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O Papel dos Tribunais na construção do padrão de jusfundamentalidade da União 

Europeia e do Estatuto de Cidadania Europeia                                         

 

 

Este trabalho constitui o resultado de uma investigação acerca do papel desempenhado pelo 

Tribunal de Justiça da União Europeia e dos tribunais nacionais dos Estados-Membros na 

protecção dos direitos fundamentais conferidos pelo estatuto de cidadão da União Europeia. 

Neste quadro, quisemos saber, em primeiro lugar, qual o modelo de protecção dos direitos 

fundamentais na União Europeia e, sobretudo, de que forma a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça da União Europeia contribuiu para a construção desse modelo. 

De seguida, propusemo-nos percorrer o caminho seguido pelo Tribunal de Justiça da União 

Europeia na atribuição de um conteúdo substancial, cada vez maior, ao conceito de cidadania 

europeia, com vista a descobrir de que forma o estatuto de cidadão europeu serve de veículo de 

invocação dos direitos fundamentais reconhecidos pela União Europeia.  

E, neste contexto, realçar o papel propulsor e criativo do Tribunal de Justiça da União 

Europeia e o grande o contributo dado pelos tribunais nacionais dos Estados-Membros, mediante 

o mecanismo do reenvio prejudicial, na construção do estatuto de cidadania europeia e do 

padrão de jusfundamentalidade europeu. 

Finalmente, traçamos o quadro de desenvolvimento actual da protecção dos direitos 

fundamentais conferidos ao cidadão europeu pelo estatuto de cidadania e lançamos uma 

proposta de resolução para o problema da discriminação inversa criado pelo direito da União 

Europeia. 
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The role of the Courts in the construction of the standard of the 

"jusfundamentalidade"  of the European Union and of the statute of the European 

Citizenship. 

  

This work is the result of an investigation about the role played by the Court of Justice of the 

European Union and the national courts of Member States in the protection of the fundamental 

rights conferred by citizenship of the European Union. 

Firstly, we wanted to know about the standard of protection of the fundamental rights in the 

European Union and how far the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union 

contributed to the construction of this model.  

Then we decided to go the same way the Court of Justice did in providing the concept of 

European Citizenship with an increasing and meanful content in order to find out in what extent 

the statute of the European Citizen serves as a vehicle of invocation of the fundamental rights 

recognized by the European Union. 

In this context, we wanted to highlight the motivating and creative role of the Court of Justice 

of the European Union and also the contribution made by the national courts of the Member 

States, through the preliminary procedure, to the construction of the statute of the European 

Citizenship and to the standard of the "jusfundamentalidade" of the European Union. 

Finally, we tried to outline the development of the present protection of the fundamental rights 

provided for the European Citizen by the statute of Citizenship. We also tried to present a solution 

to the reverse discrimination issue created by the European Union Law. 
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ABREVIATURAS 
 

 
 
CDFUE – Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia 
 
CEDH – Convenção Europeia dos Direitos do Homem  
 
Proc. -  Processo 
 
TJ – Tribunal de Justiça da União Europeia 
 
TFUE – Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
 
TUE – Tratado da União Europeia 
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INTRODUÇÃO 

 

Tal como os vinte e sete Estados-Membros que a integram, a União Europeia assenta numa 

ordem jurídica fundada no respeito pelos princípios da liberdade, da democracia e do Estado de 

Direito.   

A verdade, porém, é que a colocação do homem, enquanto “pessoa integral, pessoa 

humana, a que as ordens jurídicas (…) atribuem direitos e impõem obrigações” 1,  no centro da 

integração europeia não foi, inicialmente, uma preocupação da Comunidade Europeia, que 

começou por considerar apenas o “homo economicus”, como mero factor de produção, a quem 

era preciso garantir a liberdade de circulação.  

O texto originário dos Tratados constitutivos das três Comunidades Europeias não 

contemplou qualquer referência ao princípio da tutela dos Direitos Fundamentais.  

Tendo por principal desígnio a criação de uma união aduaneira e de um mercado comum, o 

Tratado de Roma assentou os alicerces fundadores da Comunidade nas quatro liberdades 

económicas – livre circulação de mercadorias, de pessoas, de serviços e de capitais –, as quais 

só, indirecta e instrumentalmente, se repercutiam na esfera jurídica dos particulares, 

constituindo direitos. 

A liberdade pessoal, necessária para a construção  do mercado interno, era uma liberdade 

conferida apenas às pessoas economicamente relevantes2. 

O direito à livre circulação de pessoas no território europeu era concedido apenas aos  

trabalhadores dependentes que tivessem nacionalidade de um Estado-Membro e 

desenvolvessem uma actividade económica transfronteiriça3. 

E, mesmo assim, nem se pode dizer  que fosse fácil exercer o direito de livre circulação, 

pois os cidadãos de um Estado-Membro que quisessem trabalhar noutro Estado-Membro tinham 

que obter, individualmente,  autorizações  de residência. 

Esta lógica puramente económica foi-se transmutando ao longo do tempo, em contacto com 

novas realidades ocorridas no mercado de trabalho, pois depressa chegou-se à conclusão de 

                                                           
1 Cfr.  Rui Moura Ramos, in, “Les nouveaux aspects de la libre circulation des personnes, Vers une citoyenneté européenne - Rapoport general”, 

Associação Portuguesa de Direito Europeu XV Congrés FIDE, Lisboa, p. 225.  

2 Cfr. Miguel Gorjão-Henriques, in, “Direito Comunitário”, 5ª edição, p. 451. 

3 Os trabalhadores independentes podiam invocar o direito de estabelecimento. Cfr. Sofia Oliveira Pais, “Princípios Fundamentais de Direito da 

União Europeia, Uma abordagem jurisprudencial”, 2011, pp. 278 e 279.  
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que, se fosse vedada a livre circulação aos familiares mais próximos do trabalhador, este 

tenderia a não exercer  o seu direito de migrar para outro Estado-Membro.  

A imagem do trabalhador como mero agente económico foi sendo gradualmente substituída 

pelo ideal de trabalhador migrante4, visto como um ser humano que, conjuntamente com a sua 

família, tem o legítimo direito de residir e trabalhar no Estado-Membro de acolhimento, sem ser 

discriminado5.    

Daí o legislador “comunitário”, por via do Regulamento (CEE) nº 1612/68 do Conselho6, de 

15.10.1968, ter garantido  aos trabalhadores e aos prestadores de serviços que a sua liberdade 

de circulação não  ocorresse em termos solitários e pudesse coenvolver a dos respectivos  

descendentes, cônjuge e, eventualmente, ascendentes a cargo7. 

Através do Regulamento (CEE) nº1251/70 da Comissão, de 29.06, 1970, reconheceu aos 

trabalhadores o direito de, sob certas condições e em determinados casos (v.g. aposentadoria, 

falecimento, incapacidade para o trabalho), permanecerem no território do Estado-Membro  de 

acolhimento, depois de nele terem exercido uma actividade laboral.   

Por via do Regulamento (CEE) nº 1408/718 do Conselho, de 14.06.1971, proporcionou  aos 

trabalhadores migrantes, entre outros, benefícios sociais em matéria de doença, maternidade, 

prestações de invalidez, prestações de velhice,  benefícios em relação aos acidentes de trabalho 

e doenças profissionais, a desemprego e a subsídios por morte.   

Paralelamente, o Tribunal de Justiça, confrontado com a necessidade de garantir o efeito útil 

da liberdade de circulação e de evitar os obstáculos ao exercício desta liberdade, foi 

desempenhando um importante papel, não só  alargando o âmbito de aplicação pessoal da 

liberdade de circulação9, como também adoptando uma definição ampla dos conceitos 

trabalho”10 e de “trabalhador”11. 

                                                           
4 Nacionais de outros Estados-Membros.  

5 Cfr. Marlene Wind, “Post-national citizenship in Europe: The EU as a ‘welfare rights generator’” ?, Columbia Journal of European Law,  2009, 

15, p. 249.  

