenvolvido pelas comunidades europeias 

 

Em janeiro de 1962, França apresenta um projeto de Tratado de Cooperação Política Europeia, que foi 

rejeitado pelos países do Benelux. Assim sendo, a Declaração de Bad Godesberg não se salvou, anda que a 

cooperação política entre os EM tenha continuado sem nenhuma base formal. Ou seja, em suma, a UE 

nasce por um lado do projeto de integração económica baseado no método comunitário dos Tratados de 

Paris e de Roma, e por outro da cooperação política de cariz intragovernamental, sem nenhum tratado 

de base. 

 

Diferenças entre a declaração Schuman e a declaração de Bad Godesberg: 

 Declaração Schuman Declaração de Bad Godesberg 
 

Autores 
 

Ministro dos negócios 
estrangeiros 

Chefes de Estado ou de Governo dos Seis 
Estados-membros 

Tipo de linguagem 
 

Texto político Texto político 

Integração da 
Europa 

 

Integração económica Integração política 

Quadro 
institucional 

Quadro institucional do tipo 
supranacional: 

 
Criação de uma Alta Autoridade 
e de um tribunal.  

Quadro institucional do tipo clássico: 
 
Criação de uma instância de dialogo que reunia 
os chefes de Estado de Governo. Reunião dos 
ministros dos negócios estrangeiros dos Estados-
membros.  
 

 

Assim, haveriam dois momentos: primeiramente votar-se-ia por unanimidade e depois passar-se-ia a votar 

por maioria qualificada. 

Portanto, no primeiro momento, que seria a fase transitória instaurada pelo Tratado de Roma, como se 

votava por unanimidade, os EM detinham um poder de veto. No entanto, no final desta fase, passou-se a 

votar generalizadamente por maioria qualificada, apesar de em certas matérias mais sensíveis se continuar 

a votar por unanimidade.  

Perante esta situação o general de Gaulle, por não querer adotar o logica federalista do voto por maioria 

qualificada, adotou a chamada política da cadeira vazia: ou seja, deixou de comparecer às reuniões do 

Conselho no final do período transitório (2º semestre 1965). Assim sendo, nesta época o Conselho ficou 

paralisado, não haviam votações nem por maioria qualificada nem por unanimidade, o que pôs a CEE em 

crise. 

Esta situação foi resolvida através do Compromisso do Luxemburgo. 
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Compromisso do Luxemburgo 
 

Trata-se de um texto que pôs fim à crise da “Cadeira Vazia”, e basicamente, consiste numa concordância de 

que existem certas decisões que seriam suscetíveis de ser tomadas por maioria qualificada. Nessas 

decisões, os membros do Conselho esforçar-se-iam por encontrar consenso, em prazos razoáveis, para que 

fossem tomadas decisões que fossem de encontro aos interesses mútuos e da comunidade. 

(Ponto 2) Caso não houvesse consenso, França defendia que as decisões deveriam ser tomadas por 

unanimidade, ao passo que as outras delegações não concordavam com esta pretensão (ponto 3). 

Por fim, os Estados acordaram que a divergência não impossibilitava a continuação do trabalho da 

comunidade de acordo com o normal procedimento. 

No entanto, na prática, prevaleceu a visão francesa ate quase duas décadas depois: havia uma 

contrariedade ao Tratado, e o Conselho decidia por unanimidade. 

Ou seja, na verdade, o que aconteceu foi que foi seguido o trâmite normal previsto pelo Tratado de Roma, 

que admite que os Estados possam tomar as decisões por unanimidade. 

 

Que consequências teve esta prática contrária ao Tratado (Compromisso do Luxemburgo): 

 Dificuldade em aprovar decisões 

 Poder acrescido para o Conselho, que podia refutar qualquer intenção da Comissão 

 Poder judicial da Comunidade (não só TJ mas também tribunais nacionais dos EM), teve especial 

importância para suprir o poder legislativo fragilizado pela regra da unanimidade 

 

A lógica do Compromisso do Luxemburgo ficou espelhada no art.82 nº3 TFUE: vota-se por maioria 

qualificada os assuntos de matéria penal, mas caso um Estado ache que essa diretiva vai em desacordo com 

as suas disposições internas, pode fazer “subir” a questão até ao Conselho Europeu, suspendendo o 

processo legislativo ordinário. 

 

Cimeira de Haia e de Paris 
 

Depois do mau começo da cooperação política entre os Estados, motivado pelas refutas dos Estados do 

Benelux a duas propostas de tratados dá-se a Cimeira de Haia (1º momento) que vem confirmar o papel 

dos Chefes de Estado e de GV (grosso modo PMs porque era quase tudo semipresidencialista) enquanto 

atores indispensáveis ao processo de construção europeia, dada a sua legitimidade própria. 

Dá-se depois um 2º momento, aquando da Cimeira de Paris em 1974. Esta cimeira vem confirmar que, 

quer para efeitos de integração económica no âmbito dos tratados, quer para efeitos de cooperação 

política, os Chefes de Estado e de GV dão impulsos fundamentais. Portanto, nesta lógica, comprometer-se-

iam a participar 3x ao ano como Conselho da Comunidade e a título de cooperação política. 
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Porque é que em rigor o Conselho Europeu não pode reunir como Conselho da Comunidade? Podia, a título 

de cooperação política (ponto de vista político), até porque não havia nenhum tratado. No entanto, a título 

de Conselho da Comunidade (ponto de vista jurídico) não podia, uma vez que nenhum dos Tratados das 

Comunidades previa tal coisa, e não podia esta declaração política rever os tratados anteriormente em 

vigor (que apenas podem ser alvo de revisão nos termos das regras por eles impostas). 

O importante é que, a partir desta declaração, o Conselho Europeu tornava-se uma instituição 

fundamental da UE, embora ainda não como as outras, dado que não era dotado desse assento político. 

 

Declaração Solene sobre a UE, de Estugarda (1983) 
 

Até ao Ato Único, a UE resumia-se às 3 comunidades e à cooperação em matéria de política externa, e é 

isto que, em rigor, esta declaração assume. Afirma que as Comunidades são o “núcleo da UE”, e que o resto 

é importante mas não é nuclear. 

Assim, assume a ideia de que haveria agora que prosseguir juridicamente, isto é, dar expressão jurídica às 

ideias que até à data eram meramente politicas. Para esse efeito, deveria proceder-se a uma revisão dos 

tratados das comunidades. 

Para esta revisão haviam 2 ideias divergentes: 

 Deve rever-se o tratado da CEE e ampliar o seu âmbito de aplicação, de modo a que atinja mais do 

que apenas o mercado. Dedicar-se uma parte à cooperação em matéria de política externa (que 

posteriormente evoluiu para segurança) 

OU 

 Alargar para alem de matérias económicas (ambiente, profissional) mas a cooperação em matéria 

de política externa teria de ser regulada em especifico, uma vez que se relaciona com a soberania 

dos EM. 

 

A solução de compromisso foi o Ato Único Europeu, que recebeu esta denominação por se tratar de um 

tratado de revisão dos Tratados das Comunidades (em especial da CEE porque alarga o seu âmbito de 

aplicação) e porque se tratou de um verdadeiro tratado de cooperação em matéria de política externa e 

segurança dos EM – foi uma revisão profunda material e institucional.  

Estas ideias foram ligadas por 3 disposições: 

 Comunidades e a cooperação política europeia têm por objetivo fazer progredir em conjunto a UE 

(note-se que é a primeira vez que UE ganha sentido normativo) 

 Tratado da Cooperação Europeia em matéria de política estrangeira (eterna) alarga o seu âmbito 

material e o seu quadro institucional e normativo é completamente diferente dos quadros das 

comunidades europeias: 

o Simplicidade institucional – principal órgão é a Conferencia dos Ministros dos Negócios 

Estrangeiros 

o Não há ligação direta entre a produção normativa em matéria de cooperação externa e os 

direitos dos cidadãos – tratados de direito internacional limitam-se a criar obrigações para 

os EM e não para os particulares. 
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 Conselho Europeu passa a ter sede normativa no Ato Único (até à data era a Cimeira dos Chefes de 

Estado e de GV) e é aqui que ganha um conceito jurídico.  

 

Ou seja, para além do AU ter criado, normativamente, o conceito e UE, vem combinar dois aspetos que até 

à data tinham andado em paralelo: integração institucional e cooperação europeia em matéria de política 

estrangeira. No entanto, há um problema: AU não é muito claro quanto às competências do Conselho 

Europeu, mas esta situação pode ser resolvida através da interpretação de declarações políticas 

antecedentes. 

Por isso, não foi o Tratado de Maastricht que criou a UE, quem a criou juridicamente foi o AU. 

 

Tratado de Maastricht (1992) 
 

Segue-se o Tratado de Maastricht (Tratado da UE) que se afirma como uma revisão dos tratados das 

Comunidades (não só, também cria a cooperação europeia em matéria de política externa). Este tratado 

segue a mesma linha do AUE, a linha da parlamentarização.  

Em especial, reviu o Tratado da Comunidade Económica Europeia, alterando-lhe o nome. Passava-se a 

chamar Tratado da Comunidade Europeia, precisamente para frisar que atualmente era muito mais do que 

uma organização económica. 

Além disso, substitui o Tratado incluído no AU sobre a cooperação em matéria de política externa e alarga a 

competência da UE, mas fora da Comunidade. É então que surgem os “3 Pilares da UE” 

1. Comunidades: núcleo do método comunitário ou supranacional. Corresponde às matérias 

submetidas ao método comunitário de decisão: direito exclusivo de matéria normativa da 

Comissão, maioria qualificada como regra de deliberação do Conselho, poder de decisão partilhado 

entre Conselho e Parlamento Europeu (co-decisao), jurisdição obrigatória e plena do TJ. 

2. Cooperação Europeia em matéria de politica externa e segurança comum (PESC): de acordo com a 

lógica intergovernamental. 

3. Justiça e assuntos interno (JAI) 

Tanto o 2º como o 3º pilar funcionavam de acordo com uma lógica de cooperação intergovernamental, 

paradigma de exercício direto dos poderes de soberania dos EM: poder da Comissão mais limitado, 

unanimidade como regra geral de deliberação no seio do Conselho, Parlamento Europeu com mera função 

consultiva, exclusão da competência de controlo do TJ, ou no máximo, competência limitada a certas de 

ação e dependente da vontade dos EM. 

Assim, este tratado institui que a UE incorpora a Comunidade Europeia e adota, em relação à generalidade 

das matérias, a abordagem comunitária. Ou seja, desaparecem as comunidades para sair fortalecido o 

método comunitário. 

No entanto, podemos afirmar que a UE, em domínios mais diretamente ligados ao exercício de atributos 

específicos de estadualidade, como sejam a política eterna, politica de defesa, serviços de politica, 

preservou, em parte, e por enquanto, a logica intergovernamental dos pilares. 
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Para além deste ser um tratado revisor dos tratados das comunidades, o TUE, dá uma nova forma, podendo 

mesmo dizer que substitui o tratado criado pelo AUE sobre a cooperação de política externa, alargando a 

competência da UE, mas fora da Comunidade Europeia. É daqui que surge, segundo o NP, uma metáfora 

infeliz que são os “três pilares da UE”, sendo que Tratado da UE, cria a união europeia com alicerce em três 

pilares. 

Este tratado reforça substancialmente a CE, tornando-a ainda mais nuclear, e cria mais dois domínios, para 

poderem ser exercidos fora dos tratados da CE: política externa e de segurança comum (PESC) e a 

cooperação nos domínios da justiça e assuntos internos (JAI), segundo modelos não comunitários. 

Portanto, este tratado seguiu a linha já começada com o AU. Recorde-se que este prefigurava a UE como 

um objetivo a alcançar no futuro, e foram criados num patamar externo, mas paralelo ao das comunidades, 

instâncias e procedimentos de cooperação política (Conselho Europeu e cooperação em matéria externa – 

arts.2 e 30º, respetivamente). Assim, as Comunidades Europeias representam experiências de integração, 

enquanto os domínios particulares estão atribuídos à União (PESC e JAI), estes mais aproximados de um 

modelo intergovevrnamental, dado que a tomada de decisões cabia quase sempre aos EM, ou quanto 

muito, ao Conselho, não obedecendo ainda aos princípios e regras do SJ comunitário. 

 

Art.1º, 2º paragrafo TUE (versão Maastricht): 

“A União funda-se nas Comunidades Europeias completadas, pelas politicas e formas de cooperação 

instituídas pelo presente tratado”. 

Muitas pessoas referem-se a isto como os 3 pilares da UE, contudo 

o professor discorda desta metáfora, pois estes seriam três pilares 

bastante assimétricos, os que viola o cânone da arquitetura 

clássica. O professor prefere a metáfora da célula: há uma célula 

com um núcleo rígido.  

 

 

 

 

Art. 3º, 1º paragrafo TUE (versão Maastricht): 

“A União dispõe de um quadro institucional público que assegura a coerência e a continuidade das ações 

empreendidas, dos seus objetivos.” 

• O quadro institucional postulado pelo TUE era único, ao contrário do quadro institucional que vigorava no 

AUE, quadro mantido das CE, tipicamente intergovernamental, acrescentando ainda outas instancias para a 

cooperação europeia em matéria de política externa. 

Comunidades

JAI

PESC
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• Se o núcleo é a Comunidade Europeia, o quadro institucional único tem que ser o da Comunidade 

Europeia, a que se acrescentaria, num artigo à parte, o Conselho Europeu.  

Nota: De acordo com o professor, estas duas disposições explicam a UE até ao T.Lisboa 

 

Art. 4º, 1º paragrafo TUE (versão Maastricht): 

“O Conselho Europeu dá à União os impulsos fundamentais ao seu desenvolvimento e definirá as suas 

políticas gerais”. 

 

• O Conselho Europeu tem um estatuto particular, sendo um órgão fulcral para o desenvolvimento da UE. 

 

Se por um lado, a UE tem um quadro institucional único, por outro, há competências da União que são para 

ser segundo exercidas segundo modelos comunitários e outras que não. Posto isto, como é que é possível 

que as cinco instituições funcionem em cada um dos domínios de competência da UE? O quadro 

institucional vai ter de funcionar de uma maneira para as Comunidades e de outra para a PES e JAI, 

variando consoante estivéssemos perante uma ou outra: 

 

QUADRO DAS COMUNIDAES – Modelo 
Comunitário (Supranacional/Federal) 

QUADRO PESC + JAI – Modelo 
Intergovernamental clássico 

 Funciona de acordo com a lógica de checks and 

balances. Ou seja, há uma lógica de paridade 

entre os órgãos, não há nenhum mais 

importante que outro. 

 Temos uma dualidade política e o controlo 

jurisdicional: CE dá impulsos políticos mas não 

pode legislar, Comissão tem iniciativa 

legislativa, Parlamento e Conselho Europeu são 

simultaneamente órgãos legislativos 

(procedimento da co-decisao) e orçamentais e 

TJ controla a constitucionalidade, funcionando 

simultaneamente como TC. No entanto, não há 

protagonismo de nenhum órgão. 

 Aqui, há aplicação direta do princípio do 

primado  

 Há uma lógica de poderes soberanos. Os 

órgãos que representam os EM assumem 

protagonismo: Conselho Europeu e Conselho 

da UE. Decidem por unanimidade 

 Aqui, a Comissão não tem iniciativa legislativa 

e o Parlamento não legisla. Há uma redução 

dos poderes de supervisão do TJ. 

 Não há aplicação direta do princípio do 

primado 

  

Fontes de direito no Método Comunitário 

O que caracteriza o método comunitário é o efeito do primado e a eficácia direta.  
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Por eficácia direta, entende-se a suscetibilidade dos particulares poderem invocar as disposições europeias 

perante as administrações públicas e tribunais, bem como a suscetibilidade dessas mesmas disposições 

poderem ser aplicadas em tribunais nacionais diretamente, afastando-se as disposições nacionais 

contrárias. 

Artigo 34º de Maastricht 

“O Conselho pode deliberando por unanimidade, por iniciativa de qualquer EM, ou da comissão, adoptar 

decisões quadro” 

As decisões quadro não produzem efeito direto. Aqui esboça-se a diferença entre o modelo comunitário e 

intergovernamental: nunca em momento algum o modelo comunitário permitiria que o Conselho pudesse 

deliberar em prol da iniciativa de um EM. 

 

Tratado de Amsterdão (1997) 
 

Do ponto de vista político limitou-se a aprofundar os pressupostos de um funcionamento mais eficaz da UE, 

já de um ponto de vista jurídico alargou o âmbito da limitação da soberania dos EM às matérias de asilo, 

imigração, vistos, e outras matérias relacionadas com a livre circulação de pessoas. Deu-se uma 

aproximação dos pilares intergovernamentais (PESC e JAI) ao pilar comunitário, designadamente ao nível 

das fontes, órgãos e da fiscalização judicial de atos e normas. 

 

Tratado de Nice (2000) 
 

O Tratado de Nice concretizou o objeto de acabamento da reforma institucional, assinalado no Tratado de 

Amsterdão, como necessária ao funcionamento da “nova UE”. Esta “nova UE” advinha do aumento 

significativo dos EM, e da natureza das matérias integrada na esfera de atribuições da UE, em especial 

quanto à política monetária (EURO entrou em vigor em 1999), política externa, espaço de lierdade, 

segurança e justiça. 

Em 2001, o Conselho Europeu de Laeken previa que se pudesse aprovar uma declaração conducente a um 

processo de reviso dos tratados, que incidisse sobre 4 pontos: 

 

1. Delimitação mais precisa de competências entre UE e EM, onde esteja refletido o princípio da 

subsidiariedade 

2. Estatuto da Carta dos DF da UE 

3. Simplificação dos tratados 

4. Papel dos parlamentos nacionais na arquitetura institucional europeia. 

 

Nesse sentido, foi submetido à apreciação da Conferência Intergovernamental (CIG) o anteprojeto do 

Tratado que Estabelece uma Constituição para a Europa (TECE), que foi adotado em 2004. Porém, houve 

Estados que consideravam que tais soluções eram determinadas por uma forçada homologia entre a UE e 
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os EM. Nasceram movimentos “Anti-Constituição” (referendos em França e nos Países Baixos geraram uma 

crise política), e por outro lado, movimentos como os “Amigos do Tratado Constitucional”. 

Dada toda esta confusão política, em 2007 é abandonado o TECE e a CIG é incumbida de preparar um 

“tratado reformador”, que seria o Tratado de Lisboa. 

 

Tratado de Lisboa (2007) 
 

As soluções adotadas neste tratado diferem pouco das inscritas no Tratado de Roma. Porém, estas soluções 

foram ditadas pela necessidade de eliminar dos tratados institutivos as referencias de recorte 

constitucional ou cariz federal, que foram identificadas no texto da Constituição Europeia. 

A UE pós Lisboa funda-se em três documentos: no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o 

Tratado da União Europeia e na Carta dos Direitos Fundamentais. 

Assim, se confrontarmos o regime jurídico, antes e depois de 2007, constatamos grandes diferenças: 

 União Europeia sucede à Comunidade Europeia, que deixa de existir (art.1º TUE). Os dois 

tratados institutivos (TUE e TFUE) têm igual valor jurídico e sobre ambos se funda a UE de 

harmonia com um princípio institutivo: 1 união 2 tratados. 