6 Posteriormente alterado pela Directiva 2004/38 CE.  

7 Cfr. Rui Manuel Moura Ramos, “ Da Livre Circulação de Pessoas à Cidadania Europeia”, in “50 anos do Tratado de Roma”, Âncora Editora e 

Universidade Nova de Lisboa, 1ª ed., 2008.     

8 Posteriormente revogado pelo Regulamento CE nº 833/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14.06.1971.  

9 Assimilando ao estatuto de trabalhadores pessoas que não são economicamente activas, mas que já foram  ou podem vir a ser, bem como 

aqueles que têm vínculos familiares com o trabalhador. Cfr. Sofia Oliveira Pais, “Princípios Fundamentais de Direito da União Europeia, Uma 

abordagem jurisprudencial”, 2011, p. 280. 

10 Cfr. Acórdão Levin, de 23.03.1982, Processo. C-53/81, no qual o TJ esclareceu que a característica essencial da relação de trabalho reside no 

facto de o trabalhador, durante um determinado período de tempo, prestar uma   actividade real e efectiva sob a direcção de outrem,  recebendo 

em troca uma remuneração. 
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Ao trabalhador migrante e à sua família foi reconhecido o direito de beneficiarem dos 

regimes estabelecidos para os nacionais do Estado-Membro de acolhimento (direito a prestações 

sociais, a auxílio ao desemprego, a isenção ou redução de propinas nas escolas)12.    

O resultado foi a passagem de um enfoque de direitos de mercado puro para um foco no 

ser humano13.  

Assim, não tardou muito a ganhar  voz a aspiração de estabelecer um  vínculo de ligação 

mais forte entre os cidadãos nacionais dos Estados-Membros  e a então Comunidade Económica 

Europeia, através do despertar de uma “consciência europeia”. 

A cidadania da União surge como um instrumento para contribuir para o desenvolvimento 

de um sentimento de pertença à União.  

Em 1975, o primeiro ministro belga Leo Tindemans, no seu relatório14, dedicou um capítulo 

à “Europa dos cidadãos “, prevendo várias inovações15 e propondo uma série de actuações  

dirigidas à maior protecção dos direitos dos cidadãos16. 

Um segundo passo foi dado em 1979, com o projecto Spinelli que introduziu no projecto de 

Tratado sobre a  União Europeia o conceito de cidadania, referindo no seu artigo 3º que “Os 

cidadãos  dos Estados membros são por direito cidadãos da União. (…) Os cidadãos da União 

participam na vida política da mesma, de acordo com as formas previstas no presente tratado. 

Gozam dos direitos que lhes são reconhecidos pelo ordenamento jurídico da União e seguem as 

suas normas”. 

  É  certo que este projecto, não foi além da sua  aprovação pelo Parlamento Europeu em 

1984, mas  isso não lhe retira o mérito de ter lançado o mote para a instituição de uma 

cidadania europeia.  

                                                                                                                                                                          
11 Isto porque, tal como sublinhou no Acórdão Unger, de 19.03.1964, Processo 75/63, seria perigoso deixar  a definição deste termo para a 

competência do direito nacional, pois isso conduziria a que cada Estado-Membro pudesse modificar o significado  do conceito de “trabalhador 

migrante”, eliminando a protecção conferida pelo Tratado a certas categorias de pessoas. Cfr. ainda Acórdão Lawrie Blum, de 03.06.1986, 

Processo C-66/85, segundo o qual preenche o conceito de trabalhador o nacional de um Estado-membro que, durante um certo período de 

tempo, realize prestações a favor de outra pessoa, e sob a direcção desta, mediante remuneração. E, no Acórdão Antonissen, de 26.02.1991, 

Processo C-292/89, fez incluir no conceito de trabalhador aqueles que procuram trabalho no Estado-Membro de acolhimento.   

12 Cfr. Rui Manuel Moura Ramos, “ Da Livre Circulação de Pessoas à Cidadania Europeia”, in “50 anos do Tratado de Roma”, Âncora Editora e 

Universidade Nova de Lisboa, 1ª edição, 2008.   .  

13 Cfr. Marlene Wind, “Post-national citizenship in Europe: The EU as a ‘welfare rights generator’” ?, Columbia Journal of European Law,  2009,15, 

p. 249 . 

14 European Competition Bulletim, 1976, págs. 29 e segs. 

15 Designadamente a bandeira da União Europeia, o dia da Europa (9 de Maio), o hino (Ode à Alegria de Beeethoven),  o mote (“Unidos na 

Diversidade”), a carta de condução europeia e os programas de mobilidade dos estudantes (Erasmus).   

16 Cfr.  Maria Luísa Duarte, in, “União Europeia e Direitos Fundamentais -  no espaço da internormatividade“, AAFDL, Lisboa, 2006, pág. 44. 
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Daí o  Conselho Europeu de Fontainebleu ter criado, ainda nesse mesmo ano, um Comité 

ad doc sobre a “Europa dos Cidadãos”, presidido pelo eurodeputado  italiano Adonin, que 

aprovou uma série de propostas tímidas quanto à constituição de uma cidadania europeia. 

Foi, contudo, com a preparação do Tratado de Maastricht que foram dados os passos mais 

significativos.  

O Acto Único Europeu, assinado em 17 de Fevereiro de 1986, veio  afirmar, pela primeira 

vez, no âmbito do direito originário,  a livre circulação de pessoas como objectivo a conseguir no 

âmbito do mercado interno, facto que levou o TJ a falar, no Acórdão G. Helylens17,  de um direito 

fundamental de circulação que é “conferido pelo Tratado individualmente a todo e qualquer 

trabalhador”18.   

Nele, também, já podemos ver uma “declaração de direitos”, pois  os Estados-Membros, no 

seu Preâmbulo,  comprometeram-se a “a promover conjuntamente a democracia, com base nos 

direitos fundamentais reconhecidos nas Constituições e legislações dos Estados-Membros, na 

Convenção de Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (CEDH) e na 

Carta Social Europeia, nomeadamente, a liberdade, a igualdade e a justiça social”. 

E se é verdade não ter o mesmo aprovado nenhuma proposta do projecto Spinelli em 

relação à  constituição de uma cidadania europeia, não menos verdade é que,  ao estabelecer o 

objectivo da União política Europeia, levou  a que, poucos anos depois, em 1990, o Conselho 

Europeu de Roma, ao marcar as linhas orientadoras da Conferência Intergovernamental (CIG) 

respeitante à União Política Europeia, tivesse introduzido a noção de uma cidadania europeia 

como um elemento essencial da reforma dos tratados. 

Foi a delegação espanhola que, em Setembro de 1990, apresentou uma proposta apelidada 

de  “A Estrada para uma Cidadania Europeia”, nela salientando, por um lado, que a criação de 

uma  União Política e Económica implicava  não ser mais necessário que os “nacionais da 

Comunidade” fossem tratados como “privileged aliens ” noutros Estados-Membros. 

E, por outro lado, que a Cidadania Europeia devia ser estabelecida e definida como o 

estatuto pessoal  dos nacionais dos Estados-Membros, cuja adesão à União significa que eles 

têm direitos e deveres especiais que são próprios  da natureza da União e são  exercidos e 

salvaguardados especificamente dentro dos seus limites19.  

                                                           
17 De 15.10.1987, Proc. 222/86.   

18  Cfr. citado acórdão, considerando 14. 

19 Cfr. Damian Chalmers/Christos Hadjiemmanuil/Giorgio Monti/Adam Tomkins, European Union Law. Tex and materials,Cambrige University 

press, 2006, pp. 566 e 567. 
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Por sua vez, no domínio do direito derivado, foram adoptadas, em 28.06.1990, três 

directivas do Conselho, que vieram organizar a liberdade de circulação de pessoas  que até aí 

não beneficiavam dessa liberdade: a Directiva nº 90/364/CEE, relativa ao direito de residência20; 

a Directiva nº 90/365/CEE, relativa ao direito de residência  dos trabalhadores assalariados e 

não assalariados que cessaram a sua actividade profissional21 e a Directiva nº 90/366, relativa 

ao direito de residência dos estudantes22.  