 Lógica dos 3 pilares ultrapassada: Esta lógica instaurada por Maastricht deu lugar a uma 

abordagem uniformizadora e comunitária dos poderes da UE nas suas diversas áreas de atuação, 

ficando o exercício das competências da UE sujeito a regras equivalentes nos anteriores “3 

pilares” 

o Grande marca do reforço do método comunitário 

 UE adquire personalidade jurídica (art.47 TUE), o que lhe permite, como novo ente do direito 

internacional, uma ação mais eficaz nas relações externas 

 UE passa a estar vinculada pela Carta dos Direitos Fundamentais, dotada de força jurídica 

equivalente à dos tratados (art.6º), cujos direitos previstos seriam assegurados pelo Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem. 

 Regras aplicáveis à delimitação de competências entre a UE e os EM estão agora claramente 

enunciadas nos tratados: princípio da competência por atribuição (art.4 e art.5 nº1 TUE); 

princípio da subsidiariedade (art.5 nº3 TUE); e o principio da proporcionalidade (art.5 nº4 TUE). A 

definição de várias categorias de competências (exclusiva, partilhada e complementar) ajudam à 

clarificação de uma linha de fronteira que separa a esfera de atuação própria e genérica dos 

Estados da esfera de atuação tipificada da UE (art.2 a 6º TUE). Em respeito do princípio da 

subsidiariedade foram reforçados os poderes de intervenção dos Parlamentos nacionais no 

processo comunitário de adoção de atos legislativos que podem, verificadas determinadas 

condições, travar a sua aprovação ou desencadear junto do Tribunal de Justiça um recurso de 

anulação do ato legislativo aprovado (art.7º e 8º do protocolo relativo à aplicação dos princípios 

da subsidiariedade e proporcionalidade) 

 Alterações no funcionamento futuro do quadro orgânico da UE: Nova centralidade do Conselho 

Europeu, elevado à condição de “super-instituição”, a sua presidência eletiva e permanente da 

figura do Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a política de segurança 
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 Novas regras aplicáveis ao procedimento de decisão: modelo de co-decisão alargado a um 

maior nº de matérias (participação conjunta do Parlamento Europeu e do Conselho que votam 

por maioria qualificada”, sob a nova designação de processo legislativo ordinário (art.289 nº1 

TFUE) – abertura para uma nova distinção entre atos legislativos e não legislativos. 

 “Clausulas para o futuro”: cooperações reforçadas, cooperação estruturada permanente, 

clausulas passarela e processo simplificado de revisão para agilizar o processo de revisão, 

embora sempre protegido nas suas regras fundamentas pela exigência do processo de revisão 

ordinário (Art.48 nº2 e nº6) 

Portanto, estas novas medidas renovaram a confiança dos EM no antigo método comunitário. No entanto, 

o quadro institucional não mudou, o que aconteceu foi que “ A UE substitui-se e sucedeu a Comunidade 

Europeia”. 

Art.1º TUE, pré Lisboa: “A união funda-se nas 
Comunidades Europeias, completadas pelas 

políticas e formas de cooperação constituídas pelo 
presente tratado” 

Art.1º TUE, versão Lisboa: “A UE subsitue-se e 
sucede à Comunidade Europeia. A UE funda-se no 

presente tratado e no TFUE, ambos com igual valor 
jurídico” 

O núcleo da UE pré-Lisboa seria constituído pelas 
Comunidades, e, a título complementar, pela PESC 

e a JAI 

A comunidade acabou, mas houve uma 
generalização do método comunitário. A UE pós-

Lisboa é constituída pelo núcleo comunitário 
central, e por outra, a PESC, que não foi alvo do 
método comunitário, mantendo-se autónoma, 
dada a sua proximidade com a soberania dos 

Estados. Por esse motivo, a PESC continua a ser 
desenvolvida sobre o controlo dos EM. 

Ou seja, os órgãos que definem e excetuam a PESC 
são órgãos representantes dos EM tendo os órgãos 
independentes e autónomos um papel diminuto. 

Comunidades + PESC + JAI Comunidade+ JAI 

 

Pelo facto de o método comunitário se ter generalizado à UE, alguns autores afirmam uma “despolarização 

da UE”. 

No entanto, o Tratado de Lisboa é apenas um tratado de revisão, que revê tanto o 

TUE como o Tratado de Roma, rebatizando este último para “Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia” 

 

A propósito da PESC, importa fazer uma análise cuidada do art.24º TUE, nº1: 

A política externa e de segurança comum (PESC) está sujeita a regras e procedimentos específicos 

A PESC, sendo o único domínio de competência não exercido segundo moldes comunitários, vem do TUE e 

não do TFUE, contrariamente a todas as outras competências da UE.  

É definida e executada pelo Conselho Europeu e pelo Conselho, que deliberam por unanimidade salvo 

disposição em contrário dos Tratados 

PESC

Comunidades
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Aqui, é demonstrado o papel do Conselho Europeu e do Conselho da União Europeia como “protagonistas”. 

Regra geral, estes órgãos deliberam por unanimidade, salvo disposição em contrário, caso que será uma 

exceção 

Fica excluída a adoção de atos legislativos 

Em principio, os atos PESC não têm efeito direto nem primado uma vez que não são aplicados na esfera 

jurídica dos particulares. Sendo uma especificada do método comunitário a adoção de atos legislativos com 

eficácia direta, os atos da PESC não assentam no mesmo regime, mas sim no regime do Direito 

Internacional Público. 

Esta politica é executada pelo Alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 

Segurança e pelos EM nos termos dos Tratados 

Quem executa a PESC é o Alto Representante da União Para os Negócios Estrangeiros e a Política de 

Segurança (atualmente Frederica Mogherini). No método comunitário (descentralizado) quem executa as 

políticas da UE são os EM, ou em certos casos A Comissão Europeia. Portanto, a novidade não assenta na 

descentralização mas sim na existência de uma nova entidade, o Alto Representante. 

Os papéis específicos que cabem ao Parlamento Europeu e à Comissão neste domínio são definidos pelos 

Tratados. O Tribunal de Justiça da União Europeia não dispõe de competência no que diz respeito a estas 

disposições, com exceção da competência para verificar a observância do artigo 40.o do presente Tratado 

e fiscalizar a legalidade de determinadas decisões a que se refere o segundo parágrafo do artigo 275.o do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 

O que denota a reduzida importância dos papéis da Comissão e do Parlamento é o facto e serem definidos 

por tratados. O TJ tem um papel muito reduzido, e por isso muito atípico, em relação ao seu papel quando 

exerce funções nos moldes comunitários. No caso da PESC, apenas atua quando lhe é atribuída 

competência. 

 

Caráter meramente constitucional das principais reformas do Tratado de Lisboa, livro do Prof. Nuno 

Piçarra 

Para podermos analisar a questão, temos de relembrar qual a grelha de funções normalmente atribuída a 

uma constituição: i) elenco dos direitos e deveres fundamentais daqueles a quem o texto se destina, face à 

entidade que estabelece poderes de autoridade – aqui, é certo que a UE se encontra dotada de tais 

poderes, nomeadamente pelo poder legislativo, desde as suas origens; ii) organização do poder político 

segundo uma lógica de separação de poderes – o que sempre marcou o quadro institucional da UE e as 

suas relações com os EM; iii) sistema das fontes de direito infraconstitucional; iv) estabelecimento de um 

processo específico da sua revisão, necessariamente diferente do processo de revisão de normas 

ordinárias; v) valores e princípios norteadores das políticas publicas a prosseguir pela entidade em causa. 

Sendo incontroverso que a UE não se confunde com um Estado, ela não deixa de evidenciar algumas 

afinidades com um Estado federal. Mas a alusão ao conceito de constituição não advém desta conceção. 

Advém antes do impacto direto que produz a ação da UE na esfera dos particulares, ao que se impõe a sua 

sujeição a uma constituição material, que limite e legitime o poder político. Ou seja, não é em nome da UE 

“enquanto um Estado” (lógica federal) que se convoca o conceito de constituição, mas sim em nome da 

liberdade daqueles que vão estar sujeitos ao seu poder. 
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É sob esta perspetiva que os 3 instrumentos jurídicos que consubstanciam o quadro jurídico-político 

fundamental da UE (TUE, TFUE e CDFUE) também regulam as mesmas questões que qualquer constituição 

estadual regula. 

Importa mencionar que reconhecer que a UE se rege por uma constituição, não reduz a preponderância 

das constituições de cada EM. Na realidade, essas constituições despenham um papel fundamental no 

quadro da UE, de acordo co o art.2ºTUE. 

 

Significado da substituição e sucessão da UE à Comunidade Europeia 

Esta substituição e sucessão traduz-se na generalização a toda a UE (salvo a PESC) ao método comunitário, 

com os seus traços federais tanto no plano institucional e decisório como sobretudo no plano normativo. 

Quanto ao plano institucional, caracteriza-se pela existência de pluralismo de poder entre os órgãos que 

representam os EM (Conselho Europeu e da UE), o órgão que representa os cidadãos (E), e o que 

representa a própria união (Comissão Europeia), e, de modo a assegurar a dualidade fundamental entre 

poder politico e jurisdicional, tem-se ainda o TJ. 

Quanto ao plano normativo, caracteriza-se pela existência de um direito suscetível de se projetar 

diretamente na esfera jurídica dos particulares, criando direitos e obrigações, o que decorre do princípio do 

primado. 

O método comunitário só não se estendeu à PESC, contemplada nos arts. 23ºa  46º do TUE. Esta política 

permanece sujeita a uma lógica intergovernamental onde, em nome da soberania dos EM, o pluralismo de 

poder referido acima é substituído pelo protagonismo dos órgãos representantes dos cidadãos (que 

mantem, em principio, direito de veto) e onde fica a excluída a “adoção de atos legislativos pela UE” 

(art.24/1 2º parágrafo). No entanto, a verdade é que nem a PESC se mantém a 100% intacta, dado que o 

Tratado de Lisboa prevê que o Conselho tome decisões por maioria qualificada e não por unanimidade, 

perante um conjunto alargado de matérias, e que as matérias referentes á PESC estejam sujeitas a controlo 

jurisdicional do TJ (art.275, 2º parágrafo). Estão é sujeitas à regra da unanimidade certas matérias mais 

sensíveis. 

O Tratado de Lisboa ditou uma medida determinante: o exercício da função legislativa/reguladora é 

estabelecido através de um processo onde o Conselho, deliberando por maioria qualificada, surge em pé de 

igualdade com o PE – processo legislativo ordinário (art.294 TFUE).  

Porém, essencialmente em nome da garantia pelo respeito dos princípios da subsidiariedade e 

proporcionalidade, o Tratado de Lisboa contrabalançou a autonomia deste processo legislativo face aos EM 

habilitando os parlamentos nacionais a bloquear a ação de atos legislativos no seu âmbito. Ou seja, no 

quadro do processo legislativo ordinário o peso dos Parlamentos é maior: se, por maioria simples e 

pronunciarem no sentido de que uma proposta de ato legislativo infringe um destes princípios, o parecer 

fundamentado da Comissão (que teve a iniciativa) e o parecer dos parlamentos, deverão ser submetidos ao 

legislador da União. Tal proposta legislativa não será analisada se, por maioria de 55% dos membros d 

Conselho, ou por maioria dos votos expressos do PE se considerar que é incompatível com o princípio da 

subsidiariedade. Assim, os Parlamentos passam a desempenhar um papel sem paralelo em nenhuma 

federação.  

O Tratado de Lisboa manteve o elenco de fontes: regulamento, diretiva e decisão 
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Os Tratados nesta versão dada pelo Tratado de Lisboa passaram a elencar, pela 1ª vez, as competências 

exclusivas da união, as competências partilhadas com os EM, e ainda uma terceira categoria denominada 

“competência da união para desenvolver ações destinadas a apoiar, coordenar ou completar a ação dos 

EM” (arts.2 a 4º e 6º TFUE) 

O Tratado de Lisboa deu, finalmente, consagração à Carta dos Direitos Fundamentais da UE (CDFUE), 

nomeadamente, no art.6/1 TUE, que atribui à carta o mesmo valor jurídico que aos tratados. 

Em matéria de revisão constitucional, a UE distingue-se claramente de uma federação, já que, nesta última, 

quem protagoniza a revisão são os órgãos da poria federação, não sendo necessário que as alterações 

aprovadas sejam ratificadas por todos os membros, bastando maioria qualificada. Porém, na UE, os 

protagonistas são os próprios EM, uma vez que é a estes que compete aprovar de comum acordo o 

conteúdo da revisão numa instância diplomática (CIG). Além disso, as alterações apenas entrarão em vigor 

apos a sua ratificação por todos os EM, em conformidade com as respetivas regras constitucionais – com o 

Tratado de Lisboa este tornou-se o processo de revisão ordinário (art.48 nº2 a 5 TUE), sendo-lhe 

acrescentada uma nova fase, a da Convenção. Resta assinalar que a Convenção não é de convocação 

obrigatória: quando o alcance de tais alterações não o justificar passa-se diretamente à CIG. 

 

 

Acórdão “Cassis de Dijon” 
 

Este acórdão prende-se com a aplicação do art.34º TFUE. E, a este propósito, importa atender que este 

litígio se dá num momento em que o primado e a aplicação direta já se encontram consagrados 

jurisprudencialmente, e por isso o art.34º deveria prevalecer sob a legislação nacional.  

Discurso de Zurique

Tratado de Bruxelas e Conferência 
de Haia

Tratado de Londres e Congresso 
da Europa

Declaração Schumman

CECA - Tratado de Paris (1951) Declaração de Messina Tratado de Roma (1957)

Declaração Bad Gotesberg
Crise da Cadeira Vazia

Compromisso do Luxemburgo

Cimeira de Paris (1964)
Declaração de Estugarda e 1983

Ato Único Europeu (1986)Tratado de Maastricht (1992)

Tratado de Amsterdão (1997)
Tratado de Nice (2000)

TECE (2001) CIG (2004 Tratado de Lisboa (2007)



21 
 

Dá-se um litígio entre a empresa alemã “Rewe” que comercializava o Cassis de Dijon e um órgão 

administrativo alemão. Quando o tribunal administrativo alemão se vê confrontado com duas disposições 

aparentemente válidas, decide recorrer ao atual art.267 TFUE. 

A questão que se impunha era a de saber se a legislação alemã, que previa que apenas pudessem circular 

na Alemanha bebidas com um determinado teor alcoólico, era ou não válida à luz do art.34º. Ora, é claro 

que tal lei constitui um limite à livre circulação de mercadorias.  

Este acórdão também evidencia claramente a paralisia legislativa que se vivia em consequência do 

Compromisso do Luxemburgo, no seu ponto 8. Isto porque denota que não foi dado seguimento a uma 

proposta da Comissão em matéria de produção e comercialização de álcool, uma vez que ainda se regiam 

pela regra da unanimidade. 

No âmbito da livre circulação existiam duas teorias: 

i. Necessidade de uma legislação comum 

ii. Princípio do reconhecimento mútuo: a partir do momento em que um produto entra legalmente 

num país da UE, pode ser comercializado livremente dentro do espaço europeu. 

O TJ baseia-se no principio do reconhecimento mútuo com a ressalva de que há razoes, tidas em conta nas 

legislações nacionais, que podem justificar obstáculos à circulação intercomunitária de mercadorias. Esa 

razoes seriam: eficácia dos controlos fiscais, proteção da saúde pública, lealdade das transações comerciais 

e defesa do consumidor. 

Há, contudo, uma grande crítica ao princípio do reconhecimento mútuo: raise to the bottom. É 

argumentado que, a partir do momento em que se reconhece uma regra que é menos exigente do que as 

outras quanto à comercialização, haverá uma tentativa dos outros produtos também diminuírem a 

exigência. A este propósito, TJ afirma que deve haver um aumento da informação do consumidor, assim 

saberá sempre o que está a comprar e só compra se quiser. 

No entanto, para termos em conta estas situações, temos de aplicar o princípio da proporcionalidade, que 

impõe 3 testes: 

1) Medida – Neste caso, exigência de um determinado teor alcoólico 

2) Necessidade – Tínhamos de aferir se esta medida era mesmo necessária para a proteção da 

saúde pública/do consumidor. Neste caso, não seria necessário nem adequado uma vez 

que existem medidas mais adequadas que prosseguem o mesmo objetivo e que, 

contrariamente a esta, não violam o princípio da livre circulação de mercadorias. 

3) Proporcionalidade em sentido estrito – Haverão outras formas de prosseguir o mesmo fim, 

mais adequadas? Esta medida chumba no teste da necessidade e da proporcionalidade em 

sentido estrito. Seria mais adequada a plena informação do consumidor, que ao mesmo 

tempo que o defende, protege a saúde pública sem desproporcionadamente restringir a 

liberdade de circulação de mercadorias, fundamental ao tratado. 

Assim, como esta medida não respeita o princípio da proporcionalidade, não podemos aplicar as exceções 

consagradas no ponto 8, e a medida tem de ser proibida.  
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Valores e princípios fundamentais da União Europeia 
 

O art.2º TUE elenca os valores fundamentais da UE. Todos os litigios a este respeito podem ser levados aos 

tribunais para ser resolvidos pelo TJ. 

São, assim, valores fundamentais e altamente justiciáveis: 

i. Dignidade Humana 

ii. Democracia 

iii. Igualdade 

iv. Estado de Direito 

v. Respeito pelos direitos do Homem 

 

i) Princípio pelo respeito da dignidade humana 

Numa fase em que ainda não existia art.4/2, o Acórdão Omega estabeleceu que este princípio pode 

assumir contornos diferentes nos diversos EM.  

Este acórdão ilustra um caso muito interessante em que o que estava em causa era a popularidade de jogos 

laser, onde uma determinada casa com jogos simulados atingiu uma grande popularidade com as 

simulações de homicídio. Em determinado momento, isto assumiu popularidade na cidade de Bona e as 

autoridades começaram a inquietar-se por esse gosto pela violência. As autoridades camarárias 

introduziram restrições, em termos de horário de funcionamento, idade mínima, entre outras.  

A empresa Omega vem dizer que isso é uma restrição à liberdade de circulação de mercadorias e uma 

restrição à liberdade de prestação de serviços. Portanto, a questão chegou ao Tribunal de Justiça, e o que 

estava em causa era precisamente as autoridades alemãs que tinham introduzido aquelas restrições. As 

autoridades alemãs invocavam a dignidade da pessoa humana, consagrada na lei fundamental de Bona. O 

TJ respondeu que naquele caso, tendo em conta a especial importância dos contornos que dá a este 

princípio a jurisprudência do tribunal, se justificava aquela restrição, mas que ponderando bem se 

justificava em função da importância que na constituição alemã assume o valor do respeito pela dignidade 

da pessoa humana.  

Esta ideia, ligada ao respeito da identidade constitucional dos estados-membros, acabou por ser 

precipitada no próprio tratado. Hoje, temos o artigo 4º 2, onde consta esta ideia de respeito das 

identidades nacionais. Um bom exemplo disso é o acórdão Omega, que entendeu que a dignidade da 

pessoa humana assumia uma importância tal na constituição alemã que justificava aquelas restrições à 

circulação de mercadorias e serviços que não existiam noutros estados-membros. 

 

ii) Princípio democrático 

Este princípio assume contornos específicos no contexto da UE, sendo que o próprio Tratado lhe dedica 

várias disposições, nomeadamente art.10º e 11º/4 TUE. 