Estas directivas mantinham, contudo, uma distinção fundamental entre os direitos dos 

trabalhadores e não trabalhadores. 

No dizer de Rui Moura Ramos23, estavamos ainda perante uma liberdade de circulação 

construída a duas velocidades: a liberdade de circulação dos economicamente activos, que é 

plena, e a liberdade de circulação dos não economicamente activos, que só pode ser exercida se 

estes tiverem recursos económicos suficientes e provarem que, por terem um seguro de doença, 

não constituirão um encargo suplementar para a assistência social do Estado de acolhimento.        

Não obstante isso, este conjunto de directivas teve a virtualidade de antecipar  “a crescente 

consciência de que os indivíduos devem ser considerados mais do que meros factores de 

produção” 24   e, ao fazer da livre circulação e residência direitos não só para trabalhadores mas 

para todos os cidadãos, incluindo estudantes, reformados e desempregados, abriu caminho para 

a cidadania da União25.   

Estava, assim,  trilhado o caminho que, pelo  Tratado de Maastricht, de 7 de Fevereiro de 

1992, levou à instituição  da União Europeia e à inserção de um “capítulo da Cidadania” no pilar 

comunitário,  ao lado da União Económica e Monetária e da Política Externa e de Segurança 

Comum, com a consequente institucionalização desta figura, nos novos artigos 8º a 8º-E do 

Tratado da Comunidade Europeia [correspondentes, depois do Tratado de Amesterdão, aos 

artigos 17º (a cujo nº1 foi aditado o seguinte período:  “a cidadania da União é complementar da 

cidadania nacional e não a substitui”) a  22º  do TCE e actualmente aos artigos 9ºdo TUE e 20º 

                                                           
20 Posteriormente revogada pela Directiva nº 2004/38/CE. 

21 Revogada pela Directiva nº 2004/38/CE. 

22 Que, depois de ter sido anulada pelo TJ, no Acórdão Parlamento Europeu c. Comissão, de 07.07.1992, Proc. C-295/90, foi substituída pela 

Directiva nº 93/96/CE, de 29.10.1993, que, por sua vez foi revogada pela Directiva nº 2004/38/CE. 

23 Cfr. Rui Manuel Moura Ramos, “ Da Livre Circulação de Pessoas à Cidadania Europeia”, in “50 anos do Tratado de Roma”, Âncora Editora e 

Universidade Nova de Lisboa, 1ª edição, 2008.    

24 Cfr. Sofia Oliveira Pais, “Princípios Fundamentais de Direito da União Europeia, Uma abordagem jurisprudencial”, 2011, p. 283. 

25 Cfr. Marlene Wind, “Post-national citizenship in Europe: The EU as a ‘welfare rights generator’” ?, Columbia Journal of European Law,  2009, 

15, p.252. 
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(cujo nº1 substituiu a expressão “complementar “contida no citado artigo 17º, nº1  por 

“acresce”)  a 25º do TFUE]26. 

 A União Europeia  passa a ter entre os seus  objectivos “o reforço da defesa dos direitos e 

dos interesses dos nacionais dos seus Estados-Membros, mediante a instituição de uma 

cidadania da União”27. 

Com o TUE, quebra-se a dimensão preferentemente sócio-económica da natureza dos  

direitos  e  avança-se  para o reconhecimento de um conjunto de direitos  políticos estritamente 

relacionados com o próprio nascimento da União Europeia28. 

A cidadania da União é pensada para contribuir para o desenvolvimento  da dimensão 

política do processo de integração europeia, reforçando o sentimento de pertença à União 

através do incentivo à livre circulação. 

O direito de livre circulação pessoal, mesmo quando dissociado  do desempenho da 

actividade económica, constitui um factor importante  da cidadania da União, contribuindo  para 

o desenvolvimento de um sentimento de pertença à União Europeia, na medida em que 

incrementa a deslocação para os vários Estados-Membros, aumenta o relacionamento entre os 

cidadãos europeus  e desenvolve laços entre estes  e o Estado. 

Do mesmo modo, a atribuição de direitos políticos, dando aos cidadãos europeus a 

oportunidade de participarem nos processos de tomada de decisões e de influenciarem as 

decisões da União, reduz a distância entre os cidadãos e a União e torna-os mais conscientes da 

sua identidade europeia29.  

Nas palavras de  Ana Maria Guerra Martins30, a simples consagração da cidadania  

representa uma “alteração de paradigma no que diz respeito à concepção do estatuto da pessoa 

no ordenamento jurídico comunitário”. “O indivíduo deixa de ser visto como um mero agente 

económico ou o beneficiário da integração europeia para passar a ser um elemento essencial da 

construção europeia”. 

                                                           
26 Cfr. Rui Moura Ramos, in, “ A cidadania da União; caracterização, conteúdo e desenvolvimento”, Estudos Jurídicos em homenagem ao Prof. 

Doutor António de Sousa Franco, Vol. III, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, págs. 895-922 e Miguel Gorjão-Henriques, obra 

citada,  p.p.. 560 e 561.     

27 Cfr. Artigo B, 3º travessão, do Tratado da União Europeia.  

28 Cfr.  Carlos Jiménez  Piernas , “Estatuto de ciudadanía y Derecho de assistencia a los ciudadanos de la Unión Europea”, in, Derecho 

Internacional y Tratado Constitucional Europeo”  pág. 450. 

29 Neste sentido,. Karolina Rostek e Gareth Davies, The impact of Union citizenship on national citizenship policies”,  Tulane European and Civil 

Law Fórum, 2007, 22, p. 97. 

30 In obra citada, p. 211, referindo-se a J. Liñan Nogueras, “De la ciudadania europea a la ciudadania de la Union”, GJ, 1992, pág. 65.  
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A verdade é que, quer o Tratado de Amesterdão, quer o Tratado de Nice, falharam o 

objectivo de conseguir, para a União, um “catálogo” escrito de direitos fundamentais, dotado de 

operacionalidade e de eficácia directa para os particulares. 

Até mesmo a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (CDFUE), elaborada em 

2000, viu negada a sua inserção nos tratados, apenas integrando o chamado “acervo 

comunitário”. 

Um novo salto, a este nível, foi dado com a entrada em vigor, em 1 de Dezembro de 2009, 

do Tratado de Lisboa31, que, para além de introduzir várias alterações na estrutura jurisdicional 

da União Europeia, atribuiu à CDFUE o mesmo valor jurídico que os Tratados (artigo 6º, nº1 do 

TUE), criando, deste modo, um  catálogo próprio de direitos fundamentais da União Europeia. 

Perante tanta e tão prolongada resistência em dotar a União Europeia de um catálogo de 

direitos fundamentais com carácter vinculativo e de um estatuto da cidadania europeia, não é de 

estranhar que tenha sido o Juiz “Comunitário” a assumir um papel fulcral  na  definição de um 

modelo “comunitário” de tutela dos Direitos Fundamentais e de construção do estatuto de 

cidadania europeia. 

Fê-lo com base na apreciação dos casos a que foi sendo chamado a decidir, identificando, 

caso a caso, os  direitos a proteger  e dando conteúdo aos direitos fundamentais dos cidadãos 

da União.  

Mas se da via pretoriana ensaiada pelo TJ na sua jurisprudência é já  possível deduzir uma 

teoria geral dos direitos fundamentais32, o grande desafio que se tem colocado ao TJ  é  

caracterizar a norma europeia de protecção dos direitos fundamentais à luz do princípio do nível 

de protecção mais elevado.  