A Comissão detém o monopólio da iniciativa legislativa, pelo que uma iniciativa dos cidadãos tem de ser 

prestada, em primeira instância, à Comissão. Assim, já houve naturalmente várias iniciativas que não 

tiveram seguimento, o que desencadeou inúmeros litigios entre os cidadãos e a Comissão.  
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Foi neste sentido que o TJ esclarece, em acórdão (12 setembro de 2017), que existe um dever de 

fundamentação por parte da Comissao, quando não proceder com a intenção legislativa dos cidadãos. Este 

dever é um corolário do Estado de Direito. 

Outro aspeto próprio da UE quanto ao princípio democrático é a participação dos Parlamentos nacionais no 

quadro do funcionamento da UE. Estes têm um papel fundamental na garantia dos dois princípios 

fundamentais: princípio da subsidiariedade e princípio da proporcionalidade. 

Portanto, uma vez notificados da proposta legislativa, os parlamentos têm a possibilidade de se 

pronunciarem no sentido de se saber se, na sua opinião, a proposta respeita os princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade (art.12º TUE). 

 

Princípio da subsidiariedade 

O art.5/1 TUE estabelece o princípio da competência de atribuição. Ou seja, não compete à UE definir a 

sua própria competência, e por isso, não pode fazer leis sobre qualquer matéria, apenas pode legislar se 

encontrar nos Tratados de competência uma norma que o legitime (nomeadamente, art.3º TFUE. Todas as 

competências que não se encontram neste artigo são partilhadas, à luz do art.4º TFUE). 

O art.3ºTFUE estabelece quais as competências exclusivas da UE, e o art.4º TFUE estabelece quais as 

competências partilhadas. As competências partilhadas englobam todos os casos em que tanto a UE como 

os EM podem legislar. 

Contudo, nesse âmbito, a UE apenas pode legislar se passar o princípio da subsidiariedade: isto é, tem de se 

mostrar que os objetivos do ato legislativo não podem ser alcançados pelos EM, dado o seu potencial 

impacto transnacional. Pelo facto dos EM não terem “alcance” suficiente para legislar, nesses casos pode a 

UE legislar.  

Nestes casos, os parlamentos nacionais podem apresentar “cartões amarelos”, isto é, apesar de não 

poderem impedir a ação legislativa, podem obrigar a Comissão a repensá-la em função das suas objeções 

relativas à inobservância deste princípio. 

Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade 

Encontramos aqui mencionadas expressamente duas entidades com legitimidade ativa para impugnar um 

ato legislativo com fundamento em violação do princípio da subsidiariedade. Isto significa que, como o papel 

dos parlamentos nacionais se limita ao lançamento de cartões amarelos e cartões laranja, eles não podem 

evitar que a iniciativa se venha mesmo a converter em ato legislativo. Uma vez convertida em ato legislativo, 

esse ato pode ser contestado judicialmente por violação destes dois princípios.  

A particularidade do artigo 8º está no facto de os parlamentos nacionais, a montante da adoção do ato 

legislativo, terem o papel na garantia da subsidiariedade. Se, no âmbito da sua contestação com fundamento 

no princípio da subsidiariedade, ficarem vencidos podem eles próprios, diretamente, contestar esse ato junto 

do TJ.  

Há aqui uma nota interessante: é o EM que tem uma legitimidade ativa geral para contestar atos da UE, 

significando, em termos processuais, que os EM e as próprias instituições da UE não precisam de demonstrar 

um interesse em recorrer. Podem contestar qualquer ato. O estatuto dos particulares não é igual ao dos 

estados-membros e das instituições – para um particular contestar, tem de demonstrar um interesse em 
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recorrer. Os particulares não são recorrentes privilegiados. É justo e equilibrado que os Parlamentos 

Nacionais ou as suas Câmaras que sempre se opuseram a que aquele ato legislativo vigorasse possam depois 

contestá-lo a jusante (já adotado) junto do TJ.  

 

Comité das regiões  

Veja-se a remissão do artigo 5º nº 3 para os níveis central, regional ou local. O que se diz é que a UE tem de 

comprovar que está mais bem colocada para adotar aquele ato do que os estados-membros, seja a nível 

central, regional ou local. 

 

Se um ato legislativo da UE, de competência partilhada, passou o princípio da subsidiariedade, foi adotado, 

e não contestado, será que esta competência continua a ser uma competência partilhada? Ou resulta 

alguma limitação à competência legislativa dos EM? 

Para este efeito, temos de aplicar o art.2/2 TFUE. Este artigo consagra o efeito da preempção: se a UE 

legislou, no âmbito de uma competência partilhada, após ter passado o teste da subsidiariedade, os EM 

não podem vir legislar mais tarde de forma contrária. 

Preempção no sentido em que, se há dois candidatos a legislar sobre uma matéria, e um o faz, o outro 

deixa de o poder fazer, limitando-se a sua atuação à execução do ato. 

A última frase deste artigo, esclarece que os EM voltam a poder exercer as suas competências partilhadas 

quando a UE tenha deixado de exercer a sua. Quer isto dizer que, no caso de a UE revogar a lei que teria 

feito anteriormente, os EM já podem legislar. 

 

Eficácia do direito da UE no direito dos Estados-Membros 

 

Quando aplicamos o direito da UE em cada EM, a sua eficácia tem uma particularidade: não se aplica como 

se fosse direito internacional, mas sim como se fosse direito interno.  

Assim, da mesma forma que os particulares podem invocar as normas internas em tribunal, assim também 

o podem fazer quando se trata de direito da UE.  

Os dois princípios que foram fixados neste sentido foram o princípio do efeito direito e o princípio do 

primado, e representam o lado mais federal da União. Assim, o SJ da UE funciona como um SJ de coomon 

law, no sentido em que estes princípios foram fixados por criação jurisprudencial. 

Acórdão Van Gend en Loos 
 

Contextualização 

Em 1960 os países do Benelux adotaram uma nova classificação dos produtos na sua pauta aduaneira. Essa 

alteração conduziu a um aumento de direitos aduaneiros para uma série de mercadorias. A sociedade 

holandesa Van Gend en Loos, que importava produtos químicos da Alemanha, viu a ser-lhe aplicado uma 

taxa aduaneira de 8% quando anteriormente apenas seriam 3%. Assim, recusando-se a aceitar o aumento, 
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a sociedade recorreu para o tribunal, afirmando que a taxa violava a clausula de stand still fixada no atual 

art.30º TFUE, nos termos da qual o EM ao podem criar novos direitos aduaneiros ou aumentar os 

existentes. A questão foi posta, em primeira instância à administração, que considerou não haver 

necessidade de aplicação do tratado. Houve novo recurso para o tribunal neerlandês, que, compreendendo 

a aplicabilidade do tratado, suspendeu a instância e colocou o TJ a seguinte questão: o art.30º do TFUE tem 

efeito interno, ou seja, com base neste artigo, podem os particulares fazer valer direitos individuais, que o 

juiz deva tutelar?  

Esta clausula de stand still implicava que os EM não aumentassem a taxa aduaneira à importação, mas 

também proibia a mudança de classificação da pauta (ou seja, não era permitido aumentar indiretamente 

através de mudanças de posição. Era claro que a norma criava direitos e obrigações para os EM, mas será 

que também os cria para os particulares? 

Quando o juiz nacional pergunta se tem efeito interno, entendemos que estamos a falar de efeito direto, 

ou seja, capacidade dos particulares invocarem a norma perante um juiz, como se fosse direito interno. O 

juiz visa ainda saber se, em caso afirmativo, o aumento da taxa aduaneira é ou não razoável, à luz dessa 

norma. 

Os Estados do Benelux argumentam que o TJ não pode responder a esta questão, dado que é do foro 

constitucional de cada Estado. TJ afirma que não é essa a questão. A questão é relativa à interpretação de 

uma norma do tratado, o que é claramente uma competência do TJ por força do art.267 TFUE. 

 

O que é que os GV de alguns EM do Benelux 
argumentaram? 

O que é que o Tribunal de Justiça responde? 

 Os GV dos Países Baixos e da Bélgica tentaram 
que o tribunal nem sequer respondesse à 
questão, invocando uma exceção de 
admissibilidade. Quando se quer que o tribunal 
não interprete a questão invoca esta exceção.  

 

 Estes GV invocam que o Tribunal não tem 
competência para apreciar esta questão, 
argumentam que segundo o DI, quem resolve as 
questões da relação entre o direito 
internacional e os Estados-membros é a 
Constituição. Os GV alegam que é o Direito 
Comunitário que tem a pretensão ele próprio 
de regular as questões entre o Direito 
Comunitário e o direito interno. Se o tribunal 
responder afirmativamente esta questão salta 
do direito internacional para o direito 
comunitário.  

 

 O TJ não teria que responder sobre as relações 
entre o direito internacional e os EM, mas sim 
o que o tribunal nacional fiscal pede que é uma 
interpretação da norma do Tratado de CEE, o 
artigo 12º. Uma vez que estamos no quadro 
prejudicial de interpretação, está é uma 
competência do Tribunal de Justiça, pelo que 
não vai abster-se de o fazer.    

 

 Para o TJ (e bem), o que está em causa é um 
reenvio prejudicial de interpretação e não a 
aplicação do Tratado, segundo os princípios do 
direito interno neerlandês, pelo que tem o TJ 
competência para tal. 

 

 Para que o Tribunal de Justiça tenha 
competência é necessário e suficiente que a 
questão colocada seja dentro do domínio da 
interpretação de uma norma. O grande 
problema era encontrar numa interpretação 
sistemática, ou seja, vamos encontrar no 
conjunto do Tratado, argumentos que 
fundamentem uma resposta afirmativa para o 
argumento holandês 
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Para saber se as disposições de um tratado internacional têm tal alcance, é necessário ter em conta o seu espírito, 

economia e conteúdo. O objectivo do Tratado CEE, que consiste em instituir um mercado comum cujo 

funcionamento diz directamente respeito aos nacionais da Comunidade, implica que este Tratado seja mais do que 

um acordo meramente gerador de obrigações recíprocas entre os Estados contratantes. 

Esta concepção é confirmada pelo preâmbulo do Tratado, que, além dos Governos, faz referência aos povos e, mais 

concretamente, pela criação de órgãos investidos de poderes soberanos cujo exercício afecta quer os Estados-

membros, quer os seus nacionais. 

 

Esta questão deve ser avaliada em comunhão com o elemento sistemático e teleológico. Em primeiro lugar, 
temos de atender ao objetivo da comunidade (elemento teleológico) – neste sentido, vai ao preambulo e 
faz referência aos povos.  
Ou seja, apesar de a norma em concreto apenas fazer referência aos Estados, quando a interpretamos 
concluímos que estes não são os seus exclusivos destinatários. Por interpretação extensiva concluímos que 
também se aplica aos particulares dos EM. 

 

 

Aliás, é preciso notar que os nacionais dos Estados reunidos na Comunidade são chamados a colaborar no seu 

funcionamento por intermédio do Parlamento Europeu e do Comité Económico e Social. Além disso, a função do 

Tribunal de Justiça no âmbito do artigo 177.°, cujo objectivo consiste em assegurar a uniformidade de interpretação 

do Tratado pelos órgãos jurisdicionais nacionais, confirma que os Estados reconheceram ao direito comunitário uma 

autoridade susceptível de ser invocada pelos seus nacionais perante aqueles órgãos. 

 

Há ainda elementos sistemáticos que o confirmam: órgão embrionário onde os povos estão representados 

o parlamento Europeu. Realça-se ainda que o TJ não é o único órgão jurisdicional, este poder deve ainda 

ser exercido pelos tribunais nacionais. O TJ apenas serve para assegurar a uniformização da interpretação 

de tratados, tal como dispõe o art.267º TFUE. 

 

Daqui deve concluir-se que a Comunidade constitui uma nova ordem jurídica de direito internacional, a favor da 

qual os Estados limitaram, ainda que em domínios restritos, os seus direitos soberanos, e cujos sujeitos são não só 

os Estados-membros, mas também os seus nacionais. Por conseguinte, o direito comunitário, independente da 

legislação dos Estados-membros, tal como impõe obrigações aos particulares, também lhes atribui direitos que 

entram na sua esfera jurídica. 

 

Passagem mais emblemática do acórdão. Daqui se deve concluir que o art.12º é uma clássica clausula de 

stand still: não aumentar as taxas aduaneiras quer direta quer indiretamente (obrigação de abstenção para 

os EM). Introduz o conceito jurídico de contrapartida: 

 

Tais direitos nascem não só quando é feita uma atribuição expressa pelo Tratado, mas também como contrapartida 

de obrigações impostas pelo Tratado de forma bem definida, quer aos particulares quer aos Estados-membros quer 

às instituições comunitárias. Tendo em conta a economia do Tratado em matéria de direitos aduaneiros e de 

encargos de efeito equivalente, convém assinalar que o artigo 9. °, para o qual a base da Comunidade é uma união 

aduaneira, contém, como norma fundamental, a proibição deste tipo de direitos e encargos. 

 

Típico raciocínio jurídico de contrapartida: Tratado cria obrigação para os Estados não aumentarem as taxas 

aduaneiras e a contrapartida é o direito dos particulares a não pagar mais taxas. 
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Esta disposição figura no início da parte II do Tratado, que define «Os Fundamentos da Comunidade», e encontra-se 

consagrada e enunciada no artigo 12.° O artigo 12.° contém uma proibição clara e incondicional, concretizada numa 

obrigação não de acção mas de abstenção de acção (non facere) 

 

A proibição era clara no seu essencial, mas levantava uma dúvida essencial: se se aplicava ou não a aumentos 

indiretos. O problema constava no vocábulo de “ação” depois de abstenção porque gerava a duvida se esta disposição 

também se aplica a obrigações de facere ou apenas de não facere. 

Art. 157º TFUE suscita essa duvida enquanto proibição de facere em vez de não facere, então tal também vale para 

efeitos do art.12º de acordo com esta passagem.  

 

 

Além do mais, esta obrigação não é objecto de qualquer reserva por parte dos Estados no sentido de sujeitarem a 

sua execução a um acto positivo de direito interno. A proibição contida no artigo 12.° é, pela sua natureza, 

perfeitamente susceptível de produzir efeitos directos nas relações jurídicas entre os Estados-membros e os seus 

sujeitos (…) O facto de este artigo designar os Estados-membros como sujeitos da obrigação de 

abstenção não implica que os seus nacionais não possam ser dele beneficiários. 

 

 

Estão previstos determinados destinatários (EM), podemos concluir que são apenas esses? Não, designadamente 

através da interpretação hermenêutica extensiva de que a disposição também se aplica aos EM.  

 

Com efeito, o facto de os citados artigos do Tratado permitirem que a Comissão e os Estados-membros accionem 

perante o Tribunal um Estado que não cumpriu as suas obrigações não priva os particulares da possibilidade de, 

sendo caso disso, invocarem essas obrigações perante o tribunal nacional; (…) 

 

 O tratado prevê uma ação específica: caso os Estados aumentassem a taxa aduaneira desencadear-se-ia o 

procedimento sobre incumprimento, com base no art.258º TFUE. Podem então os cidadãos queixar-se à comissão 

para que este procedimento seja desencadeado. 

 

No entanto, a circunstância de haver uma ação por incumprimento não priva os particulares de invocar este litigio 

perante os tribunais nacionais, numa lógica de proximidade. 

 

Art.258 TFUE: Se a comissão considerar que um EM não cumpre as suas obrigações, formulará um parecer 

fundamentado sobre o assunto, apos ter dado a esse Estado oportunidade de apresentar as suas observações 

(principio constitucional do contraditório). Por fim, a questão pode ser levada ao TJ, que pode confirmar se a comissão 

tem ou não razão.  

 

(…) do mesmo modo, o facto de o Tratado colocar à disposição da Comissão meios destinados a assegurar o 

respeito pelas obrigações impostas aos sujeitos não preclude a possibilidade de, em litígios entre particulares 

pendentes no tribunal nacional, se invocar a violação dessas obrigações. 

 

No entanto, a passagem diz ainda que o facto de o tribunal assegurar estes meios de cumprimento das obrigações, 

não impede que os particulares invoquem a violação dessas obrigações num tribunal nacional. Tribunal aproveita a 

ocasião para consolidar a política judiciaria de que os cidadãos, particulares e tribunais estão envolvidos no DUE e não 

apenas GV, Estados e diplomatas (afastamento face ao direito internacional, aproximação a ordem de direito interno): 
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A vigilância dos particulares, interessados na salvaguarda dos seus direitos, cria um controlo eficaz que acresce ao 

controlo que os artigos 169. ° e 170.° confiam à diligência da Comissão e dos Estados-membros. 

 

Há portanto duas vias: via da ação por incumprimento (mais à DIP) e via dos particulares junto dos tribunais 

nacionais que se ligariam ao TJ através dos vínculos jurisdicionais. 

 

 

Das considerações que precedem resulta que, segundo o espírito, a economia e o texto do Tratado, o artigo 12.° 

deve ser interpretado no sentido de que produz efeitos imediatos e atribui direitos individuais que os órgãos 

jurisdicionais nacionais devem tutelar 

 

Assim, o art.12º permite ao tribunal fiscal holandês resolver o caso concreto e permite a eficácia direta, 

alem disso este artigo proíbe aumentos diretos ou indiretos das taxas aduaneiras. Com isto, o juiz nacional 

comandou a anulação do ato e a eventual devolução do que a empresa tinha pago a mais à administração 

fiscal holandesa. 

 

ASSIM, o princípio do efeito direto tal como enunciado neste acórdão arrasta necessariamente consigo o 

princípio do efeito do primado, porque define que a norma nacional que disponha o contrário é afastada. 

Por isso, qualquer norma interna que dispuser o contrário tem de ser afastada. O artigo 12º prevaleceu desde 

logo sobre a legislação aduaneira aplicada aos Países Baixos. Mas isso não é problema, porque a constituição 

o previa, dado que se tratava de um sistema monista.  

O problema surge nos casos em que a constituição dissesse o contrário. Nos casos em que a constituição é 

monista, o tratado de Roma afasta as disposições de direito nacional contrárias; noutros casos de 

constituições dualistas, qualquer lei interna poderia desbancar o tratado de Roma. Esta era basicamente a 

razão por que o advogado-geral pedia prudência. Dizia que era melhor não conferir efeito direto às 

disposições dos tratados, pelo menos enquanto houver constituições como a italiana em que uma lei 

posterior poderia derrogar o tratado, justamente porque o tratado também valia internamente como lei.  

Acórdão Costa v. ENEL 
 

Contextualização 

O sr. Costa era um advogado experimentado que resolveu testar, junto do tribunal italiano, como é que 

este reagiria à aplicabilidade do DUE (sobretudo tendo em conta o precedente do Van Gend and Loos). O 

tratado de Roma tinha entrado em vigor, e era um grande travão às nacionalizações. A ENEL era uma 

empresa pública de eletricidade, nacionalizada por lei posterior ao tratado de Roma. O sr. Costa não quis 

pagar a fatura de eletricidade, porque a empresa foi nacionalizada e isso é contrário ao tratado de Roma.  

Nestas circunstâncias, perante o precedente do Van Gend and Loos, que perguntas o juiz italiano (giudice 

consigliatore de Milão/juiz conciliador), juiz de pequena instância, faz perante um caso tao bicudo? Em que 

é que o Van Gend and Loos o ajudava a formular as questões prejudiciais? Não sabemos ao certo, porque o 

TJ reproduz apenas uma parte da questão prejudicial.  

Afinal, o que é que o juiz italiano perguntou? Se uma série de disposições do tratado de Roma tinham 

efeito direto. Foi basicamente isto.  
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Neste caso, o juiz italiano está vinculado a aplicar leis posteriores mesmo que elas contradigam a lei que 

tinha incorporado o tratado de Roma, em consequência da visão dualista que vigorava em Itália. Portanto, 

o tribunal de justiça tinha que dizer aqui qualquer coisa prévia à questão do efeito direto, e por isso é que 

muitos pensam que o primado vem antes do efeito direto, mas não vem, nem historicamente nem 

logicamente, como mostra o Van Gend and Loos. 

 Naturalmente lê-se no acórdão Costa/ENEL que o governo italiano suscitou a questão da inadmissibilidade 

absoluta do pedido do judice consigliatore, que estava obrigado a aplicar a lei interna. O TJ respondeu que o 

juiz podia invocar o artigo 277º (então 177º).  

O tribunal resolveu nestes termos: a eficácia do direito comunitário na ordem jurídica dos estados-membros 

não podia variar em função do que esses ordenamentos dos estados-membros dizem. O tribunal descartou 

a exceção da inadmissibilidade suscitada pelo governo italiano. O estado italiano não gostou, mas teve de se 

conformar, pois havia autonomia decisória do TJ em relação aos estados-membros.  

Fazendo as suas considerações, o tribunal passa depois a debruçar-se sobre o efeito direto das várias 

disposições do tratado que o juiz perguntava se tinham ou não efeito direto.  

Parte decisória do Costa-Enel: as questões submetidas pelo juiz italiano são admissíveis, não podendo 

qualquer ato unilateral posterior ser oponível às regras comunitárias.  

Deste acórdão resultou que a Itália considerasse que a contrariedade entre norma interna e direito 

comunitário é uma questão de constitucionalidade que deve ser sujeita à apreciação do TC. 

Como é que acaba esta saga? Com o acórdão Simmenthal. 

 

Acórdão Simmenthal 

 

Contextualização 

A sociedade italiana Simmenthal importou de França carne de bovino destinada à alimentação humana. Na 

fronteira, essa mercadoria foi sujeita a controlo sanitário e S foi sujeita ao pagamento de determinadas 

taxas aduaneiras igualmente impostas por uma lei nacional. 

Por considerar estas práticas incompatíveis com as normas comunitárias relativas à livre circulação de 

mercadorias, S intentou uma ação nos tribunais italianos. Este tribunal reenviou para o TJ uma série de 

questões relativas à interpretação do Tratado CEE sobre a livre circulação de mercadorias, bem como 

relativas a certos regulamentos. O TJ respondeu a estas situações num sentido favorável à pretensão de 

Simmenthal e foi ordenada a restituição dos montantes pagos por esta. 

No entanto, a administração das Finanças italiana interpôs recurso dessa decisão, sustentando que a lei 

nacional que permitia a cobrança de direitos à importação era posterior por comparação às normas de 

direito comunitário, e portanto, prevaleceria. Ora, o juiz italiano apenas poderia afastar uma disposição 

nacional caso essa disposição tivesse sido revogada pelo legislador ou declarada inconstitucional pelo TC 

italiano. 

Neste contexto, o tribunal italiano voltou a remeter certas questões para o TJ inquirindo quais as 

consequências da aplicabilidade direito de normas de DUE relativamente a normas nacionais 

incompatíveis. 
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Além do mais, por força do princípio do primado do direito comunitário, as disposições do Tratado e os actos das 

instituições directamente aplicáveis têm por efeito, nas suas relações com o direito interno dos Estados-membros, 

não apenas tornar inaplicável de pleno direito, desde o momento da sua entrada em vigor, qualquer norma de 

direito interno que lhes seja contrária, mas também — e dado que tais disposições e actos integram, com posição de 

precedência, a ordem jurídica aplicável no território de cada um dos Estados-membros — impedir a formação válida 

de novos actos legislativos nacionais, na medida em que seriam incompatíveis com normas do direito comunitário. 

Portanto, o DUE tem eficácia direta, e obedece ao pricípio do primado. Quer isto dizer que vale como se 

fosse direito interno e por isso os particulares podem invoca-lo em litigios ocorridos nos tribunais, e que 

qualquer norma, seja ela anterior ou posterior, que contrarie o direito comunitário, deve ser afastada. 

A verdade é que esta conceção já resultava do Tratado de Roma, mas havia sempre o problema das 

imposições colocadas aos juízes nacionais, que tinham de aplicar as leis internas, que divergiam muito de 

sistema para sistema. Posto isto, é precisamente pelo facto da Itália ser o país com o sistema dualista mais 

marcado que são suscitadas estas questões com tanta abundância. Esta linha jurisprudêncial, que termina 

precisamente com este acórdão, visa precisamente mostrar a dificuldade de plena aplicação do DUE. 

Acontece que numa segunda fase da jurisprudência, a Itália veio a definir que a contrariedade entre uma 

norma nacional e comunitária seria uma questão de constitucionalidade, a ser apurada, caso a caso, pelo 

TC, por força do art.11º que regula a relação entre direito comunitário e interno. 

NOTA: No contexto da UE, o direito português é um caso verdadeiramente excecional, dado que o sistema 

de fiscalização é de componente difusa, e a maior parte dos países europeus adotou um sistema de 

fiscalização concentrada. Posto isto, ao passo que o juiz português já está habituado a estas questões, o juiz 

italiano não. 

Neste sentido, o que o juiz italiano queria saber é, indicando o acórdão Costa v.ENEL que não se aplica o 

princípio “lex posteriori derrogat legi priori”, pode ele próprio resolver o caso desaplicando a norma 

legislativa contrária, ou se tem de esperar até que o TC se pronuncie. (Na verdade está a desafiar o TC 

porque este já se tinha pronunciado quanto à invalidade da norma italiana). 

Perante esta questão, o TJ responde que sim: se um juiz nacional, qualquer ele que seja, for confrontado 

com a questão da contrariedade de uma norma nacional com uma norma europeia, pode desaplicar a 

norma nacional e aplicar o direito europeu. Mais uma vez, é uma questão que poe em causa a 

jurisprudência do TC que dizia no acórdão Costa v. ENEL que era uma questão constitucional, sendo que a 

sua decisão cabia ao TC). 

Para esta resposta, o TC tem dois grandes argumentos: 

i. O regulamento tem caráter geral e obrigatório para todos os EM, nos termos do art.288 TFUE. 

Explica o que é esta questão da aplicabilidade direta no ponto 14. A jurisprudência do TC obrigava à 

suspensão da instância até que o TC se pronunciasse (período onde não se aplicaria o 

regulamento). No entanto, esta suspensão poe em causa a plenitude dos efeitos do regulamento 

europeu. Isto é, a jurisprudência do TC italiano é incompatível com a plena produção de direitos do 

regulamento europeu, sendo, por isso, uma clara violação do princípio da aplicação direta. 

ii. Definição do conceito de aplicabilidade direta para o juiz nacional (ponto 21): Decorre de tudo 

quanto precede que qualquer juiz nacional tem o dever de, no âmbito das suas competências, 

aplicar integralmente o direito comunitário e proteger os direitos que este confere aos particulares, 
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considerando inaplicável qualquer disposição eventualmente contrária de direito interno, quer seja 

esta anterior ou posterior à norma comunitária. 

Ou seja, resulta do ponto 21 que os juízes nacionais devem fazer tudo quanto necessário para afastar a 

aplicação de uma norma legislativa nacional contraria a uma norma europeia. Porém, no presente caso era 

necessário afastar duas coisas: norma legislativa nacional; interpretação de uma norma constitucional pelo 

respetivo TC. 

Assim, a chave neste caso concreto é o reconhecimento a qualquer juiz de uma autoridade própria para 

afastar, por ele mesmo, qualquer norma que considere contrária ao direito da UE (ponto 24). 

Contudo, quando um juiz afasta a norma interna, com fundamento na contrariedade com uma norma de 

direito comunitário, esta desaplicação só tem efeitos no caso concreto (não há efeitos retroativos). Isto é, o 

primado é um primado de aplicação: o juiz afasta a aplicação da norma no caso concreto mas a norma não 

desaparece do OJ. Compete ao juiz nacional posteriormente revogar a norma por contradição com o direito 

da UE. 

 

 

A diretiva 
 

 

Art.288º TFUE 

A diretiva vincula o Estado-Membro destinatário quanto ao resultado a alcançar, deixando, no entanto, às 

instâncias nacionais a competência quanto à forma e aos meios. 

 

Em primeiro lugar, a diretiva gera a obrigação de transposição para os EM. Ou seja, é necessário que estes 

transformem a diretiva num ato jurídico de direito interno, de modo a que esta possa produzir a plenitude 

dos seus direitos no quadro do sistema de fontes de cada EM, previsto por cada uma das Constituições. 

Assim, pretende-se que a diretiva tenha igual valor ao direito interno, não implicando isto que os EM não 

disponham de qualquer discricionariedade. Neste sentido, os EM podem escolher qual a fonte jurídica que 

irá incorporar a diretiva (DL, lei, etc), e dispõem ainda de discricionariedade quanto à sua aplicação, não 

tendo a diretiva de ser transposta da mesma forma em todos os EM. Isto porque a diretiva não é um 

instrumento de uniformização e substituição do direito interno, mas antes um instrumento de 

aproximação e harmonização. Caso o objetivo seja a uniformização, deve antes ser adotado um 

regulamento. 

Portanto, a diretiva visa a sua coexistência com as diferenças entre os vários sistemas jurídicos dos EM, 

visando apenas aproximar essas diferenças e mantendo aquelas que o princípio da subsidiariedade ditar. 
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O que acontece se um EM violar a obrigação de transposição da diretiva? 

Art.260º TFUE 

3. Quando propuser uma ação no Tribunal ao abrigo do artigo 258º, por considerar que o Estado-Membro 

em causa não cumpriu a obrigação de comunicar as medidas de transposição de uma diretiva adotada de 

acordo com um processo legislativo, a Comissão pode, se o considerar adequado, indicar o montante da 

quantia fixa ou da sanção pecuniária compulsória, a pagar por esse Estado, que considere adaptado às 

circunstâncias. 

Se o Tribunal declarar o incumprimento, pode condenar o Estado-Membro em causa ao pagamento de uma 

quantia fixa ou de uma sanção pecuniária compulsória, no limite do montante indicado pela Comissão. A 

obrigação de pagamento produz efeitos na data estabelecida pelo Tribunal no seu acórdão.* 

 

Todas as diretivas têm um prazo de transposição. Caso o Estado não transpuser no referido prazo entra em 

incumprimento e pode-lhe ser intentada uma ação de incumprimento, motivada por outro EM ou pela 

Comissão Europeia. Por outro lado, também os particulares podem impugnar o ato judicial ou 

administrativamente caso do atraso na transposição resulte um ato ilegal por contrariar a diretiva, no 

respeitante ao facto de não haver lei de transposição. 

MAS, o Estado só deixa de estar em incumprimento quando transpuser devidamente a diretiva. Mesmo 

que haja um litigio entre um particular e a administração, e o particular ganhe, o problema só fica resolvido 

com a transposição da diretiva. 

No âmbito de uma ação por incumprimento de uma diretiva por não transposição, a única entidade com 

poder para aplicar sanções pecuniárias ao Estado é o TJ mediante proposta da Comissão que este pode, ou 

não, seguir. 

Assim, como vimos, para a diretiva ser plenamente eficaz tem de ser transposta para o direito interno num 

determinado prazo. Quando é corretamente transposta entra em “hibernação” porque o que passa a 

vigorar é a lei que resultou do ato de transposição. 

Contudo, mesmo que não transposta, a diretiva pode ter efeito direto caso for clara, precisa e 

incondicional, tal como resulta de uma linha jurisprudencial que será de seguida analisada. 

OU SEJA, apenas se o EM estiver em incumprimento é que a diretiva pode ter efeito direto. Num caso 

normal, onde foi corretamente transposta, os seus efeitos resultam todos da lei interna. 

Contudo, mais tarde, o TJ apresenta um argumento de abuso de direito (venire contra factum proprium) a 

ser aplicado nos EM. Esse argumento seria aplicado a situações em que o Estado, tendo transposto mal ou 

não transposto de todo a diretiva, vem dizer “como a diretiva não foi transposta não pode ser aplicada”. 

Nesses casos, pode ser aplicada à mesma ou estaríamos a deixar que o Estado se prevalecesse do facto de 

não ter transposto a diretiva. 
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Acórdão Dori 
 

Contextualização 

Estamos perante uma diretiva clara, precisa, e incondicional, que não foi transposta. No entanto, no 

presente caso estávamos perante uma relação horizontal e portanto a única forma de ter eficácia direta 

seria, à partida, caso tivesse sido transposta. 

A nossa CRP fala de relações horizontais no art.18º, que refere que os direitos fundamentais têm eficácia 

jurídica entre particulares, não apenas entre particulares-administração. 

O prolema aqui baseava-se no facto de a diretiva não ter sido transposta no prazo estabelecido. A cidadã 

sabia que havia um direito da UE que protegia os consumidores do assédio das empresas, sobretudo, fora 

das empresas comerciais.  

Neste caso, a sra.Dori estava à espera do comboio em Milão e foi-lhe impingido um curso de inglês por um 

funcionário de uma empresa. Como sabia que havia uma norma que a protegia, enviou uma carta para 

rescindir o contrato. 

Ao tomar conhecimento da carta, a empresa disse que “se estava a basear numa disposição inexistente no 

direito italiano, dado que a diretiva nunca foi transposta”. Além disso, a empresa levou o caso a um tribunal 

italiano, que condenou a sra. Dori ao pagamento do valor acordado, acrescido de juros e despesas, 

baseando-se no fundamento dado pela empresa.  

A sra Dori não se conformou e pede que a questão seja levada ao TJ, o que leva o tribunal italiano a 

perguntar: 

1. Deve a diretiva ser considerada suficientemente clara e precisa, e, em caso de resposta afirmativa, 

foi suscetível de produzir efeitos as relações horizontais e verticais, no período compreendido ente o 

termo do prazo de transposição e o prazo em que efetivamente transpôs (24 meses) – Ponto 10 

Resultava do acórdão Van Duyn que, no caso de uma relação vertical, uma diretiva não transposta pode 

produzir efeitos diretos caso seja clara, precisa e incondicional. No entanto, o juiz tinha dúvidas quanto aos 

casos em que se tratava de uma relação horizontal. 

As disposições em causa conferiram discricionariedade aos EM quanto a dois aspetos: i) regime da 

obrigação das empresas que vendem fora do estabelecimento comercial informarem acerca da 

possibilidade de rescisão e ii) prazo para a rescisão, sendo que o mínimo seriam 7 dias. 

É jurisprudência assente que as diretivas criam obrigações para os EM, sendo que quando os Estados ano as 

cumprem, por não as transporem, é possível retirar delas direitos para os particulares. No entanto, não é 

possível retirar das diretivas não transpostas obrigações para os particulares, apenas para o Estados. Isto 

porque, se assim fosse, a diretiva teria o mesmo valor que um regulamento, produzindo efeitos direto nas 

relações horizontais, o que a diretiva não dispõe.  

Principais questões do juiz: 

 Será que a sra. Dori pode ter razão, com base nos direitos que se podem retirar da diretiva? 
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A questão é que havia uma certa margem de discricionariedade na previsão desses direitos no OJ 

interno. Aas normas da diretiva não transposta eram claras, precisas e incondicionais, no sentido em 

que conferiam ao particular o direito de rescindir o contrato celebrado fora das instalações da empresa 

no prazo de mínimo 7 dias.  PONTO 18  

 

 Se permitíssemos que o juiz resolvesse o litigio com base numa diretiva não transposta que criou 

direitos para a sra. Dori estávamos simultaneamente a criar obrigações para a empresa, dando à 

diretiva força de regulamento. A obrigação de que falamos que seria criada no caso seria a 

obrigação de aceitar a rescisão dos contratos diretamente com fundamento na diretiva, não 

havendo no direito interno qualquer obrigação interna que o referisse. Ou seja, o que o juiz alega é 

que vamos resolver a questão de acordo com o efeito direito da diretiva, criando direitos para Dori, 

mas também se pode interpretar o direito interno em conformidade a uma diretiva não 

transposta (PONTO 26) 

Com este último ponto, prende-se o princípio da interpretação conforme: Na interpretação de uma norma 

legislativa que resulta na restrição de um DF e um interpretação que resulta no respeito do DF o intérprete 

deve preferir a que respeita o DF. Aplicando este princípio ao caso, a interpretação conforme pode obrigar 

a duas interpretações completamente distintas, mas nunca fugindo ao elemento literal (interpretação 

contra legum, limite à interpretação conforme)  

Há uma diretiva que no âmbito do direito comercial limita os casos de dissolução das sociedades 

comerciais. No caso concreto, a interpretação conforme à diretiva do código comercial espanhol levou a 

uma interpretação restritiva.  

Neste acórdão, o tribunal não se substitui ao juiz nacional para a resolução do caso concreto. Ao invés, 

entende que não pode o juiz nacional resolver o caso concreto com base na diretiva, mas pode e deve 

interpretar o direito nacional em conformidade com a diretiva. Deve então procurar normas nacionais que 

dispusesse sobre fundamentos de rescisão do contrato e ver em que termos esses fundamentos vinham 

previstos em termos exemplificativos. 

Assim, isto redundaria certamente numa interpretação extensiva da legislação nacional, pelo que seria 

provável que o juiz italiano viesse a dar razão a Dori com fundamento na interpretação extensiva da norma 

que permite a rescisão do contrato, em conformidade com a diretiva. 

MAS ESTE É O PLANO B, porque no presente caso não podemos aplicar diretamente a disposição da 

diretiva não transposta para o caso concreto porque criaria uma diretamente uma obrigação para uma das 

partes e isso não é possível, mas seria possível interpretar a legislação nacional extensivamente em 

conformidade com a diretiva (interpretação conforme), de modo a incluir na lei nacional essa causa de 

rescisão do contrato com base numa interpretação extensiva – Nº2 PARTE DISPOSTIVA 

 

PLANO C: E se não fosse possível fazer essa interpretação extensível, porque resultaria numa interpretação 

contra legum, ou poria em causa o princípio da segurança jurídica, ou outros? PONTO 27 

Nesse caso, há muito tempo que é jurisprudência constante que a não transposição atempada de uma 

diretiva que causasse danos aos particulares nos termos da responsabilidade civil extra contratual, é 

possível que o particular ressarcisse numa ação de incumprimento. O estado incumpridor – ou seja, pode 
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particular pode pedir indeminização pelos danos causados. E o Estado que tiver de pagar a um particular 

por responsabilidade civil não impede que o TJ declare no âmbito de um ação de incumprimento tenha de 

pagar mais, são vias paralelas que não se cruzam.  

O ponto 1 da parte dispositiva declara que a relação horizontal é um obstáculo à eficácia direta da diretiva, 

que só vale para o efeito direito das diretivas pelos motivos já vistos. 

EM SUMA, a horizontalidade de uma relação é um obstáculo à eficácia direta de uma diretiva, contudo, fica 

consagrada a necessidade de interpretação conforme. 
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Acórdão Van Duyn 
 

Foi o primeiro acórdão onde foi suscitada a questão de interpretação de uma diretiva. 

Contextualização 

Uma cidadã holandesa tinha conseguido um contrato de trabalho com uma instituição privada britânica 

cuja atividade, apesar de não ser proibida pelo Reino Unido (RU) dada a tradição liberal, era olhada com 

uma certa desconfiança – Igreja da Cientologia Cristã.  