 É que, caracterizando-se o ordenamento jurídico europeu por ser um ordenamento jurídico 

complexo, torna-se imperioso estabelecer a correlação entre as diferentes fontes (normas 

constantes dos Tratados, designadamente a CDFUE; normas correspondentes às tradições 

constitucionais comuns aos Estados-Membros; e normas constantes dos documentos 

internacionais que os Estados-Membros subscreveram, especialmente a CEDH) que constituem 

                                                           
31 Que altera o Tratado da União Europeia (TUE) e o Tratado que institui a Comunidade Europeia e que passa a chamar-se Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE).   

32 Cfr. Alexander Egger, EU-Fundamental Rights in the National Legal Order: the Obligations of Member States Revisited, in, Yearbook of European 

Law, nº 25, Oxford University Press, 2006. 
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o bloco de jusfundamentalidade que serve de parâmetro de apreciação da conformidade dos 

actos jurídicos da União e dos actos nacionais que aplicam as disposições europeias33. 

Do mesmo modo, torna-se necessário compreender o alcance e significado do conceito de 

cidadania da União, que, no dizer do Advogado Geral F-G-Jacobs34 , “implica uma comunidade de 

direitos e obrigações que unem os cidadãos da União por um vínculo comum que transcende a 

nacionalidade de um Estado-membro”, conferindo aos nacionais dos Estados-Membros, já 

tradicionalmente beneficiários das liberdades comunitárias, “um novo estatuto”35  ou, nas 

palavras do Advogado-Geral La Pergola36 , “uma qualidade subjectiva suplementar”.  

A cidadania  europeia pressupõe a existência de um vínculo político  entre os  cidadãos das  

diferentes nacionalidades dos Estados-Membros, sem exigir a existência de um povo europeu. 

Corresponde a “um novo status atributivo de novas possibilidades àqueles que já 

beneficiavam das liberdades de circulação e, em todo o caso, um signo de 

supranacionalidade”37. 

Pensar que as liberdades económicas esgotam o conceito de cidadão da União Europeia é 

continuar a pensar a cidadania em termos de mercado38, deixando de fora, como sublinha 

Catherine Barnard39, direitos político-sociais. 

É ignorar que foi criada uma nova cidadania que, embora emergente da liberdade de 

circulação de pessoas, evoluiu com o objectivo de “aproximar a União dos seus cidadãos e de 

exprimir a sua natureza como algo diverso de uma União puramente económica”40, atribuindo 

aos cidadãos nacionais dos Estados-Membros  um conjunto de direitos sociais e políticos e de 

deveres.  

                                                           
33 Cfr. Alessandra Silveira, in “Princípios de Direito da União Europeia”, Doutrina e Jurisprudência,2ª edição (actualizada e ampliada), Quid Juris, 

2011, p.80. 

34 In, conclusões no Processo C-274/96, Bickel e Franz.  

35 Cfr. Miguel  Henriques Gorjão, in “Direito da União”, História, Direito; cidadania, Mercado Interno e Concorrência, Almedina 2010, 6º Edição, 

pág. 560. 

36 Conclusões no Processo C-85/96. 

37 Cfr. Miguel  Henriques Gorjão, in “Direito da União”, História, Direito; cidadania, Mercado Interno e Concorrência, Almedina 2010, 6º Edição, 

pág. 561. 

38 O conceito de “cidadania de mercado” tem sido utilizado para abranger  os direitos dos nacionais dos Estados-Membros que exerceram o 

direito de circulação, acedendo e exercendo um trabalho, dependente ou independente, noutro Estado-Membro, ou prestando ou usufruindo  de 

serviços. Cfr. Sofia Pais, “Todos os cidadãos da União Europeia têm direito de circular e residir no território dos Estados-Membros, mas uns têm 

mais direitos do que outros…”, in Scientia Ivridica, Julho-Setembro 2010, tomo LIX, n.º 323, pág. 471, nota 6.   

39 Cfr. Catherine Barnard,“The substantive law of the EU. The four freedoms”, 2ª ed. Oxford University Press, pág. 410. 

40 Cfr. conclusões do Advogado-geral Jacobs no Processo C -274/96. 
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Impõe-se, por isso, compreender  como e por que  razão se passou de uma cidadania de 

mercado (“market citizenship”, baseada em direitos económicos) para uma cidadania social 

(“social citizenship”, para a qual releva as dimensões de solidariedade social) e se chega a uma 

cidadania republicana ( “republican citizenship”, baseada na participação e envolvimento activo).   

Aliás, o próprio legislador comunitário assumiu este percurso, ao consagrar um conceito 

dinâmico e evolutivo de cidadania41, estabelecendo, no actual artigo 25º do TFUE,  que os 

direitos conferidos pelo Tratado aos cidadãos da União serão objecto de avaliação de três em 

três anos, tendo em conta o desenvolvimento da União, e poderão ser aprofundados pelo 

Conselho.   

Daí não ser difícil adivinhar as dificuldades, quer da concretização do conceito de cidadania 

europeia e da  articulação do exercício dos direitos sociais e políticos dela emergentes para os 

cidadãos europeus com os interesses legítimos de cada um dos  Estados-Membros, quer, muito 

especialmente, do estabelecimento da sua conexão com os direitos fundamentais. 

Originariamente, a cidadania europeia foi  concebida em função da liberdade de  circulação 

e procurou assegurar  aos cidadãos dos  Estados-Membros que exerciam a sua liberdade de 

circulação uma igualdade de condições e direitos comparativamente aos nacionais do Estado-

Membro de acolhimento. 

Mas, estando ligada à ideia de livre circulação e reservada apenas aos nacionais dos 

Estados-Membros, deixando de fora migrantes de países terceiros, facilmente se compreende 

que, numa primeira fase, a cidadania  se tenha apresentado de forma autónoma em relação  à 

protecção dos direitos fundamentais, que, atenta a sua tendência universal, não pode estar 

dependente da mobilidade pessoal  nem constituir “monopólio” dos  nacionais dos Estados-

Membros. 

Foi, de resto, esta a razão pela qual os debates sobre a cidadania europeia  e sobre a 

protecção dos direitos fundamentais na ordem jurídica europeia se fizeram  em paralelo42, 

“numa lógica de separação de águas”43 .  

Acontece, porém, que, ultrapassadas as hesitações dos primeiros  dez anos, o TJ foi dando, 

progressivamente, maior conteúdo substancial ao conceito de cidadania europeia.  

                                                           
41 Anexando ao artigo 8º do TCE uma cláusula evolutiva ou de progressividade. 

42 Cfr. Alessandra Silveira, “ Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz 

Zambrano”, texto policopiado. 

43 Cfr. Miguel  Henriques Gorjão, in “Direito da União”, História, Direito; cidadania, Mercado Interno e Concorrência, Almedina 2010, 6º Edição, p. 

560. 
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No dizer de Marlene Wind44, o TJ revelou-se mais disposto a colocar “carne nos ossos” da 

cidadania da União. 

E, nos últimos anos,  usou-a como um “trampolim”, não só para conferir novos45 direitos 

substantivos aos cidadãos europeus, como também para  tornar  o princípio da não 

discriminação vinculativo no seio da União, transformando-o num direito fundamental e pessoal 

dos cidadãos europeus, independentemente das diferentes nacionalidades. 

A  jurisprudência mais recente do TJ vem mesmo confirmar que este tribunal pretende levar 

a cidadania da União mais a sério do que os governos dos Estados-Membros esperava, fazendo 

dos “indivíduos”, enquanto seres humanos, os jogadores mais importantes no processo de 

integração europeia46.   

Ancorando-se no princípio geral da não discriminação  em razão da nacionalidade e aliando-

se aos direitos fundamentais reconhecidos pela ordem jurídica europeia, o TJ vai reconhecer 

características constitucionais no artigo 20º do TFUE e, consequentemente, permitir que o 

estatuto de cidadão europeu possa servir de base à invocação  dos direitos fundamentais, numa 

ideia de igualdade entre os cidadãos e  de tendência de generalização da protecção jurídica. 