O RU não permitiu a entrada da Sra. Van Duyn no país, considerando que a atividade a desenvolver era 

contrária à ordem pública, apoiando-se no art.45 TFUE e numa diretiva, agora revogada que determinava 

que “as medidas da ordem pública devem fundamentar-se exclusivamente no comportamento do individuo 

em causa”. 

Uma vez que um cidadão britânico poderia trabalhar na dita igreja, a proibição da sra. Van Duyn constituía 

uma discriminação em função da nacionalidade. 

Com a negação da entrada no país, gerou-se um litígio de natureza administrativa entre a administração 

britânica e a cidadã holandesa, tendo sido levada a questão ao tribunal competente. Este, ao entender que 

estava em causa uma questão de direito comunitário, pede ao TJ que interprete o art.45º bem como a 

disposição da diretiva, no sentido de saber se pode resolver o caso com base a conjugação destas duas 

disposições. 

Neste sentido, pergunta ao TJ se o atual artigo 45º TFUE tem efeito direto, e se a diretiva é diretamente 

aplicável no sentido de conferir aos particulares direitos suscetíveis de serem invocados contra o Estado 

num tribunal nacional. 

 

Artigo 45º TFUE 

1. A livre circulação dos trabalhadores fica assegurada na União. 

2. A livre circulação dos trabalhadores implica a abolição de toda e qualquer discriminação em razão da 

nacionalidade, entre os trabalhadores dos Estados-Membros, no que diz respeito ao emprego à 

remuneração e demais condições de trabalho. 

3. A livre circulação dos trabalhadores compreende, sem prejuízo das limitações justificadas por razões de 

ordem pública, segurança pública e saúde pública, o direito de: 

a) Responder a ofertas de emprego efetivamente feitas; 

b) Deslocar-se livremente, para o efeito, no território dos Estados-Membros; 

c) Residir num dos Estados-Membros a fim de nele exercer uma atividade laboral, em conformidade com as 

disposições legislativas, regulamentares e administrativas que regem o emprego dos trabalhadores 

nacionais; 
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d) Permanecer no território de um Estado-Membro depois de nele ter exercido uma atividade laboral nas 

condições que serão objeto de regulamentos a estabelecer pela Comissão. 

4. O disposto no presente artigo não é aplicável aos empregos na administração pública 

 

A partir do consagrado neste artigo, concluímos que os EM, em situações de ordem pública, saúde pública 

e segurança pública, podem discriminar nacionais de outros EM face aos seus próprios nacionais. No 

entanto, numa linha típica de direito constitucional, o TJ esclarece que as normas que estabelecem este 

tipo de exceções a direitos fundamentais (como a liberdade de circulação de trabalhadores) devem ser 

interpretadas restritivamente e sob controlo jurisdicional. 

Assim, o legislador entendeu que estas cláusulas restritivas deviam ser objeto de lei concreta que limitasse 

a discricionariedade dos EM. Atualmente esta matéria é regulada pela diretiva 2004/38. 

Portanto, a cláusula contida nesta diretiva excluía desde logo discriminações genéricas ou coletivas e 

portanto, para que um EM restringisse a liberdade de circulação tinha de se fundamentar exclusivamente 

no comportamento pessoal desse cidadão concreto, e não por razoes referentes a outros motivos. 

Nesta lógica, surge um direito para os cidadãos: o direito de não serem impedidos de trabalhar noutro EM, 

a não ser por motivos relacionados com o seu comportamento pessoal. 

São feitas 3 perguntas ao TJ: 

 

1. O art.45º é diretamente aplicável e por isso suscetível de criar direitos para os particulares, de modo 

a que possam ser invocados em juízo num EM? 

TJ responde que o art.45/3 poderia levar ao argumento de que não há efeito direto, porque há uma 

definição exclusiva para os EM, e numa interpretação à contrário podíamos dizer que se os particulares não 

constam da letra da norma, seriam excluídos da sua aplicação.  

No entanto, a aplicação das cláusulas de ordem publica, segurança e saúde está sujeita a controlo 

jurisdicional, o que significa que os tribunais nacionais podem, junto do TJ, anular alguma utilização 

indevida da cláusula. 

Portanto, a resposta a esta questão é afirmativa (ponto 8). 

 

2. A disposição da diretiva em questão também é suscetível de ser invocada em juízo, eventualmente 

afastando direito contrário de fontes internas? 

Há uma questão que escapa a este acórdão: não sabemos se a diretiva foi ou não transposta, e se foi, se o 

foi corretamente. Sabemos que a questão do efeito direto da diretiva só se coloca em caso de não/má 

transposição. Assim, consideramos que, por nada indicar o caso, que se tratava de uma diretiva não 

transposta. 

O RU alega que, tendo o Tratado definido diferentes efeitos para regulamentos e diretivas (regulamentos 

são diretamente aplicáveis, art.288 TFUE), a UE quando adota uma dessas formas legislativas está a adotar 

esses efeitos previstos. Ora, o TJ esclarece (ponto 12) que, da consagração expressa da eficácia direta dos 
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regulamentos, não resulta que outras categorias de atos referidos no mesmo artigo não possam produzir 

efeitos análogos. 

Assim, o TJ declara que se trata de uma norma clara, precisa e incondicional, e que por isso confere aos 

particulares direitos que estes podem invocar em juízo, e que os órgãos jurisdicionais devem 

salvaguardar. Ou seja, daqui resulta que quando uma diretiva é clara, precisa, e incondicional, produz 

efeito direto. 

Como a diretiva em questão produz efeito direto, pode ser aplicada para resolver o juízo em concreto. No 

entanto, uma vez que o juiz não se pode fazer substituir à administração, fica claro que esta deve proceder 

à anulação do ato, que era ilegal porque não se fundou exclusivamente no comportamento expresso da 

cidadã, e tomar nova decisão.  

Como assumimos que a diretiva não foi transposta, o Estado continua em incumprimento até que se 

transpusesse a mesma, podendo ser, em simultâneo a este processo, alvo de uma ação por incumprimento.  

 

3. A circunstância de a holandesa querer trabalhar na igreja é algo que releva para o seu 

comportamento pessoal na medida em que induz a sua fidelização à igreja? Se sim, pode ser 

invocada a clausula de restrição com base no seu comportamento pessoal? 

Saliente-se em primeiro lugar que esta cláusula nunca poderia ser invocada contra cidadãos nacionais, por 

obediência ao princípio de DI de que um estado não pode recusar aos seus nacionais o direito de 

permanência. 

Quanto a este ponto, o TJ estabelece o princípio de interpretação restritiva a normas que são derrogações, 

limitações e restrições a direitos fundamentais. 

Os EM têm discricionariedade para definir o modo de atuação, podendo apenas restringir os direitos 

fundamentais e não proibi-los, que é o que o RU faz. 

Contudo, o TJ afirma que questão releva para o comportamento pessoal da sra. Van Duyn e que por isso as 

autoridades britânicas poderiam restringir a sua entrada. A lógica é: a sra. queria trabalhar numa instituição 

que, apesar de não ser ilegal, era altamente suspeita por ser um perigo social, logo a ligação a esta 

instituição releva para o comportamento pessoal. Portanto, como as autoridades britânicas desconfiavam 

da igreja, podiam proibir a entrada da holandesa no território. 

Há apenas a critica de que se parte do princípio que a sra. tinha ligação à igreja, e podia não ter, o que 

nunca foi demonstrado.  

 

Acórdão Dominguez 
 

Contextualização 

M.Dominguez, na sequência de um acidente ocorrido entre o seu domicílio e o local de trabalho, esteve de 

baixa médica entre 2005 e 2007. Apresentou em vários locais um pedido de atribuição dos 22,5 dias de 

férias remuneradas relativamente ao período em que esteve de baixa, e, subsidiariamente, ao pagamento 

de uma indeminização compensatória. 
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O pedido foi indeferido, e Dominguez interpôs um recurso de cassação. Nesse sentido, o órgão jurisdicional 

nacional teve duvidas sobre a compatibilidade com o direito UE, de disposições e práticas nacionais que 

fazem depender o direito a férias anuais remuneradas de um período efetivo de trabalho mínimo de 10 

dias ou de 1 mês, bem como a compatibilidade de uma lei nacional que prevê, em certas condições, 

consoante a causa de ausência do trabalhador. 

Ou seja, na prática, o juiz suscita a questão da compatibilidade de uma disposição de direito nacional e a da 

diretiva, no sentido de saber se seria possível fazer uma interpretação conforme, plano A no acórdão Dori. 

Diretiva 2003/88 CE Legislação nacional (Código do Trabalho francês) 

Art.7º - Férias anuais 
1. Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para que todos os trabalhadores 

beneficiem de férias anuais remuneradas de pelo 
menos quatro semanas, de acordo com as 

condições de obtenção e de concessão previstas 
nas legislações e/ou práticas nacionais 

 

O trabalhador que, durante o ano de referência, 
comprove que trabalhou para o mesmo 

empregador durante um período equivalente, no 
mínimo, a um mês de trabalho efetivo, tem direito 
a férias cuja duração é determinada à razão de 2.5 
dias úteis por cada mês de trabalho, ao podendo a 
duração do período de férias exceder 30 dias úteis 

 

Neste sentido, o juiz francês pergunta ao TJ: 

1. Em que sentido deve ser interpretado o art.7º da diretiva? Existe incompatibilidade com a lei 

nacional? 

2. Pode o legislador fazer depender o direito a férias de um período de trabalho efetivo, quando está 

em causa um acidente de serviço, que incapacitou o sujeito de trabalhar por razoes médicas? 

Se o TJ seguisse o método do acórdão Dori, o primeiro passo seria apurar se a disposição é clara, precisa e 

incondicional. No entanto, para esta questão ter relevo, teria de haver uma diretiva não transposta/mal 

transposta, e uma relação vertical, dado que, no primeiro caso, se houver uma correta transposição não há 

efeito direto, e se estivermos perante uma relação horizontal, este efeito também não existe. 

 

(23) Importa começar por assinalar que a questão de saber se uma disposição nacional, na medida em que seja 

contrária ao direito da União, deve deixar de ser aplicada só se coloca se uma interpretação conforme desta 

disposição não for possível. 

(24) A este respeito, é jurisprudência assente que, ao aplicar o direito interno, os órgãos jurisdicionais nacionais são 

obrigados a interpretá-lo, na medida do possível, à luz do texto e da finalidade da diretiva em causa para atingir o 

resultado por ela prosseguido e cumprir assim o disposto no artigo 288.o, terceiro parágrafo, TFUE. Esta obrigação 

de interpretação conforme do direito nacional é inerente ao sistema do Tratado FUE, na medida em que permite 

aos órgãos jurisdicionais nacionais assegurar, no âmbito das suas competências, a plena eficácia do direito da 

União quando decidem dos litígios que lhes são submetidos 

 

Parece que o TJ adota, em primeiro lugar, o “plano B” do Acórdão Dori. Ou seja, a questão da 

compatibilidade apenas se colocaria caso uma interpretação conforme da disposição não for possível, o 

que significa que em primeiro lugar vem a interpretação conforme. 
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Já no ponto 24, o TJ recorda, citando vários acórdãos, que a interpretação conforme é inerente ao TFUE na 

medida em que a legislação nacional deve ser interpretada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, na medida 

do possível, conforme a diretiva em causa, cumprimento o disposto no art.288 TFUE. É assim que os órgãos 

jurisdicionais nacionais asseguram a plena eficácia do direito da UE quando decidem os litigios que lhes 

estão submetidos. 

Na realidade, o TJ não resolve a questão, remetendo a sua interpretação para o tribunal nacional. Isto 

porque a legislação do código de trabalho francês (ponto 8) é ambígua, fala de acidentes no trabalho, e de 

doenças profissionais, e neste caso não estamos nem numa coisa nem noutra, mas sim num acidente a 

caminho do trabalho. A questão prende-se com saber se, por interpretação extensiva, podemos equiparar 

este acidente a uma situação de período de trabalho efetivo para efeitos do preenchimento do requisito 

para o direito a férias. 

 

Cidadania Europeia 

 

O Tratado de Maastricht introduz formalmente o conceito de cidadania europeia. No entanto, este 

conceito já se encontrava esboçado anteriormente, nomeadamente durante o período CEE. Podemos, 

contudo, afirmar que a cidadania europeia surge graças à passagem de uma comunidade económica para 

uma união politica.  

No direito internacional a atribuição de nacionalidade é uma competência exclusiva dos Estados. Mas é 

necessário fazer a distinção entre nacionalidade e cidadania: o conceito de cidadania do Tratado de 

Maastricht está totalmente dependente dos direitos do EM, vito que a ligação entre os cidadãos dos EM e a 

UE é indiretamente criada pela nacionalidade dos mesmos: a cidadania europeia está ancorada à 

nacionalidade dos EM. 

Um dos pontos fundamentais da cidadania europeia é o previsto pelos art.20º e 21º: livre circulação de 

cidadãos.  

A nível legislativo, há uma diretiva fundamental (2004/38), que desenvolve os direitos previstos pelos 

art.20º e 21º, mas a questão é que apenas se aplica aos casos em que os cidadãos exerceram o direito de 

livre circulação. Se nunca gozaram desse direito, a diretiva não se aplica e aplica-se antes a lei nacional. 

O problema é que esta questão vai dar origem a situações de discriminações contra nacionais ou 

discriminações inversas: pode ser muito mais fácil para um cidadão que esteja a fazer ERASMUS exercer o 

seu direito ao reagrupamento familiar, porque será abrangido pela diretiva, do que para um cidadão 

nacional que não está a fazer uso do seu direito de livre circulação, porque vai ser regulado pelo direito 

ancional. 

Foi esta a questão que se pos no caso Zambrano: como nunca tinham feito uso do seu direito de circulação 

não estavam abrangidos pela diretiva, e alegislação nacional belga era super restrita. 

A linha jurisprudencial tendia a afirmar que os casos em que um cidadão nacional de um Estado nunca fez 

uso da sua liberdade de circulação e que agora, ao querer reagrupar-se familiarmente num país 

estrangeiro, quer faze-lo, é uma questão puramente interna dado que apenas está em questão a sua 

relação com o EM 
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 DUE preocupa-se com as discriminações dentro de um EM contra não nacionais, não cabendo nos eu 

âmbito a preocupação contra os próprios nacionais. Nos casos em que um cidadão europeu nunca 

disfrutou da sua liberdade de circulação, não pode dispor da diretiva 2004/38, vendo-se confrontados com 

esse problema, ou com outros, como é o caso do reagrupamento familiar Caso Zambrano). 

 

Acórdão Zambrano 

 

Contextualização 

Neste caso estávamos perante um cidadão da UE (criança belga) cujos progenitores eram nacionais de pais 

terceiro. Foi recuado o direito dos pais a residir na Bélgica, e, dada a dependência da criança dos pais, 

certamente que se os pais tivessem de abandonar o pais a criança também o teria de fazer. Suscitava-se 

aqui a questão de saber onde ficaria então o conteúdo essencial do direito à cidadania: onde ficava o 

direito da criança a permanecer no território? 

Neste caso não eram aplicáveis as disposições da diretiva que permitia que a criança belga vivesse com os 

pais em sede do direito ao reagrupamento familiar, aplicava-se antes o direito belga, mais reservado e 

rigoroso. 

Neste caso, o TJ declara que a situação em causa deixa de ser considerada puramente interna e por isso 

excluída do âmbito de aplicação da UE, dado que estava em causa o conteúdo essencial do direito à 

cidadania.  

Ou seja, o caso Zambrano suscita uma mudança na jurisprudência do TJ, com fundamento constitucional (já 

que a situação em si seria à partida puramente interna, com base em jurisprudência anterior e co base na 

não aplicação da diretiva). Assim, esta situação cabe no âmbito de aplicação do DUE e cai sobre a alçada 

dos art.20º e 21º uma vez que remonta ao conteúdo essencial do direito da cidadania, a permanência 

num EM. 

TJ afirma que se não aplicar os artigos 20º e 21º, o gozo do essencial do direito de permanecer no território 

os EM ficaria reduzido a 0, e por isso é que entendeu (com muita controvérsia interna) que a situação se 

poderias resolver com base nesses artigos. Não através da diretiva porque se trata de uma situação 

puramente interna e o cidadão belga não tinha feito uso da sua liberdade de circulação, mas através da lei 

belga. Assim, teríamos de utilizar o TFUE uma vez que está em causa o gozo do conteúdo essencial do 

direito à permanência num EM. 

O problema aqui é como é que a lei belga permite que um cidadão belga seja expulso do seu paísk porque 

tem de acompanhar os pais. 

PONTO FULCRAL: Apesar de se tratar de uma questão pruamente interna e por isso naturalmente excluída 

do âmbito do DUE, se não aplicarmos os art.20º e 21º o conteúdo essencial do direito fica completamente 

vazio. Potanto, como tal não pode acontecer e não podemos aplicar aa diretiva, aplicamos estes artigos, 

para salvar o gozo essencial do direito. 
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Acórdão CS 
 

Contextualização  

Este litígio surge a propósito de uma decisão de expulsão do Reino Unido de uma nacional de pais terceiro, 

dado o facto de ter cumprido uma pena de prisão de 1 ano, fator que, de acordo com a lei britânica 

implicava esta medida. 

No entanto, a sra. CS tinha à sua guarda um filho menor de tenra idade, cidadão britânico, que, no caso de 

a mãe ser expulsa, teria de a acompanhar para fora do RU, ficando o conteúdo essencial do seu direito de 

permanência no território de onde é nacional, fortemente ameaçado.  

No entanto, esta obrigação de expulsão com base na lei britânica é excluída quando o seu afastamento 

violar os direitos de que o infrator é titular em sede do direito d UE. Neste caso, poderia estar em causa a 

infração do direito o reagrupamento familiar da infrator, no entanto, este não é um direito absoluto, e por 

isso importa saber ate onde podem ir as limitações. O mesmo se passa quanto ao direito de livre 

permanência no território de outro EM. 

Portanto, O EM deveria proceder a uma extensa análise das circunstâncias nacionais, tendo em conta que à 

partida o direito de reagrupamento não existe porque no se aplica a diretiva, dado que se trata de uma 

situação puramente interna.  

A diferença entre este caso e o caso Zambrano é que na segunda situação não havia (que se soubesse) 

possibilidade de aplicar as restrições a direitos fundamentais com fundamento da ordem pública, principio 

que advinha do Acordao Van Duyn. Neste caso, trata-se de uma questão constitucional, temos de saber se 

o conteúdo essencial do direito pode ser ou não aniquilado. 

A questão chegou a um tribunal de primeira instância, que afirmou que o conteúdo essencial do direito da 

criança não podia ser limitado, e por isso a mãe não seria expulsa, nem mesmo tendo antecedentes 

criminais. Contudo, desta decisão coube recurso para a 2ª instância. 

O Ministro do Interior alega que a mãe deverá ser expulsa mesmo que tal implique a limitação dos direitos 

da criança cidadã da UE, dado que não se trata de uma questão constitucional e por isso não há nenhum 

conteúdo essencial a proteger. 

 

O TJ decide transformar as 3 questões colocadas pelo Tribunal de 2ª instância numa só questão: o artigo 

20.o TFUE deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma legislação de um Estado-Membro que 

impõe expulsar do território desse Estado-Membro, para um Estado terceiro, um nacional desse Estado que 

foi objeto de uma condenação penal por uma infração de uma certa gravidade, ainda que este assegure a 

guarda efetiva de uma criança de tenra idade, nacional desse Estado-Membro, onde reside desde o seu 

nascimento sem ter exercido o seu direito de livre circulação, quando a expulsão pretendida imponha a essa 

criança abandonar o território da União, privando-a, assim, do gozo efetivo do essencial dos seus direitos 

enquanto cidadã da União. 

Neste sentido,  no ponto 20, afirma que se trata de uma situação puramente interna, não há nenhuma 

conexão entre dois EM e tudo se passa entre um particular e o respetivo Estado. Assim, não se aplica a 

diretiva, mas sim os art.20º e 21º TFUE, e por isso temos de delimitar o seu conteúdo e alcance para 

perceber se há ou não um conteúdo essencial do cidadão de terna idade de permanecer no EM. 
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Relembra ainda que o direito de CS é um direito derivado, não é um direito próprio. 

O ponto 25 refere-se ao conteúdo do art.52º da CDFUE. Esta norma, para ser interpretada com a 

Constituição, não pode por em causa o conteúdo essencial dos direitos: podem haver restrições porque 

não há direitos absolutos ilimitáveis, mas as limitações param a partir do momento em que se puder em 

causa o conteúdo essencial desse direito fundamental. 

No considerando 34 o TJ diz que a existência de um processo como este pode afastar o principio 

estabelecido no acórdão Zambrano. Portanto, há o argumento que, apear de tudo é da essência do DUE 

permitir que os EM restrinjam direitos de cidadãos europeus a cidadãos terceiros por razoes de ordem e 

segurança publica. No entanto, como se viu no acórdão Van Duyn essas restrições apenas podem ser 

aplicáveis a cidadãos terceiros e nunca a cidadãos nacionais. 

Em suma, TJ declara que não se pode permitir que o conteúdo essencial do seu direito à permanência no 

território seja aniquilado. A mãe apenas pode ser expulsa caso o seu comportamento constitua uma 

ameaça real, atual e suficientemente grave que lese um interesse fundamental da sociedade desse EM, 

cabendo agora ao tribunal nacional fazer esta ponderação, tendo em conta os superiores interesses da 

criança. 

 

Direitos Fundamentais (Carta dos DF da UE) 
 

Os princípios que constam da Carta dos Direitos Fundamentais da UE são princípios estruturais, que servem 

para podermos saber quando podemos usar a carta como argumento jurídico. Os artigos mais importantes 

a este respeito são os art.51º e 52 CDFUE. 

Quando a CEE foi criada, os DF não desempenhavam um papel muito importante, dado que a lógica pre-

Maastricht era a da cooperação económica e comercial. Apenas começou a ser importante quando a UE 

passou a ser uma união política. 

O Caso da Manteia foi o primeiro em que o tribunal afirma que os DF fazem parte dos princípios gerais do 

direito comunitário, e, por isso, nenhum ato da UE pode violar estes princípios gerais. 

Desencadeou-se uma linha jurisprudencial a este respeito: 

C-11/70: O tribunal alemão esta perante uma situação de violação clara da sua constituição, e a questão 

que se coloca é saber se podemos controlar atos da união que violem a constituição nacional. TJ diz que 

não. A questão volta para o tribunal alemão, e retoma para o TJUE. A resposta do tribunal alemao fica 

conhecida pela palavra “solange” (=durante, até que: o sistema comunitário não é um sistema democrático 

uma vez que não tem um catálogo de direitos fundamentais, pelo que, até que esse catálogo exista, e no 

âmbito de violação dos DF, a Alemanha irá continuar a controlar os atos da União, de forma a garantir aos 

seus cidadãos os direitos fundamentais garantidos pela sua constituição. Esta situação durou até ao caso 

Solange II, em 1986. 

C-4/73 NOLD CONTRA COMISSAO A partir de Nold também podem dar igualmente indicações quanto ao 

conteúdo dos DF os instrumentos internacionais relativos à proteção dos direitos do homem, 

nomeadamente a Convenção Europeia dos Direitos do Homem 
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C-5/88 HUBERT WCHAUF CONTRA RFA De acordo com a lei alemã o sr tinha direito a um prémio por ter 

deixado a produção de leite, mas o sr era só caseiro, não era o proprietário da quinta. O proprietário não 

queria pedir o prémio. TJ responde que temos princípios gerais e uma parte destes são direitos 

fundamentais inspirados nas constituições dos EM e nos instrumentos internacionais. Assim, tudo isto 

simplesmente não permite uma regulamentação comunitária que privasse sem qualquer compensação o 

arrendatário por ser tao injusto. Estas exigências vinculam igualmente os EM quanto à regulamentação 

comunitário. Os direitos dos EM, DF são protegidos pela constituições. É afirmada uma nova situação: 

direito europeu passa a ser aplicado pelos EM. Esta aplicação passou por três fases: i) Estados aplicam as 

suas próprias leis quanto a direitos fundamentais, ii) comunidade começa a desenvolver a sua própria 

proteção dos DF e iii) EM têm de aplicar um misto dos dois direitos. 

 

C-260/89 ERT: Parlamento grego adota uma lei a dizer que a única TV na Grécia é a TV pública. Isto choca 

com o DF da livre circulação de serviços. Tribunal diz que, à semelhança do caso Wchauf, dentro de 

determinada área os Estados têm de observar os direitos fundamentais como protegidos pela UE. 

 

Em 2000 é criada a Carta dos Direitos Fundamentais da UE, um catálogo dos DF da UE. Não tem valor 

jurídico até ao Tratado de Lisboa, mas existe. Estabelece princípios estruturais: 

Art.51º: Destinatários são as instituições e órgãos da UE, mas também os EM apenas quando apliquem o 

direito da UE. Ou seja, os EM podem fazer o que quiserem quanto aos DF mas quando aplicam direito 

comunitário têm de obedecer a este catálogo. Temos de incluir neste preceito a ideia de que também se 

aplica quando os Estados recusam a aplicação do direito da UE – esta ideia resulta do art.6º TUE 2ª parte: 

há uma remissão para o título VII da Carta e para anotações da Carta. Ou seja, temos de interpretar este 

preceito de uma forma extensiva e teleológica, de modo a poder incluir as anotações 

Numa anotação a este artigo podemos compreender que, tal como o acórdão ERT enuncia, os atos que 

derroguem liberdades fundamentais da UE também são escrutinados pelo parâmetro dos DF indicados 

pela carta. 

NOTA: As soluções que se encontram no art.6/3 e 52/1 são a constitucionalização de soluções já contidas 

na jurisprudência. 

Art.52º: Delimita a possibilidade de restrição de direitos fundamentais. O primeiro limite é o conteúdo 

essencial dos direitos, que nunca pode ser ameaçado. É o que acontece no caso Van Duyn: ato típico de 

direito constitucional que introduz derrogações a uma liberdade fundamental prevista por um tratado. 

O nº3 deste artigo esclarece que, quando o direito da carta constar também da Convenção dos Direitos do 

Homem, o sentido e o âmbito dos direitos da carta são iguais aos proferidos por esta última. No entanto, 

tal não impede que a carta, tal como interpretada pelo TJ, confira uma proteção mais ampla do que a 

convenção, tal como interpretada pelo Tribunal de Justiça dos Direitos do Homem – ou seja, nunca se pode 

fazer uma interpretação restrita. 

 

O caso Enes falava acerca do direito de asilo, e acontece que a UE proibiu um refugiado de ter sido 

transferido para a Grécia dadas as mas condições financeiras que a Grécia dispunha. 
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Caso 411/10 NS. V. Secretary of State for Home department: Há regras próprias para determinar qual o 

EM próprio para analisar o pedido de proteção internacional (Regulamento de Dublim). No entanto, vem 

depois um tribunal ingles perguntar se essa decisão soberana está atingida pelo âmbito de aplicação para 

efeitos do art.6º TUE e 51º CDFUE. TJ diz que apesar de ser uma decisão da vontade do Estado não deixa de 

ser uma decisão prevista por um regulamento europeu, pelo que cai no âmbito de aplicação do art.51º 

CDFUE. 

Dizer que os DF devem ser protegidos no âmbito do OJ europeu seria insuficiente, pelo que o tribunal 

indica dois instrumentos jurídicos que determinam a vigência destes direitos, no art.6/3 TUE. 

Ou seja, o fundo, as soluções que hoje encontramos quer no art.6º quer no art.51/1 da CDF são no 

essencial a constitucionalização de soluções a que se tinha chegado por via jurisprudencial. 

 

Eficácia e aplicabilidade das diretivas 
 

Podíamos chamar às diretivas “leis de base europeias”. Isto porque, uma lei de base tem necessariamente 

de ser complementada por outra lei para poder produzir efeitos. Assim, a diretiva tem de ser 

necessariamente transposta para o OJ dos EM para que também produza a plenitude dos seus efeitos – 

transposta por uma lei complementar. 

Caso a diretiva tenha sido corretamente transposta, fica a “hibernar” e aplicamos a norma legal que a 

transpôs. Caso tenha sido mal trasposta/não trasposta, a diretiva apenas pode produzir efeitos se possuir 

algumas características. A esse propósito, há 2 linhas jurisprudenciais que visam que o Estado 

incumpridor não se possa aproveitar desse mesmo facto: 

 Linha do acórdão Dori: Se as diretivas foram claras, precisas e incondicionais, e a relação for 

vertical (Estado-Particular) podem ser aplicadas para a resolução do caso concreto. 

 Linha do acórdão Dominguez: Interpretação do direito nacional conforme a diretiva não 

transposta. 

Se se conseguir interpretar o direito nacional, em conformidade com a diretiva, então o problema esta 

resolvido, ainda que se tenha de pedira O TJ no quadro de reenvio prejudicial, dados sobre a interpretação 

dessa diretiva. Caso tal não seja possível, passar-se ia para a linha do acórdão Dori, tentando-se perceber se 

as disposições são claras, precisas e incondicionais. 

Se chegarmos à conclusão que sim, temos de averiguar qual o âmbito da relação entre as partes em litigio, 

para sabermos se podemos ou não atribuir efeito direto e aplicar ao litigio em concreto. Só é possível opor 

o conteúdo de uma diretiva ao Estado, por um particular, não é possível o inverso. 

Assim, caso estejamos perante uma relação horizontal (como era a do caso Dori) não podemos invocar a 

diretiva. 

Neste contexto, é preciso delimitar o conceito de “Estado” na sua aceção de “Estado incumpridor”, e o 

leading case a propósito é o Acórdão Foster. 
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Acórdão Foster 
 

O litigio gerou-se em torno da não descriminação em função do sexo, uma vez que a lei britânica previa a 

reforma para as mulheres aos 60 anos e para os homens aos 65, estando, aparentemente, em contradição 

com a direitiva 76/207 relativa à concretização do principio da igualdade de tratamento entre homens e 

mulheres em torno da profissão. 

Acontece que senhoras de uma empresa britânica não se queriam reformar nessa idade, afirmando que a 

diretiva lhes atribuía o direito de não se reformarem. 

As partes, e a Camara dos Lordes, reconheciam que não era possível interpretar a disposição britânica de 

forma conforme à diretiva. As duvidas residiam em saber se a empresa em questão podia ser considerada 

“Estado” para se poder passar à analise da clareza, precisão e incondicionalidade da diretiva, dado que se 

tratava de uma empresa pública.  

O ponto fulcral é o ponto 18: 

Com base nestas considerações, o TJ foi sucessivamente admitindo que as disposições incondicionais e 

suficientemente precisas de uma diretiva possam ser invocadas pelos sujeitos jurídicos contra organismos 

ou entidades que estejam sujeitas à autoridade ou ao controlo do Estado, ou que disponham de poderes 

exorbitantes face aos que resultam das normas aplicáveis às relações entre particulares. 

Assim, o conceito de Estado é definido de forma ampla, abrangendo duas hipóteses: 

 Empresas sujeitas ao controlo e autoridade do Estado 

 Empresas que não sendo controladas pelo Estado dispõem de poderes exorbitantes 

(designadamente o de fixar tarifas) 

Nasce a questão de saber se estas características são cumulativas ou não. 

O objetivo desta amplitude da noção de Estado é prevenir que as autoridades se possa aproveitar, em 

detrimento dos particulares, do incumprimento da obrigação de transposição das diretivas. Ou seja, 

pretende-se limitar ao máximo o incumprimento dos Estados, existindo duas vias paralelas: 

 Leva a obrigação de indeminização 

 Leva a ação por incumprimento 

 

Acórdão Farrel (C-356/05) 
 

Contexualização 

O TJ reporta-se expressamente ao acórdão Foster. No fundo é um acórdão que, em parte, interpreta e 

clarifica o acórdão Foster.  

Este acórdão reflete sobre uma questão de importância prática, os seguros por acidentes de viação, visível 

pela quantidade de diretivas existentes sobre esta matéria. 
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O litígio envolve a questão de saber o que é que cobre e o que é que deve cobrir um seguro por acidente de 

viação. A ideia do legislador da UE é que o seguro por acidentes de viação, deve cobrir o máximo de situações 

possível em que existem sinistrados.  

Em causa estava uma senhora que, sendo transportada numa carrinha (particular) na parte que não era 

destinada a passageiros, sofre um acidente de viação. No entanto, de acordo com a lei irlandesa, aplicável à 

data dos factos, a diretiva aplicável não tinha sido transposta. O seguro que a senhora previa era uma seguro 

que não cobria estes casos quando, pela diretiva tinham que ser cobertos. A preocupação do legislador da 

UE em garantir que os sinistrados são objeto de indeminizações adequadas, mandou criar uma entidade, a 

nível de cada EM, que se tinham de filiar todas as companhias seguradoras, de maneira a constituir um fundo 

a partir do qual se possam supletivamente, conceder indeminizações (através de um fundo), em causo de 

sinistros, não devidamente cobertos pela legislação aplicada.  

A questão que se coloca é saber se esta entidade, criada efetivamente nacional na Irlanda, podia ou não 

ser destinatária de disposições de diretiva não transposta ou mal transposta. Importa saber até onde vai o 

conceito de Estado por efeitos de invocação por particulares de diretiva não transposta ou mal transposta. 

Temos Estado como AD e como pessoas coletivas múltiplas que constituem a administração indireta a 

partir da devolução de poderes, mais administração autárquica – todas estas entidades são suscetíveis de 

ataque por parte de um particular, que se pode prevalecer de uma diretiva não transposta ou mal 

transposta. Daí que o prof. NP não concorde com esta aceção tao ampla de estado porque diz que só tem 

esta opinião quem não conhece na verdade direito administrativo. 

Todas estas entidades para o TJ são entidades perante as quais um particular se pode prevalecer de uma 

diretiva não transposta atempadamente. TJ revela duas preocupações: 

1. Uma diretiva (por mais clara, precisa e incondicional que seja) não pode criar obrigações para os 

particulares, só o regulamento o pode fazer 

2. Apesar de uma diretiva não transposta com disposições claras precisas e incondicionais não criar 

diretamente obrigações para os particulares, fá-lo indiretamente. Percebemos isto através do 

mecanismo da interpretação conforme (tal como resulta do acórdão Dori), normalmente em 

termos extensivos 

a. Por isso se fala do efeito direto e indireto de uma diretiva não transposta – porque o 

direito nacional pode ter de ser interpretado em conformidade com essa diretiva não 

transposta 

O juiz pretendeu que todos os danos causados nestas circunstâncias sejam ressarcidos, e que todos os 

passageiros, bem como o condutor devem ser portadores de seguro. Quer isto dizer que a diretiva foi mal 

transposta para a lei irlandesa (ponto 9). 

Lei transpunha mal a diretiva e as suas disposições eram claras, precisas e incondicionais. No caso concreto, 

a Sra. foi indemnizada, alguma das 3 entidades avançou com o dinheiro e depois tratou-se de se saber 

quem é que deveria suportar os custos da indemnização– ponto 20. 

 

Acórdão 409/13 – Conselho v. Comissão 
 

Acórdão do recurso de anulação 
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É, no fundo, um acórdão tipicamente institucional, relacionado com uma repartição horizontal de 

competências. As funções aqui em causa são a função legislativa e a função executiva. Permite-nos ter uma 

panorâmica do direito constitucional da UE para terminarmos esta matéria. É uma aplicação prática da 

matéria dos litígios de competência entre as instituições da UE. 

Vamos perceber quais os poderes que a comissão possui, que margem de discricionariedade tem para retirar 

as suas propostas depois de as ter lançado e que obrigações é que incumbem à comissão para que a retirada 

das suas propostas seja legítima. 

Que margem de discricionariedade tem a Comissão para retirar a sua proposta legislativa depois de 

lançada?  
Distribuição da função executiva e legislativa. 

Artigo 263 é a via processual que está aberta às instituições da EU, estados-membros e particulares (mais 

restritamente, porque se entende que os particulares só devem poder contestar atos legislativos através de 

atos que apliquem atos legislativos, atos normativos de alcance geral só devem ser impugnados pelos 

particulares através dos atos que os apliquem (?)). É por isso que lemos no antepenúltimo paragrafo, uma 

ressalva para o acesso ou legitimidade ativa dos particulares à ação por anulação, recurso por anulação. Ou 

seja, qualquer pessoa singular ou coletiva pode recorrer de atos que lhes digam respeito. 263 é via para 

impugnação dos atos da EU, sendo que os particulares só podem impugnar esses atos, não perante o TJ, mas 

perante o outro tribunal geral da EU, em condições restritas.  

Os particulares precisam de demonstrar o interesse, os estados são recorrentes privilegiados, porque não 

precisam de demonstrar esse interesse, podem impor ação de anulação sem demonstrar isso.  

Qual é o ato que aqui é impugnado e quem impugna? 
É o Conselho da EU apoiado pelos estados, pois é o órgão onde eles estão representados.  

O que é que a comissão decidiu que o Conselho não gostou? 
Decidiu retirar certa proposta legislativa e fundamentou isso. 

Qual era essa proposta? 
Era proposta de adaptação de um regulamento quadro (lei-quadro) sobre a politica na atuação 

macroeconómica (atualmente no artigo 212 do tratado sobre funcionamento da UE). Nos termos do artigo 

212, existe assistência especial no domínio financeiro a países terceiros que entrem em dificuldade 

financeira. É uma politica importante da EU. 

Como é que esta ajuda financeira era e continua a ser executada? 
Era executada caso a caso, entendia-se que cada ato de ajuda financeira macroeconómica em aplicação do 

212, deveria constar de um ato aprovado por processo legislativo ordinário. E toda a gente percebe que o 

processo legislativo ordinário é um processo que tem a sua morosidade, porque resulta de proposta da 

Comissão e o conselho e o parlamento se têm de por de acordo quanto ao ato final, demorando sempre 

algum tempo. 

A ideia era dar a estes atos de ajuda macroeconómica financeira a países terceiros passasse a ser dada, não 

através de atos legislativos, mas de atos de execução de um enquadramento legislativo geral.  
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O que são atos legislativos e quem pode a nível da EU praticar atos executivos que remetem para 

atos legislativos? 
Estas definições constitucionais importantes encontram-se depois do artigo 288. Quando temos no 289 

definições sobre o ato legislativo e nos artigos que se seguem quando se pode considerar que a EU está a 

praticar atos executivos e quem nela tem essa competência, remete-se para um dado estrutural sistémico, 

que é que a EU executa pouco frequentemente atos legislativos que adota.  