Dai a inevitabilidade da confluência entre cidadania europeia e direitos fundamentais47.  

Aliás, este prenúncio já  há muito havia sido feito pelo Advogado-Geral Philippe Léger48, no 

caso Boukhalfa v. Bundesrepublik Deustschand, onde afirmou que o conceito de cidadania 

europeia “abrange  na realidade aspectos já adquiridos, na sua maior parte, pela evolução do 

direito comunitário, e como tal constitui uma consolidação do acervo comunitário. Mas compete 

ao Tribunal dar-lhe pleno significado. Ora, se se inferirem todas as consequências que se 

prendem com este conceito, todos os cidadãos da União, qualquer que seja a sua nacionalidade, 

devem gozar exactamente dos mesmos direitos  e estar sujeitos aos mesmos deveres. Levado ao 

extremo das suas consequências, tal conceito deveria permitir chegar a uma equiparação 

                                                           
44 Cfr. Marlene Wind, “Post-national citizenship in Europe: The EU as a ‘welfare rights generator’” ?, Columbia Journal of European Law,  2009, 

15, p.p. 243, 244, 256. 

45 Ainda que nem todos os direitos se apresentem  como inteiramente novos, por se tratarem de direitos  já  reconhecidos pelo direito 

anteriormente vigente ou por alguns Estados-Membros. Cfr. Miguel Gorjão Henriques, “Direito da União. História, Direito, Cidadania, Mercado 

Interno e Concorrência”, 6ª ed., 2010, p. 562.   

46 Cfr. Marlene Wind, “Post-national citizenship in Europe: The EU as a ‘welfare rights generator’” ?, Columbia Journal of European Law,  2009, 

15, p.p. 243, 244, 256. 

47 Cfr. Alessandra Silveira, “ Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz 

Zambrano”, texto policopiado. 

48 Cfr. Considerando 63 das suas conclusões apresentadas em 14 de Novembro de 1995, no Proc.C-214/94.  
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perfeita dos cidadãos da União, qualquer que seja a sua nacionalidade. Essa equiparação 

deveria operar da mesma forma que a que existe entre os nacionais de um mesmo Estado”. 

Se ser cidadão europeu significa ser titular dos direitos  e deveres previstos nos Tratados ( 

cfr. artigo 20º, nº2 do TFUE), daí decorre que também eles são titulares dos direitos 

fundamentais reconhecidos pelo sistema jurídico da União Europeia e que podem invocar o 

estatuto de cidadão europeu para aceder ao padrão de jusfundamentalidade europeu49. 

Direitos fundamentais reconhecidos pela ordem jurídica europeia e cidadania convergem, 

assim, na protecção do cidadão europeu, quer pelo papel que tais direitos desempenharam  e 

continuam a desempenhar na determinação do sentido e alcance da cidadania europeia, quer 

pelo facto de o estatuto de cidadão europeu servir de veículo de invocação dos direitos 

fundamentais na União Europeia.  

É neste contexto que pretendemos realçar o papel propulsor e criativo do TJ e o contributo 

dado pelos Tribunais nacionais dos Estados-Membros, mediante o mecanismo do reenvio 

prejudicial, na construção do estatuto de cidadania europeia e do padrão de 

jusfundamentalidade europeu. 

É  nisto   que reside  o objecto da investigação a desenvolver, no âmbito da elaboração de 

dissertação de mestrado. 

E, neste quadro, centraremo-nos no propósito de encontrar as respostas para as seguintes 

questões, formuladas no âmbito do processo Zambrano e que ficaram por responder: 

 1) É necessário haver circulação para que sejam aplicadas as disposições do TFUE 

relativas à cidadania? 

2) O artigo 18º do TFUE protege os cidadãos estáticos contra as discriminações inversas 

geradas pelo exercício de direitos de cidadania pelos cidadãos dinâmicos?  

3) Que papel desempenham os direitos fundamentais na determinação do sentido e alcance 

da cidadania?   

E que papel joga o princípio do nível de protecção mais elevado neste contexto? 

 

No caminho a percorrer, começaremos por abordar, no capítulo I, a questão da protecção 

dos direitos fundamentais na União Europeia de Roma a Lisboa. 

                                                           
49 Cfr. Alessandra Silveira, “ Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz 

Zambrano”, texto policopiado. 
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Dedicaremos o capítulo II ao estudo da cidadania europeia, na sua vertente jurídica, e à sua  

relação com os direitos fundamentais reconhecidos pela ordem jurídica europeia. 

Finalmente, trataremos, no capítulo III, a questão da discriminação inversa. 
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CAPÍTULO I 

União Europeia e sistema de fontes: a protecção dos direitos 

fundamentais de Roma a Lisboa 

 

1. O modelo de protecção dos direitos fundamentais na União Europeia 

A protecção dos direitos fundamentais na União Europeia funda-se nos Tratados 

constitutivos e é exercida pelos tribunais que integram a estrutura jurisdicional europeia – 

tribunais organicamente europeus (TJUE, que inclui o Tribunal de Justiça, o tribunal Geral e os 

tribunais especializados) e tribunais funcionalmente europeus (os tribunais dos Estados-

Membros da União)50. 

Por sua vez, a protecção jurisdicional dos direitos fundamentais assenta na ideia de União 

de direito: o exercício do poder público na União europeia está submetido ao direito e a 

protecção do particular deve ser devidamente salvaguardada51.  

Neste campo, não podemos deixar de salientar o trabalho desenvolvido pelo TJ que, desde o 

Acórdão Stauder52, vem dando espaço aos direitos fundamentais,  garantindo, por um lado,  o 

seu respeito, no quadro das vias processuais previstas nos Tratados. 

E, por outro lado, exercendo um controlo, quer do direito europeu, quer do direito nacional, 

à luz dos direitos fundamentais, que interpreta e aplica segundo critérios  próprios da ordem 

jurídica europeia,  numa lógica de interjusfundamentalidade, de acordo com o espírito dos 

Tratados  e em função  do objectivo último da União: o de promover a integração53.  

 

 

                                                           
50 Cfr. Alessandra Silveira, in “Princípios de Direito da União Europeia. Doutrina e Jurisprudência”, 2ª edição (actualizada e ampliada), Quid Juris, 

2011,  p. 79.  

51 Cfr. Alessandra Silveira, in “Princípios de Direito da União Europeia. Doutrina e Jurisprudência”, Quid Juris, 2ª edição (actualizada e ampliada), 

Quid Juris, 2011,  p. 79.  

52 Acórdão de 12 de Novembro de 1969, Proc. 29/69. 

53 Sobre o tema, cfr. Alessandra Silveira, in “Princípios de Direito da União Europeia. Doutrina e Jurisprudência”, 2ª edição (actualizada e 

ampliada), Quid Juris, 2011, p.p. 79 e segs.  
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2. Decisões do Tribunal de Justiça  em matéria de direitos fundamentais 

Façamos, então, um percurso sobre a jurisprudência mais significativa do TJ em matéria de 

direitos fundamentais54, procurando daí perceber tendências, orientações e perspectivas de 

actualização e evolução jurisprudencial. 

Numa primeira fase, a que Maria Luísa Duarte apelida de “agnosticismo valorativo”55, a 

atitude inicial do TJ sobre o relevo dos direitos fundamentais no seio da ordem jurídica 

comunitária foi a de não os reconhecer como parâmetro de apreciação da conformidade dos 

actos comunitários. 

Assim aconteceu nos Acórdãos Stork56 e Sgarlata57, casos em que os particulares (produtores 

de aço alemães e agricultores italianos), invocaram, em seu benefício, princípios e direitos 

fundamentais reconhecidos pelas Constituições alemã e italiana (direitos de propriedade privada 

e de livre escolha e exercício de uma actividade económica, respectivamente)  que estariam a 

ser violados por determinadas disposições comunitárias. 