Porque é que a EU é centrada na legislação (apesar de ter função executiva e jurisdicional)? 
Porque a execução dos atos legislativos costuma ser feita pelos estados-membros. E é por isso que os litígios 

sobre DUE se costumam resolver nos tribunais nacionais. Descentralização do poder executivo, são estados 

com fortes estruturas administrativas a executar a legislação da EU. Aqui é diferente claramente do sistema 

dos EUA.  

Isto fica claro no 291. Trata da execução dos atos da EU, refere em 1º lugar os estados e só depois é que diz 

quando a EU é chamada e através de que órgãos a executar os seus atos. 

Isso vem no 291/2. Quando sejam necessárias condições uniformes na interpretação dos atos legislativos da 

EU, estes (próprios atos) conferem competências de execução à Comissão (quem normalmente executa 

quando isso é preciso a nível central) e às vezes (casos específicos devidamente fundamentados) pode ser o 

Conselho. São atos específicos, porque a função principal do Conselho Europeu (e não do Conselho da EU) é 

politica, daí que não convenha que seja muito chamado a praticar atos executivos baseados em atos 

legislativos.  

Não faz sentido que a ajuda financeira macroeconómica ser executada pelos estados.  

A administração da EU é uma administração central. Toda a administração é vista com desconfiança, mas daí 

a dizer que a da EU é cheia de tentáculos, como dizem os eurocéticos. Basta ver que tem menos funcionários 

que certas autarquias. 

Quando a EU é chamada a executar, atribuir ajuda financeira a Estados terceiros é um ato importante, mas 

não se pense que a Comissão, quando assume vestes de executor, está entregue a ela própria. E a palavra é 

a comitologia. Essa expressão quer dizer que a comissão, quando executa legislação, é controlada em 

diversos graus pelas administrações dos estados-membros, que, para cada ato, controlam a ação da 

Comissão. Rodeiam a comissão quando executa, os funcionários das APs dos Estados. Isso vem dito no 3 do 

291.  

Ato legislativo que estabelece a comitologia no acórdão é qual? 
Encontra-se uma referencia ao ato adotado em cumprimento do 291/3 no ponto número 12 do acórdão. É o 

regulamento 183/12, que é o regulamento da comitologia. É um regulamento do parlamento europeu e do 

conselho sobre o controlo dos estados acerca da execução da Comissão. Há atos de execução em que o 

controlo é baixo e outros atos em que é preciso o acordo co comité da comitologia.  

Esse regulamento estabelece os mecanismos de controlo dos estados quando a comissão executa (o que só 

faz às vezes). Dizer que a comissão é o executivo da EU é muito duvidoso, mesmo em termos de “governo”, 

é o que mais se aproxima de um governo, mas executa pouco. Quem executa mais é a AP dos estados-

membros.  

 O DUE é um direito interno à EU e aos estados-membros, não é uma espécie de Direito Internacional. 
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Definição de ato legislativo:  se encontrássemos esta definição de ato legislativo na CRP, não é muito 

diferente. Está no artigo 289/3 (do tratado). Definição que tende ao conteúdo ou à forma? Mais ao 

procedimento, é por aí que se determina o que é o ato. A forma que reveste é regulamento, o que pode 

parecer estranho (lamento costumamos atribuir à função executiva ou administrativa, aqui é legislativa). Há 

regulamentos que têm atos legislativos, na medida em que foram adotados por processo legislativo e 

regulamento que não, na medida em que não passaram por esse processo, mas sim por processo executivo 

(da comitologia). 

Regulamento e diretiva são formas de legislar, mas podem ter conteúdos de natureza legislativa ou não 

legislativa.  

Legislador é triangular, porque existe a Comissão, o parlamento e o Conselho.  

Comissão só executa quando o ato o diz expressamente, senão são os estados-membros. Ela só executa 

quando o legislador entende que é necessário, pela natureza dos atos e pela necessidade de uniformidade 

na execução. É o legislador que faz essa escolha, indica em cada ato, se carece de condições uniformes ou 

não. Este ato em concreto, fala por si, claro que é preciso uniformidade, não pode ser executado por cada 

estado-membro, este auxilio financeiro sai do orçamento da EU e tem de ser atribuído por quem gere esse 

orçamento (que é a própria EU, daí ter de ser ela a executar).  

 Também há clivagem na EU sobre o orçamento, uns acham que não pode ser mais do que é, outros 

pensam que não pode ser apenas 1 por cento da riqueza que esta gere.  

Esta atribuição de auxilio tem de ser evidentemente da competência da EU, desde logo, porque sai do seu 

orçamento. Apear de este orçamento ser em parte das contribuições dos estados, também é feito de receia 

própria. Mas estas receitas são a parte menor do orçamento, a grande parte é de contribuições dos estados. 

O 289 diz que os atos jurídicos adotados por processo legislativo, é uma definição procedimental e formal, 

mas sobretudo procedimental. 

Há uma outra categoria de ato, que não é ato de execução, não é ato legislativo nem executivo da EU. É um 

ato delegado. Um ato legislativo só pode ser revisto pelo mesmo processo que levou a que fosse aprovado 

ou adotado. O processo de revisão de uma lei orgânica não é igual ao de uma lei ordinária. Um ato legislativo 

tem de ser modificado pelo mesmo processo em que foi adotado, salvo disposições que podem ser revistas 

por processo simplificado. 

Qual é a definição de ato delegado? 
Aparece com desenvolvimento no artigo 290. Este artigo faz uma restrição, os elementos essenciais de um 

ato legislativo só podem ser alterados por outro ato legislativo. O ato delegado só existe para modificar 

aqueles que são os aspetos não fundamentais de um ato legislativo. 

Processo de adoção de ato delegado não é o mesmo que o dos executivos.   

A função legislativa da EU e a executiva da EU. O que temos de reter essencialmente: 

 Acerca da executiva é essencial saber que pouco frequentemente é exercida pela própria EU, e 

quando o é, é normalmente pela Comissão através de um processo conhecido como comitologia.  

 Depois também voltamos a reiterar que se tem de delimitar de que poderes dispõe a Comissão, que 

é quem pode propor atos legislativos. Aí a Comissão tem ampla discricionariedade na apresentação 

de propostas, no sentido de quando apresenta. Sem proposta da Comissão, em principio não pode 
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haver ato legislativo. Por isso temos de ver que condições pode ter par retirar a proposta, podendo 

fazer isso, mas muito fundamentadamente. E essa justificação fica sujeita a controlo jurisdicional.  

O que é que o Conselho invoca para dizer que é ilegal a retirada de proposta? 
Falta de fundamentação da decisão de retirada, sim é falado isso. Mas o principal a favor da 

inconstitucionalidade da retirada da proposta é a violação do principio da separação de poderes. Principio 

do equilíbrio institucional, de que é corolário o principio da cooperação entre estados-membros.  

O conselho, apoiado por estados-membros e contra a Comissão, vem pedir ao tribunal que anule a decisão 

de retirada da proposta de enquadramento legislativo da lei-quadro sobre a ajuda financeira.  

Este acórdão começa por explicar o contexto em que surge e releva salientar alguns aspetos: 

Cada ajuda macrofinanceira era concedida por ato legislativo, sem nenhum pré enquadramento legislativo, 

pelo Conselho e Parlamento europeu. Cada ato legislativo ordinário é que determinava a assistência 

macrofinanceira.  

Entendeu-se que isso era um processo excessivamente moroso. Mostrava-se disfuncional dar ajuda aos 

estados por um processo demasiado moroso para cada caso concreto. 

É aí que a Comissão estabelece uma proposta de regulamento quadro, com disposições gerais sobre a ajuda 

financeira. Estabelece critérios para depois cada ajuda poder ser considerada um ato executivo, justamente 

por já estar enquadrada por legislação anterior. 

É interessante ver no ponto 4 que o Conselho e o Parlamento já tinham apontado para essa lacuna. 

Colegisladores estavam de acordo quanto a isto. 

Diz-se também no ponto 9 que um dos critérios da proposta para a conceção de assistência era ter um 

sistema parlamentar e pluripartidário, com respeito pelos direitos humanos e democracia. Senão 

corresponder a estes princípios, a EU não vai ajudar. São critérios que envolvem discricionariedade e que não 

podem ser adotados por função executiva e sim por legislativa.  

No ponto 12, na proposta da Comissão estava previsto um certo procedimento de comitologia. É o 

procedimento de exame, em que a posição dos estados-membros condiciona bastante a ação da EU. Estas 

decisões executivas neste caso, são fortemente condicionadas pelos estados-membros.  

A Comissão apresenta esta proposta de regulamento-quadro (terminologia por razões politicas, eleitores não 

queriam ver a EU a praticar leis, assim choca menos, apesar de ser algo do procedimento administrativo, isto 

é tonto, mas fez-se por compromisso politico) e abre-se, como diz no ponto 18, negociações. 

O Conselho começa a achar que isso de por a Comissão a ajudar diretamente os Estados, já não é tão boa 

ideia. Isto de ter o legislador apenas como enquadrador, e a Comissão a executar tudo sozinha e a atribuir 

tudo sozinha, já não parece tão boa ideia, por motivos políticos óbvios.  O parlamento parece ir atrás desta 

ideia do Conselho, o que não é bom. Porque a visão do Conselho é legitima, os estados estarem a apensar 

isso é percetível, mas o parlamento deve espelhar a visão dos cidadãos e não devia ter esse pensamento nem 

seguir o Conselho. E o grande argumento era a falta de legitimidade democrática da Comissão, criaria défice 

de democracia o facto de estará a executar aquilo sozinha. Mas esse argumento levado ao extremo, faria 

com se acabasse de todo com a função executiva, pois há vários órgãos com menos legitimidade democrática. 

Até porque agora nem se pode dizer que a Comissão não tem qualquer legitimidade democrática, sendo que 

o presidente dela sair do partido mais votado, faz com que se atenue essa falta de legitimidade democrática.  
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Parlamento e Conselho acharam que o melhor eram 2 coisas: estabelecer-se por processo legislativo 

ordinário os critérios gerais, mas depois cada ação ser também dada por processo legislativo. Isto parece 

disfuncional, mantem a demora que existe e é inerente ao procedimento legislativo e usa esse processo para 

executar ainda outro ato legislativo. Parece pouco consentâneo com os princípios e causa. 

No fundo haveria 2 processos legislativos, regulamento de base com concretização através e outro processo 

legislativo, o que mantem a demora.  

E a Comissão diz: se isto é para continuar a ser feito caso a caso, então retiro a minha proposta, não vai haver 

um ato legislativo a concretizar outro ato legislativo. Isto resulta do ponto 26. Os atos da Comissão são feitos 

por colégio, o que se diferencia do Governo (que fala por Conselho de Ministros, pelo PM, por qualquer 

Ministro). Na Comissão, isso é uma exceção, ela decide em colégio. Os comissários têm, cada um 

individualmente, uma margem de tomada de decisão imputável à EU muito menor. 

293/2- Não está lá nada sobre retirada de proposta, mas é nele que a Comissão se baseia para retirar a 

proposta. Convém perceber este artigo.  

Porque só fala no Conselho?  
Está desatualizado, não fala do Parlamento, porque só o Conselho é que era o legislador, o Parlamento vem 

em crescendo, é a parlamentarização do sistema da EU. Era o Conselho o órgão legislativo, as vezes com 

consulta do parlamento. O peso muitíssimo maior do Parlamento agora chama-se parlamentarização.  

O que leva os autores do tratado a ter a ideia de que o Conselho pode alterar a proposta da 

Comissão apenas por unanimidade?  
É para proteger o conteúdo da própria proposta da Comissão, porque atingir a unanimidade é muito difícil. 

Tem de se equilibrar, porque o conteúdo da proposta da Comissão, apesar de não estar totalmente blindado, 

mas está muito protegido. E era assim, porque o Conselho só vê o interesse dos estados, enquanto a comissão 

seria a única que veria a totalidade dos interesses da EU. Teve de se acrescentar outra solução para encontrar 

o equilíbrio.  

O que levará neste caso, a Comissão a alterar a sua proposta? 
É mais do que proteger a proposta inicial da Comissão. E ver se, para certos aspetos da sua proposta não se 

constitui maioria, ela introduz que, se achar bem, tem de ter em conta uma maioria que é contra a sua 

proposta. A Comissão vem assim agilizar o processo legislativo, podendo alterar a sua proposta consoante 

uma maioria que se venha a formar no Conselho e que atenha convencido a alterar a proposta.  

A comissão deve ver o interesse geral da EU, o parlamento o dos cidadãos e o Conselho o dos estados. Ora, 

outara visão de interesses, pode levar a Comissão a ver que não é assim tao bom para o interesse geral, é 

negociação, não há monopólio da verdade na Comissão.  

E no nosso caso, a Comissão retirou a proposta, não queria essa aberração jurídica, em que havia 

regulamento quadro que tinha de ser concretizado com processo legislativo ordinário. Mesmo que o 

Conselho tenha unanimidade no sentido de alterar a proposta para isso, a Comissão não quer essa aberração.  

Conselho pede que o TJ anule a decisão de retirar a proposta e a Comissão pede que o TJ desatenda a esse 

pedido. 
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Porque é que o Conselho alega a violação do principio da atribuição de competências (visto que já 

sabia que o TJ ia desatender ao seu pedido)? 
Ao fazer isso, a Comissão estaria a dificultar a vida ao Parlamento e ao Conselho, que já tinham decidido 

aquilo. Para além de não estar textualmente escrito no 293 essa competência de retirar a proposta. 

Mas por interpretação teleológica, retira-se facilmente esse poder dessa disposição, apesar de não por 

interpretação literal. Ou seja, a modificação implicar também a retirada de proposta.  

Portanto, é verdade que não é algo absoluto, tem de alegar os seus motivos para serem vistos pelo TJ.  

E há ainda o argumento da democracia, o tal que já vimos. Dizem que a comissão estava a por em causa uma 

posição já negociada e feita por órgão com maior legitimidade que ela (Parlamento e Conselho). 

Basicamente, consideram já ter decidido que tinha de haver os tais 2 processos legislativos e que este passo 

atrás era antidemocrático e contra a separação de podres. 

E ainda argumento que existe uma dimensão altamente politica, e que há uma discricionariedade politica 

muito grande dada à Comissão.  

1. Falta de fundamentação; 

2. Separação de poderes violada; 

3. Democracia violada; 

4. Matéria muito politica. 

O TJ vai entender no ponto 56, que o ato que os colegisladores pretendiam adotar, um ato legislativo de 

enquadramento que fosse concretizado por outro ato legislativo, seria contra o sentido dessa ordem jurídica. 

Estar a fazer lei quadro e o mesmo legislador concretizar as próprias leis é anti sistémico.  

Em relação à questão da democracia, o TJ diz que a Comissão também tem a sua legitimidade democrática, 

não é um órgão apenas burocrático, é responsabilizado. Apesar de não ser a mesma legitimidade do Conselho 

e do Parlamento. Mas daí a dizer que é um órgão central em Bruxelas que decide tudo 

antidemocraticamente, é mentira.  

Depois, o TJ faz a sua própria apreciação e diz como o vai fazer. E é a partir dos pontos 63 e seguintes. E é 

essa parte que iremos analisar.  

Ele vai aqui dar uma grande importância ao artigo 293, pois foi nele que a Comissão se baseou para tirar a 

proposta. E isso vai estar nos considerandos 71 e seguintes.  

Depois há um ponto em que se trata de decidir se a proposta da Comissão está ou não fundada. É uma 

questão diferente o dever de fundamentação e a fundamentação no bem-comum. O TJ constata que a 

Comissão explicou o porquê de retirar a proposta, considera que os fundamentos da decisão impugnada 

(ponto 81) foram dados a conhecer por forma juridicamente bastante, ao Conselho e parlamento.  

Depois vem o mérito da proposta da Comissão, até aqui eram exigências de forma.  

A Comissão explicou porque retirou, mas isto é válido ou não? Esses motivos são válidos ou não? 
A partir do ponto 82, é a questão de fundo, de mérito e não de forma. Ele chama a atenção para a importância 

dos considerados 88 e 84, ele vai ver o que consta da lei-quadro de assistência macrofinanceira, em que se 

especificava os países elegíveis para essa assistência, as formas, as medidas de gestão públicas, as 

modalidades de regimes. Fazia-se com que os critérios de assistência macrofinanceiro já lá ficassem, 

decididos depois com grande margem de discricionariedade. É que já la estivessem densificados, já não se 
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justificava a existência de outro processo de densidade legislativa para os concretiza. Se as escolhas 

legislativas já estavam feitas, então elas não seriam aplicadas por outro processo legislativo. Se as escolhas 

discricionárias e politicas já lá estavam, é aí que entra a função executiva. Processo legislativo para 

determinar algo que já estava determinado, o queria coma regulamentação quadro, que o processo fosse 

mais célere do que o legislativo).  

Parece que a Comissão tinha razão e o TJ atendeu com alguns argumentos (como o do ponto 93 e 96) a essa 

razão. Diz que não há violação do principio do equilíbrio institucional, nem da atribuição de competências.  

Violará o da competição leal, que e o que o TJ analisa no ponto 97?  
 

Parece que não é o TJ explica porquê no 102.  

Princípios do artigo 13, tal como não violou o do artigo 10/1 e 2, o da democracia. 

O TJ não anulou a decisão de retirada de proposta. 

Para concluir que, considerando 107, a decisão impugnada pelo conselho não violou os três princípios já 

referidos. Não anula a decisão de retirada, o que obrigaria a comissão a apresentar novamente a proposta. 

O professor entende que este é um acórdão muito bem escrito e extremamente preciso. 

 

C- 64/16 Associação Sindical dos juízes portugueses c. Tribunal de Contas. 
 

O tribunal aproveitou-se uma enviar uma mensagem forte sobre o sistema da união, tendo em conta alguns 

ataques que a nível nacional o sistema jurisdicional nacional tem disso alvo de ressarcir um valor essencial 

ao estado de direito: independência em termos jurisdicionais. Recorda que a união não pode ser indiferente 

ao poder jurisdicional dos estados membros, ataque à independência do poder judicial tem de verificado na 

Polónia.  

Sistema jurisdicional nacional são pontos centrais do sistema jurisdicional da união, foi pedido ao TJ foi uma 

interpretação do artigo 19º TUE: disposição capital sobre o poder jurisdicional da união, desenvolvido nos 

artigos 251º e seguintes.  

Se o litígio é entre particulares o tribunal que se interpõe à ação é ao tribunal nacional  

Interpretação do artigo 19º.  

 

 

SISTEMA JURIDICIONAL DA UNIÃO EUROPEIA  

 Artigo 19ºTUE  

1. Tribunal de justiça da EU inclui o tribunal de justiça, o tribunal geral e tribunais especializados. O 

tribunal da união europeia garante o respeito do direito na interpretação e aplicação dos 

tratados.  

Os estados membros estabelecem as vias de recurso necessárias para assegurar uma tutela 

jurisdicional efetiva nos domínios abrangidos pelo direito da união. 
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2. O Tribunal de Justiça da União Europeia decide, nos termos do disposto nos Tratados: 

a) Sobre os recursos interpostos por um Estado-Membro, por uma instituição ou por pessoas 

singulares ou coletivas; 

b) A título prejudicial, a pedido dos órgãos jurisdicionais nacionais, sobre a interpretação do 

direito da União ou sobre a validade dos atos adotados pelas instituições; 

c) Nos demais casos previstos pelos Tratados. 