Preocupado em salvaguardar a autonomia e a unidade da ordem jurídica comunitária, o TJ 

recusou-se a apreciar as normas comunitárias à luz do direito nacional, considerando que não 

lhe competia pronunciar-se sobre a inobservância de regras de direito interno, mesmo de 

natureza constitucional58. 

Deste modo, não só inviabilizou a invocação, por parte dos particulares, de direitos 

fundamentais consagrados pelas Constituições dos respectivos Estados (para se oporem à 

aplicação de um acto comunitário potencialmente restritivo daqueles  direitos), como também  

não garantiu a sua tutela autónoma.  

                                                           
54 Sobre o tema, cfr. José Luís da Cruz Vilaça, “A protecção dos direitos fundamentais na ordem jurídica comunitária”, in “Estudos em 

homenagem ao Prof. Doutor Rogério Soares”, Boletim da Faculdade de Direito – Universidade de Coimbra, Coimbra Editora, 2001, p.p. 418 a 

433 e Rui Manuel Moura Ramos, “A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e a protecção dos direitos fundamentais”, in “Estudos 

Em Homenagem ao Prof. Doutor Rogério Soares”, Boletim da Faculdade de Direito – Universidade de Coimbra, Coimbra Editora, 2001, p.p. 963 

a 985.   

55 Cfr. Maria Luísa Duarte, “O Tratado da União Europeia e a garantia da Constituição. Notas de uma reflexão crítica”, in Estudos em Memória do 

Professor João de Castro Mendes, Lisboa, 1995, p. 677; “União Europeia e direitos fundamentais – no espaço da internormatividade”, AAFDL, 

Lisboa, 2006, p. 38.  

56 Acórdão Stork c. Alta Autoridade, de 4 de Fevereiro de 1959,Processo 1/58.  

57 Acórdão Sgarlata e o. c. Comissão, de 1 de Abril de 1965, Processo 40/64. 

58 Vide Maria Luísa Duarte, in “União Europeia e direitos fundamentais – no espaço da internormatividade-“, cit., p. 38.  
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Todavia, pressionado pelos Tribunais Constitucionais alemão59 e italiano60, que não 

hesitaram em ameaçar  que declarariam a inaplicabilidade das normas comunitárias caso não 

salvaguardasse os direitos fundamentais61, o TJ acabou por admitir,  como parâmetro de 

apreciação de validade dos actos jurídicos das instituições europeias, os direitos fundamentais, 

afirmando, pela primeira vez, no Acórdão Stauder62, que estes direitos  fazem parte integrante 

dos  princípios gerais do direito comunitário, cuja observância compete-lhe assegurar63. 

Estava, assim, dado o passo para a “comunitarização” dos direitos fundamentais pelo 

recurso aos princípios gerais do direito comunitário64, com a consequente avocação, pelo 

Tribunal de Justiça, do papel de garante dos direitos fundamentais. 

No dizer de Alessandra Silveira, a “jurisprudência Stauder inaugura o método de tutela 

europeia dos direitos fundamentais baseado no recurso aos princípios gerais do direito, desde 

então entendidos como parâmetros de apreciação da validade dos actos jurídicos europeus, 

convocados pelo objectivo de subordinar as decisões europeias ao regime substancial e 

processual de uma autêntica União de direito” 65. 

No desenvolvimento desta linha de orientação, o TJ afirmou, no Acórdão Internationale 

Handelsgesellschaft66, que a protecção dos direitos fundamentais como princípios gerais do 

                                                           
59 O Bundesverfasungsgerich, em decisão de 18 de Outubro de 1967 e de 29 de Maio de 1974. Nesta última,  a conhecida decisão Solange I, o 

Tribunal Constitucional, depois de consultar o Tribunal de Justiça pela via do reenvio prejudicial,  considerou-se competente para declarar a 

inaplicabilidade dessas normas no caso de violação dos princípios fundamentais garantidos pela Constituição alemã. Cfr., José Luís da Cruz 

Vilaça, texto intitulado “A Protecção dos Direitos Fundamentais na ordem jurídica comunitária” publicado  in, “Estudos Em Homenagem ao Prof. 

Doutor Rogério Soares”, Boletim da Faculdade de Direito – Universidade de Coimbra,  Coimbra Editora, 2001, p. 418.   

60 A Corte Costituzionale , na sentença nº 183, de 27 de Dezembro de 1973  ( a conhecida decisão Fontini) e na sentença n 170, de 1984 ( a 

conhecida decisão Granital).  

61 Cfr., José Luís da Cruz Vilaça, texto intitulado “A Protecção dos Direitos Fundamentais na ordem jurídica comunitária” publicado  in, “Estudos 

Em Homenagem ao Prof. Doutor Rogério Soares”, Boletim da Faculdade de Direito – Universidade de Coimbra,  Coimbra Editora, 2001, p.p. 418 

e 419.   

62 Acórdão Stauder c. Cidade de Ulm, de 12 de Novembro de 1969, Processo 29/69. Estava em causa uma decisão da Comissão que fazia 

depender a concessão de um subsídio social ( venda de manteiga a preço reduzido) da divulgação do nome do beneficiário junto dos vendedores. 

O Tribunal alemão, por via do reenvio prejudicial, perguntou ao Tribunal de Justiça se tal decisão era compatível com os princípios gerais do 

Direito Comunitário em vigor, tendo o  Tribunal de Justiça concluído pela ausência de qualquer incompatibilidade.  

63 Solução que já havia sido proposta pelo Advogado-Geral  Lagrange no  caso Comptoirs, Processos Apensos 36, 37, 38 e 40/59.    

64 Maria Luísa Duarte distingue os princípios gerais de direito no Direito da União Europeia ( princípios jurídicos de âmbito geral, dotados de uma 

força transversal e estruturante dos sistemas jurídicos que faz deles uma espécie de património comum da juridicidade) e princípios  gerais do 

Direito da União ( princípios que estão, directa ou indirectamente, inscritos nos Tratados, constituem uma referência normativa pressuposta pela 

própria ideia de  União de direito e informam materialmente os actos do poder público europeu). Cfr. Maria Luísa Duarte in “União Europeia e 

direitos fundamentais – no espaço da internormatividade-“, cit., p.p 80 a  89.     

65  Cfr. Alessandra Silveira, in “Princípios de Direito da União Europeia. Doutrina e Jurisprudência”, 2ª edição (actualizada e ampliada), Quid Juris, 

2011, p.p. 79 e 80.  

66 Acórdão de 17 de Dezembro de 1970, Processo 11/70. 
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direito comunitário apoia-se nas  tradições  constitucionais comuns aos Estados-Membros e  

deve ser assegurada no contexto da estrutura e dos objectivos da Comunidade67. 

Depois, no Acórdão Nold68, quando  confrontado com a alegação de que certas disposições 

comunitárias, para além de contrariarem disposições constitucionais alemães violavam ainda 

instrumentos internacionais, nomeadamente a Convenção Europeia dos Direitos do Homem,  

consagrou um critério mais amplo de identificação dos direitos fundamentais, acrescentando  às 

tradições constitucionais comuns, as próprias Constituições dos Estados-Membros e os 

instrumentos internacionais relativos aos Direitos do Homem, aos quais os Estados-Membros 

hajam aderido.  

E, no Acórdão Rutili69, quando  foi instado a esclarecer em que circunstâncias as limitações 

ao direito de livre circulação e permanência dos cidadãos de outros Estados-Membros, poderiam 

considerar-se  justificadas nos termos do actual  artigo 45º, nº3 do TFUE, o TJ, admitiu a 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem como quadro de referência para a protecção dos 

direitos fundamentais, acentuando que as limitações aos direitos por ela garantidos  por razões 

“de ordem e segurança públicas, não poderão ultrapassar o âmbito do que é necessário para 

protecção daquelas necessidades numa sociedade democrática”.    

O reforço da protecção  dos direitos fundamentais continuou a ser  prosseguido pelo  

Acórdão Hauer70, a propósito de um regulamento agrícola que proibia, dentro de certas 

condições, a plantação de vinhas. Neste caso,  o TJ afirmou que   “a questão de uma violação 

eventual dos direitos fundamentais por um acto institucional das Comunidades apenas pode ser 

apreciada no quadro do próprio direito comunitário”  e que os princípios gerais aplicáveis  hão-

de ser recrutados das tradições constitucionais comuns aos  Estados-Membros e dos 

instrumentos internacionais relativos à protecção dos Direitos do Homem71, nos  quais os 

Estados-Membros cooperaram  ou a que aderiram. 

                                                           
67  Isto, não obstante no seguimento da jurisprudência StorK, ter afirmado  que a invocação de violações, quer aos direitos fundamentais, tais 

como estes são enunciados na Constituição de um Estado-Membro, quer aos princípios  da estrutura constitucional nacional, não pode afectar a 

validade de um acto da Comunidade ou o seu efeito no território desse Estado, sob pena de o mesmo perder o ser carácter comunitário e de ser 

posta em causa a base jurídica da própria Comunidade. 

68 Acórdão Nold c. Comissão, de 14 de Maio de 1974, Processo 4/73. 

69 Acórdão Rutili/Ministro do Interior, de 28 de Outubro de 1975, Processo 36/75, que tratou do caso de um sindicalista italiano, residente em 

França, que  por causa de desentendimentos com as autoridades, foi proibido, por razões de ordem pública, de entrar em quatro departamentos 

do território francês.      

70 Acórdão Lisalotte Hauer/Land Rheinland Pfalz,  de 13 de Dezembro de 1979, Processo 44/79.  

71 No seio dos quais reveste particular importância a CEDH, conforme  resulta do  acórdão ERT,  de 18 de Junho de 1991, Processo C-260/89. 
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Foi consolidada no Acórdão Wachauf72, no qual o TJ  foi peremptório em declarar que não 

podem ser admitidas no seio da Comunidade medidas incompatíveis com o respeito dos direitos 

fundamentais73, salientando, contudo, que estes direitos não devem ser entendidos como 

prerrogativas absolutas, pois podem ser introduzidas restrições  ao seu exercício, desde que as 

mesmas tenham por fundamento objectivos de interesse geral prosseguidos pela Comunidade e 

não constituam uma intervenção desproporcionada e intolerável susceptível de atentar contra a 

própria essência desses direitos74.      

Pode dizer-se que, a partir de então, ficaram lançados  os parâmetros em que até ao 

presente se tem baseado a  jurisprudência  do TJ, em matéria de defesa  dos direitos 

fundamentais. 

Cada vez mais o TJ vem-se empenhando em encontrar  soluções capazes de darem 

resposta adequada às exigências de uma tutela efectiva dos direitos fundamentais75 e, deste 

modo, a assumir o papel de guardião destes direitos. 

Fá-lo, quer controlando a conformidade da actuação das instituições europeias com os 

direitos fundamentais76, quer impondo o respeito destes direitos pelos Estados-Membros quando 

estes  se limitam a implementar a legislação europeia77 ou derrogam uma das liberdades 

fundamentais previstas no Tratado78.  

Parafraseando Alessandra Silveira, dir-se-á que, nos dias de hoje, constitui já  jurisprudência 

assente  do TJ que os Estados-Membros  devem respeitar os direitos fundamentais protegidos 

pelo direito da União quando: 1) aplicam o direito da União; 2) derrogam temporariamente 

disposições normativas europeias; 3) transpõem directivas europeias, 4) adoptam normas 

nacionais que executam/dão exequibilidade às disposições europeias; 5) quando aplicam direito 

nacional que integra o âmbito de aplicação do direito da União79:    

                                                           
72 Acórdão Wachauf, de 13 de Julho de 1989, Processo 5/88. 

73 Cfr. Acórdão cit., Considerando 17. 

74 Cfr. Acórdão cit. Considerando 18. 

75 Cfr. Maria Luísa Duarte, in, “União Europeia e Direitos Fundamentais -  no espaço da internormatividade-“, AAFDL, Lisboa, 2006, p. 44.    

76 Acórdãos Stauder e Internationale Handelsgesellschaft, cit. 

77 Cfr. Acórdão Cinethèque, de 11 de Julho de 1985, Processos apensos 60 e 61/84, considerando 26  e Acórdão Wachauf, de 13 de Julho de  

1989, Proc. 5/88, considerando 14.   

78 Cfr. Acórdão ERT, de 18 de Junho de 1991, Processo C-260/89, considerando 41. 

79 Cfr. Alessandra Silveira,  “Tratado de Lisboa e tutela jurisdicional efectiva. Das alterações relevantes para o contencioso da União Europeia”, in 

Cadernos de Justiça Administrativa nº 80, Março/Abril 2010, p. 16  e, “Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de 

James Madison à jurisprudência Ruiz Zambrano”, texto policopiado. 
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E que “desde que a União Europeia  tenha competência num determinado domínio, o 

padrão de jusfundamentalidade aplicável às situações concretas  é o da União Europeia” 80.   

Daqui decorre, “que a protecção jusfundamental da União Europeia é levada para a esfera 

de actuação dos Estados-Membros quando apliquem o direito da União”81 e, consequentemente, 

para os ordenamentos jurídicos nacionais, onde coexiste com os níveis de protecção dos direitos 

fundamentais consagrados no direito interno ou na CEDHU82.  

O que, por sua vez,  implica, que o nível de  protecção jusfundamental da União Europeia 

“vai coexistir com os standards83 de protecção decorrentes das Constituições nacionais e da 

CEDH”, criando uma “sobreposição dos níveis de protecção de direitos fundamentais previstos 

nos diversos sistemas (direito da União Europeia, direito constitucional nacional e CEDH)”84, 

dando origem ao fenómeno a que Gomes Canotilho85 apelida de  “interjusfundamentalidade”, ou 

de “protecção multinível  dos direitos fundamentais”, segundo Marta Cartabia.86 

Mas, sendo assim, impõe-se encontrar respostas para as seguintes questões: 

1) Qual é o padrão de jusfundamentalidade europeu? 

2) Como pode o juiz nacional aferir da jusfundamentalidade de uma norma nacional que 

aplica o Direito da União?   

Tratam-se de questões só aparentemente novas, na medida em que já eram  colocadas 

antes da atribuição  de força juridicamente relevante  à CDFUE,  mas que  voltaram a ganhar 

maior enfoque  com o reconhecimento à CDFUE “do mesmo valor jurídico que os Tratados”  

pelo  artigo 6º87 do TFUE, entrado em vigor em 1 de Dezembro de 2009. 

 

 

                                                           
80 Cfr. Conclusões da Advogada-Geral Leonor Sharpston, em 30 de   Setembro de 2010, no Processo Gerardo Ruiz Zambrano c. Office nacional 

de l’emploi, C-34/09, considerando 156. No mesmo sentido, cfr.  Alessandra Silveira, in “Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – 

do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz Zambrano”, texto policopiado. 

81 Cfr. Alessandra Silveira, in “Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz 

Zambrano”, texto policopiado. 

82 Cfr. Conclusões da Advogada-Geral Leonor Sharpston, em 30 de   Setembro de 2010, no Processo Gerardo Ruiz Zambrano c. Office nacional 

de l’emploi, C-34/09, considerando 156. 

83 Padrões de referência. 

84 84 Cfr. Conclusões da Advogada-Geral Leonor Sharpston, em 30 de   Setembro de 2010, no Processo Gerardo Ruiz Zambrano c. Office nacional 

de l’emploi, C-34/09, considerando 156. 