 

Tribunal geral: administração da união ações, contencioso administrativo suscitado por atos administrativos 

da união. Este tribunal terá dois juízes por estado membro, com esse nº de juízes não se justificava tribunais 

especiais. Cabe recurso para o tribunal de justiça.  

 Mas o tribunal geral tem competência pré judicial? Não, quem tem competência é o tribunal de 

justiça  

Tribunal de justiça: maioria das questões são questões prejudiciais. Decisões prejudiciais a pedido dos 

estados membros: sobre validade e interpretação.  

 Tribunal de justiça não é um tribunal de cassação: tribunal de cassação apenas decide questões de 

direito, não conhece factos, põe fim a duvidas no sentido de resolver uma questão de direito 

colocado por uma questão inferior, ele resolve a questão de direito e é o tribunal de onde vem o 

recurso o tribunal de cassação manda julgar o caso de acordo com a sua decisão de direito. TJ pode 

decidir verdadeiramente o caso em recurso do tribunal geral.  

 Relação com os tribunais nacionais: relações são pré judiciais, dos tribunais nacionais não cabe 

recurso para o tribunal de justiça, as relações com o TJ são a montante, pré judiciais.  

 Única decisão de recurso vem do tribunal geral:  

1) Decide definitivamente  

2) Manda resolver de acordo com a decisão de direito.  

Advogado geral: Portugal neste momento não tem nenhum advogado geral, último foi Miguel Maduro.  

 

JUIZES  

Juiz indicado por um estado membro tem as funções: entrevistas se o candidato reúne ou não  

Artigo 255º 

É criado um comité a fim de dar parecer sobre a adequação dos candidatos ao exercício das funções de juiz 

ou de advogado-geral do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral, antes de os Governos dos Estados-Membros 

procederem às nomeações em conformidade com os artigos 253.o e 254.o. 

O comité é composto por sete personalidades, escolhidas de entre antigos membros do Tribunal de Justiça 

e do Tribunal Geral, membros dos tribunais supremos nacionais e juristas de reconhecida competência, um 

dos quais será proposto pelo Parlamento Europeu. O Conselho adota uma decisão que estabeleça as regras 

de funcionamento desse comité, bem como uma decisão que designe os respetivos membros. O Conselho 

delibera por iniciativa do Presidente do Tribunal de Justiça. 
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 Artigo 2º TUE 

A União funda-se nos valores do respeito pela dignidade humana, da liberdade, da democracia, da 

igualdade, do estado de direito e do respeito pelos direitos do homem, incluindo os direitos das 

pessoas pertencentes a minorias. Estes valores são comuns aos estados membros numa sociedade 

caraterizada pelo pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a justiça.  

 

 Artigo 47º carta dos direitos fundamentais  

Toda a pessoa cujos direitos e liberdades garantidos pelo direito da união tenham sido violados tem 

direito a uma ação perante um tribunal.  

Toda a pessoa tem direito a que a sua causa seja julgada de forma equitativa, publicamente num 

prazo razoável, por um tribunal independente e imparcial, previamente estabelecido por lei. Toda a 

pessoa tem a possibilidade de se fazer aconselhar defender e representar em juízo.  

É concedida assistência judiciaria a quem não disponha de recursos suficientes.  

 

CASO  

Com a lei nº75/2014 o legislador português reduziu a partir de 2014 o montante da remuneração de uma 

série de titulares de cargos e de pessoas que exercem funções do setor público.  

A associação sindical dos juízes portugueses em representação dos membros do tribunal de contas intentou 

no supremo tribunal administrativo uma ação administrativa destinada a anulação desses atos 

administrativos referentes a 2014 à condenação do réu na restituição das retenções salariais efetuadas bem 

como ao reconhecimento do direito dos interessados a auferir a totalidade da sua remuneração.  

ASIP sustenta: 

1. Medidas de redução salarial violam o princípio da independência judicial consagrados na CRP e no 

artigo 19º TUE e artigo 47º da carta.  

2. A associação contestou os cortes que em aplicação da lei que o tribunal de contas se certificou. 

Supremo Tribunal Administrativo:  

1. As medidas de redução temporária assentam em imperativos de redução do défice excessivo do 

orçamento do estado português durante o ano de 2011.  

2. As medidas foram tomadas no quadro do direito da união, ou têm a sua origem uma vez que esses 

imperativos foram impostos ao governo português pelas decisões da união que concediam 

assistência financeira a esse estado membro.  

3. As margens de discricionariedade para concretizar as orientações de política orçamental não 

desvinculam o estado português da obrigação de respeitar os princípios gerais de direito da EU, entre 

os quais a independência judicial, aplicável aos órgãos jurisdicionais.  

 

Como é que o direito da união europeia se insere neste caso?  

Estas medidas foram tomadas no quadro do direito da união, ou no mínimo, têm ai a sua origem, uma vez 

que esses imperativo foram impostos ao governo português pelas decisões da união que concediam uma 

assistência financeira a esse estado.  
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Órgão jurisdicional salienta que as margens de discricionariedade para concretizar as orientações de politica 

orçamental.  

 

 

QUESTÃO  

O supremo tribunal administrativo submete ao tribunal de justiça a questão prejudicial:  

1) Devido aos imperativos de eliminação do défice orçamental excessivo e assistência financeira, o 

princípio de independência judicial deve ser interpretado no sentido de que se opõe às medidas de 

redução remuneratória a que os magistrados estão sujeitos em Portugal tal como resulta da lei 

75/2014?  

O órgão jurisdicional pretende saber se o artigo 19º TUE deve ser interpretado no sentido de que o 

principio da independência judicial se opõe à aplicação aos membros do poder judicial de um estado 

membro de medidas gerais de redução salariais associadas a imperativos de eliminação de um défice 

orçamental excessivo e a um programa de assistência financeira.  

Existe alguma norma de direito da união que lhe permitisse declarar contrárias normas nacionais que em 

boa parte é uma lei que implementa decisões tomadas a nível da união.   

Esta disposição visa os domínios abrangidos pelo direito da união, independentemente da situação em 

que os estados membros apliquem esse direito.  

 De acordo com o artigo 2º TUE: a união fundasse me valores como o do estado de direito que são 

comuns aos estados membros.  

 A união é uma união de direitos cujos interessados têm o direito de contestar judicialmente a 

legalidade de qualquer decisão ou de qualquer ato nacional relativo à aplicação a respeito de um ato 

da união. 

 O artigo 19º TUE concretiza o valor do estado de direito: confia a tarefa de assegurar a fiscalização 

jurisdicional na ordem jurídica da união não compete apenas ao tribunal de justiça, mas também aos 

tribunais nacionais.  Esses órgãos desempenham a função para assegurar o respeito do direito na 

interpretação e na aplicação dos tratados  

 Assim compete aos estados assegurar no seu território a aplicação e o respeito do direito da união.  

 O artigo 19º prevê: os estados membros estabelecem as vias de recurso necessárias para assegurar 

aos interessados o respeito do seu direito a uma tutela jurisdicional efetiva. Este é um princípio geral 

do direito da união que decorre das tradições constitucionais comuns dos estados membros.  

Que partes podem intervir: Associação sindical dos juízes portugueses, Governo Português, Comissão 

europeia, órgão jurisdicional quis manter a equidistância. Os serviços financeiros do tribunal de contas 

reduziram as remunerações dos juízes do tribunal de contas.  
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RESPOSTA 

Quanto à admissibilidade  

TJ recorda jurisprudência constante que o TJ só se pode declara incompetente quando for manifesto com a 

interpretação solicitada do direito da união não tem nenhuma relação com a realidade ou com o objeto do 

litígio no processo principal ou quando for hipotético.  

Estes critérios não se cumprem logo a questão da admissibilidade não se coloca.TJ é competente para 

responder à questão 

 

Quanto ao mérito  

Artigo 19º dá alguma indicação que o princípio da independência é posta em causa com a diminuição dos 

seus salários? 

1. Ponto 34: Os órgãos jurisdicionais são parte integrante do sistema jurisdicional da união europeia. 

Estes órgãos desempenham uma função comum na interpretação e aplicação dos tratados, para essa 

garantia os tribunais dos estados membros têm um papel fundamental.  

TJ tem um papel importante tal como os tribunais dos estados membros e relação entre os dois está 

no reenvio prejudicial.  

2. TJ não pretende ver-se como superior hierárquico na interpretação dos tratados e foi essa a ideia 

de não por o tribunal de justiça já tomadas pelos tribunais nacionais, mas ajudando-os antes na 

aplicação do direito da união. Não existe uma relação hierárquica. O TJ não é um tribunal a jusante, 

logo nunca pode caber recurso para este tribunal das decisões dos tribunais nacionais. 

3. Apreciação da qualidade de órgão jurisdicional: figuram a origem legal do órgão, a sua permanência, 

o carater vinculativo da sua juridicição, a natureza contraditória do seu processo, a aplicação, pelo 

órgão das regras de direiro bem como a sua independencia.  
 Independencia dos juizes: ponto 44 instancia em causa exerça as suas funções jurisdicionais 

em total autonomia, sem ser submetida a nenhum vinculo hierarquico ou de subordinação 

em relação a quem quer que seja e sem receber ordens ou instruções de qualquer origem.  

As medidas de redução salarial em causa foram adotadas em razão de imperativos ligados à eliminação do 

défice orçamental excessivo do estado português e no contexto de um programa de assistência financeira da 

união. Estas medidas previam uma redução limitada do montante da remuneração.  

As medidas foram aplicadas não apenas aos membros do tribunal de contas, as a diferentes titulares de 

cargos públicos e pessoas que exercem funções no setor público. Por isso não se pode considerar que foram 

especificamente adotadas para os membros dos tribunais de contas, pelo contrário são medidas gerais que 

se destinam a um conjunto de membros da função pública nacional.  

Por estas razões estas medidas não podem ser consideradas lesivas da independência dos membros do 

tribunal de contas. 
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O artigo 19º nº1 TUE deve ser interpretado no sentido de que o princípio da independência judicial não se 

opõe à aplicação aos membros do tribunal de contas de medidas gerais de redução salariais associados a 

imperativos de eliminação de um défice orçamental excessivo.  

 

Este acórdão foi tomado em grande secção por maioria de juízes pela sua importância jurídica e institucional.  

Eficácia do direito da união e das diretivas e suscetibilidade de com base de diretivas não transpostas os 

juízes nacionais resolverem casos concretos.  

 

 

Eficácia das diretivas 
 

O tratado de lisboa constitucionalizou muitas soluções que se obtiverem no âmbito do sistema 

jurisdicional. É um fato fundamental da legitimação do sistema jurisdicional da UE e da justiciabilidade da 

aplicação do DUE.  

Até o princípio do primado foi objeto de reconhecimento pelos autores do tratado de lisboa. O princípio do 

primado consta de um regulamento, mas que remete para a jurisprudência que consagrou este princípio. O 

princípio do primado foi objeto de reconhecimento no Tratado de Lisboa, embora de forma diferente 

daquela que tinha sido inicialmente prevista (através de uma constituição da Europa).  

 

O art.298º diz que os signatários das diretivas são o EM através da obrigação de transposição, e que só 

através da intermediação do DI é que a diretiva pode conduzir à plenitude do seu direito.  

A obrigação dos Estados transporem diretivas tem uma via de controlo específica que é a ação por 

incumprimento, que não está ao alcance dos particulares, e que tem sido sucessivamente revista no 

sentido de tornar mais efetiva essa obrigação. Assim, pode hoje o TJ a pedido da Comissão Europeia, ao 

constatar a não transposição atempada ou a má transposição, aplicar ao EM infrator sanções pecuniárias 

fixas, ou progressivas, cumulativamente.  

A ação por incumprimento na sua conceção originaria está mais próxima de ser um mecanismo de DIP do 

que de direito interno precisamente porque não está aberta aos particulares. Ora, o que interessa aos 

particulares é fazer valer o seu interesse processual, pedindo a aplicação de diretivas não transpostas 

passado o prazo, sem prejuízo de estar ou não a correr uma ação por incumprimento. 

Este aspeto tornou-se muito interessante para o TJ. A jurisprudência reiterada assenta basicamente na 

ideia de que para uma diretiva poder ser invocada por um particular perante a administração ou tribunal 

nacional, o EM tem de estar em incumprimento, porque caso estejam em cumprimento o que é chamado 

ao caso é a lei de transposição interna, não a diretiva em si. A diretiva só é chamada se houver problemas. 

TJ reiterou a jurisprudência no sentido de que uma diretiva não transposta não pode criar diretamente, por 

si só, sem intermediação de legislação nacional, obrigações para os particulares. Ou seja, apesar de os 
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particulares poderem invocar essa diretiva contra o Estado (nas suas diversas modalidades de 

administração), na é possível criar obrigações para os particulares. 

Portanto, a diretiva produz um efeito direito vertical – permite resolver litigios entre o Estado e os 

particulares. Porém, como sabemos, o Estado não pode invocar uma diretiva não transposta contra os 

particulares, mas os particulares podem invoca-la contra o Estado, sendo que por isso se diz que é um 

efeito direto vertical de baixo para cima.  

Está ainda reiterada a ideia de que a diretiva não produz efeito direto horizontal ou seja, não se pode 

resolver um litígio entre particular por aplicação de uma diretiva sem intermediação nacional porque uma 

das partes terá de suportar uma obrigação e segundo o TJ a diretiva não pode criar diretamente obrigações 

(Caso Dori).  

É aqui que entra o instituto da interpretação conforme: quando é possível, permite criar uma obrigação 

para um particular, mas sempre apoiada por uma certa interpretação de direito nacional. Por mais que os 

críticos digam, não é a mesma coisa que dar efeito direto horizontal a uma diretiva: uma coisa seria uma 

obrigação decorrente de uma diretiva não transposta ser importa a um particular, por força da própria 

diretiva, coisa diferente é interpretar o direito nacional em conformidade com a diretiva (quanto muito 

poder-se-ia falar de um efeito direto indireto da diretiva, mas nunca efeito direto horizontal.) 

 

Caso C-555/07 

O caso onde o TJ foi mais longe no sentido de conceder eficácia a uma diretiva não transposta, cujas 

disposições eram claras, precisas e incondicionais é o caso do acórdão c-555/07. Neste acórdão, o TJ deu 

um passo suplementar na concessão de eficácia e na suscetibilidade de resolver o caso concreto com base 

na tal diretiva não transposta. TJ diz: 

Se uma diretiva não transposta refletir um principio geral do direito da UE, então o princípio geral de 

direito da UE não tem nenhuma restrição quanto à sua eficácia/efeito horizontal, a única restrição que 

existe em termos de eficácia tem a ver com diretivas. Ora se uma diretiva se limita a espelhar um principio 

geral da UE (Ex: principio da igualdade), e se a lei nacional contrariar na sua essência o princípio 

desenvolvido pela diretiva, então ai em principio não haverá obstáculos a que o particular invoque o 

principio espelhado na diretiva contra outro particular.  

Logo, há uma nuance: apenas podemos aplicar este instituto quando a diretiva se limite a espelhar/dar 

conteúdo a um princípio. Neste caso, a diretiva que estava em causa era mesma do que no caso Dominguez 

que procurava dar densidade a um princípio da UE que é o da igualdade. 

A solução legislativa nacional adotada era a de que antes dos 25 anos o tempo de trabalho não conta para a 

indeminização em caso de despedimento, e o litígio surge porque a sra dizia que esta disposição do BGB 

alemão era contrária à diretiva que estabelecia o princípio da igualde em termos de emprego, ao passo que 

a entidade patronal defendia a aplicação do preceito nacional. 

O problema era saber, sendo uma relação entre particulares, poderíamos recorrer a interpretação 

conforme? De acordo com o acórdão Dominguez sim, os juízes nacionais devem, em conjugação com o TJ, 

procurar interpretar o direito nacional em conformidade com as diretivas.  

Onde está a violação do princípio da igualdade? Negação a quem trabalhou com menos de 25 anos não ver 

o seu tempo de trabalho contado para efeitos de despedimento. 
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A diretiva 2000/78 diz que se considera haver discriminação direita sempre que por qualquer motivo 

referido no art.1º, nomeadamente em razão da idade, uma pessoa seja objeto de um tratamento mais 

desfavorável do que aquele que possa ser dado a outra pessoa em situação comparável. 

Neste caso, poderíamos tentar interpretar em conformidade com o direito nacional? Levar-nos-ia a uma 

interpretação contra legum, já que não chegaríamos a uma solução satisfatória uma vez que obrigação para 

a entidade patronal de contar o trabalho antes dos 25 chocava diretamente com a disposição nacional. 

É neste contexto que a novidade jurisprudencial surge: o tribunal alemão no fundo pergunta ao tribunal de 

justiça se, uma vez que a diretiva reflete, sensifica e concretiza um principio geral da UE que é a igualdade 

de trabalho, especificamente quanto à proibição de discriminações injustificadas, não podemos resolver o 

caso aplicando o principio, que tinha naturalmente um efeito de exclusão da legislação nacional. 

É neste contexto que o TJ vem dizer que o principio da UE em causa deve ser interpretado no sentido em 

que se opõe a uma legislação nacional e recorda qual a tarefa do tribunal nacional. 

Restava saber quais os limites da interpretação contra legum: Quem interpreta o direito nacional não é o 

TJ, mas sim os tribuais nacionais, tendo em conta a repartição de competências. Importa ainda ressalvar 

que a interpretação contra legum não resulta diretamente da letra da disposição nacional mas sim de uma 

jurisprudência consolidada interpretativa dessa interpretação nacional, nomeadamente do caso C-441/14.  

 

Caso C-441/14 

Nesse caso a discriminação dizia respeito à terceira idade: havia uma lei dinamarquesa sobre as relações de 

trabalho que dizia que seria pago ao trabalhador, em caso de indeminização por despedimento o 

equivalente a 1 ou 2 meses de trabalho, e depois havia uma disposição que dizia que excecionalmente não 

é paga indemnização por despedimento caso o trabalhador comece a receber da entidade patronal uma 

pensão de velhice, e se tiver aderido ao regime de pensões em causa. Portanto, o litígio deu-se porque o 

interessado queria continuar no mercado de trabalho, e por isso queria a indeminização, em vez da pensão 

de velhice. 

A jurisprudência dos tribunais nacionais ia no sentido de não fazer qualquer distinção: tinha direito a uma 

pensão de velhice quer começasse a auferir ou não para procurar no mercado de trabalho, e nem num caso 

nem noutro tinha direito a indeminização.  

Declarando esta disposição assim interpretada incompatível com a diretiva, os tribunais dinamarqueses 

entendiam que valia apenas para o âmbito da relação vertical. Portanto, TJ diz que basicamente o 

problema não está na impossibilidade de interpretar a disposição de direito nacional em conformidade 

com a diretiva, mas sim numa jurisprudência consolidada sobre essa disposição, que essa sim veio dar 

uma interpretação desconforme com a diretiva.  

Assim, o TJ declara que o que o tribunal dinamarquês devia fazer era afastar a jurisprudência consolidada e 

interpretar em conformidade com a diretiva. Isto porque não havia obstáculo na disposição em si, só havia 

obstáculo pela interpretação dada pela jurisprudência assente. Conclusão do caso: se quer continuar no 

trabalho deve poder receber a indeminização e afastar a pensão de velhice.  

Em suma: Quando aquilo que obsta a interpretação conforme é uma jurisprudência consolidada nacional, 

então afaste-se essa orientação jurisprudêncial. 