85 Cfr. Gomes Canotilho, in, “ Brancosos” e interconstitucionalidade. Itinerários dos discursos sobre a historicidade constitucional”. Almedina, 

Coimbra. 2006.  

86 Cfr. Raffaele Bifulco/Marta Cartabia Celloto, LÉuropa dei diritti, p. 348. 

87 Cujo nº1 estabelece que “A União reconhece os direitos, as liberdades e os princípios enunciados na Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia (….) e que tem o mesmo valor jurídico que os Tratados”, 
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3. Padrão de jusfundamentalidade europeu 

Falar, no actual estádio de desenvolvimento do Direito Europeu, de padrão de 

jusfundamentalidade, implica trazer á colação o impacto que  a integração da CDFUE  no direito 

originário da União causou  em matéria de protecção dos direitos fundamentais. 

Tendo a aprovação da  CDFUE o propósito88 de fortalecer a protecção dos direitos 

fundamentais no território da União Europeia, de forma a garantir que o princípio do primado 

não fosse ameaçado por sensibilidades constitucionais dos Estados-Membros89, facilmente se 

compreende que com a atribuição de força jurídica vinculativa à CDFUE inicia-se uma nova fase 

jurídico-constitucional da União Europeia90. 

A problemática do reconhecimento e protecção direitos fundamentais ultrapassa as matrizes 

jurídico-constitucionais dos vinte e sete Estados-Membros e a CDFUE passa a assumir o 

protagonismo da protecção dos direitos fundamentais. 

Daí não ser de estranhar que o europeu “anti-federalista” 91 considere a Carta como o 

“adoçante de uma pílula amarga e perigosa de uma Europa federal com uma constituição 

formal” e o europeu federalista92 veja a Carta “como uma forma de aumentar a confiança dos 

                                                           
88 Na resolução   de 16 de Março de 2000 sobre o processo formativo  da Carta, o Parlamento Europeu  salientou que é o primado do Direito da 

União e os poderes significativos das suas instituições para afectar os indivíduos que tornam necessário o reforço da protecção dos direitos 

fundamentais a nível da União Europeia ( considerando F do preâmbulo);  que, com as disposições nacionais em matéria de direitos 

fundamentais, a Carta não deve entrar em conflito com a CEDH ( considerando R do preâmbulo) e que  a Carta não deveria “substituir ou 

enfraquecer a legislação dos Estados-Membros em matéria de direitos fundamentais ( ponto 12).     

89 Neste último sentido, vide Jonas Bering Liisberg, “ Does the EU Charter of Fundamental Rights Threaten the Supremacy of Community Law? 

Article 53 of the Charter: a fountain of law or just an inkblot? “, in The Jean Monnet Program ,Professor J.H.H. Weile European Union Jean 

Monnet Chair, Jean Monnet Working Paper 4/01  p. 34 e 36. 

90 Cfr. Alessandra Silveira, in Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia- do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz 

Zambrano,  texto policopiado, referindo Maria Luísa Fernandez Esteban, The rule of law  European Constitution, Kluwer Law, The 

Hague/London/Boston, 1999; Mats Lindfelt, Fundamental rights in the European Union – towards higher law of the land? A Study of status of 

fundamental rights in a broader constitutional setting, ABOA, 2007   

91 Por oposição aos anti-federalistas dos Estados Unidos da América, que antes e logo após a aprovação da Constituição em 1787, exigiram que a 

Constituição fosse acompanhada de uma Carta de Direitos federal (Bill of Rights), com o propósito de restringir os poderes do Governo Federal e 

de proteger os cidadãos de todos os Estados quando estivesse em causa o gozo de um direito respeitante à relação dos cidadãos com as 

instituições federais. Cfr. Jonas Bering Liisberg, cit., p. 29 e 30 e Alessandra Silveira, cit., p. 1 

92 Por oposição à posição inicial dos federalistas dos EUA, de entre os quais James Madison, que, pelo menos, durante a fase de ratificação da 

Constituição e receando que a discussão sobre novos Aditamentos á Constituição comprometesse o sucesso do texto elaborado, argumentaram 

que a Constituição não dotava o governo federal de competências para intervir no domínio dos direitos privados pelo que não era particularmente 

urgente a criação de uma Carta de Direitos Federal. A mudança de atitude veio após a entrada em vigor da Constituição, servindo a Carta, nas 

palavras de Madison, como uma “boa base para apelar ao sentido de comunidade”. Cfr. Alessandra Silveira, in Cidadania e jusfundamentalidade 

na União Europeia- do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz Zambrano, texto policopiado.           .   
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cidadãos nas instituições da União e para instalar um novo sentido de propósitos entre os povos 

da Europa” 93. 

Mas, independentemente do olhar político que se venha a ter acerca da CDFUE e não 

obstante as disposições dos direitos contidos na CDFUE serem, basicamente, uma compilação 

de direitos já existentes94,  é inegável que o  reconhecimento de que a Carta tem o mesmo valor 

jurídico que os Tratados tem implicações várias na ordem jurídica europeia, com especial 

incidência na protecção dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. 

Desde logo, porque, tal como resulta do disposto no artigo 51º, nº1 da CDFUE, reequaciona 

as competências jurisdicionais nos Estados-Membros, os quais, desde que estejam a aplicar o 

Direito da União ou actuem no seu âmbito de aplicação95, são, agora, confrontados com a  

competência da União em matéria de direitos fundamentais e, consequentemente, com a 

secundarização dos instrumentos de protecção nacional96. 

Reforça a fiscalização jurisdicional, tornando mais amplo e concreto o papel do TJ como 

“guardião dos direitos  fundamentais”97 e, consequentemente, fortalece  o processo de 

integração europeia, na medida em que promove a tendencial equiparação das posições 

jurídicas fundamentais dos cidadãos em todo  o espaço da União98. 

Torna os direitos fundamentais mais visíveis para os cidadãos europeus e flexibiliza os 

critérios de efeito directo99 das normas europeias100, facilitando a sua invocação pelos particulares 

                                                           
93 Neste  último sentido, cfr. Jonas Bering Liisberg, “Does the EU Charter of Fundamental Rights Threaten the Supremacy of Community Law? 

Article 53 of the Charter: a fountain of law or just an inkblot? “, in The Jean Monnet Program ,Professor J.H.H. Weile European Union Jean 

Monnet Chair, Jean Monnet Working Paper 4/01 p. 30. 

94  O carácter inovador da CDFUE respeita à lista final dos direitos, que, não obstante incluir direitos já contemplados em diversos instrumentos 

europeus,  passaram a ser considerados direitos fundamentais no contexto da União Europeia, tais como o direito a um ambiente limpo, direitos 

de bioética, direito à protecção de dados pessoais e direitos dos deficientes.     

95 O âmbito de aplicação do direito da União passou a  ser definido em função das suas competências, quando é certo que os Tratados, até então 

nunca tinham definido critérios de repartição de competências entre os Estados-Membros e a União.   

96  Cfr. Alessandra Silveira,  União Europeia: da unidade jurídico-política do ordenamento composto (ou da estaca em brasa no olho do Ciclope 

Polífemo), in Direito da União Europeia e transnacionalidade, Alessandra Silveira (coord), Acção Jean Monnet (Information and Research 

Activities), Quid juris, Lisboa, 2010, p.28;  Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia- do argumento de James Madison à 

jurisprudência Ruiz Zambrano, texto policopiado.         

97 Cfr. Alessandra Silveira, União Europeia: da unidade jurídico-política do ordenamento composto (ou da estaca em brasa no olho do Ciclope 

Polífemo), in Direito da União Europeia e transnacionalidade, Alessandra Silveira (coord), Acção Jean Monnet (Information and Research 

Activities), Quid juris, Lisboa, 2010, p.41.  

98 Cfr. Alessandra Silveira, União Europeia: da unidade jurídico-política do ordenamento composto (ou da estaca em brasa no olho do Ciclope 

Polífemo), in Direito da União Europeia e transnacionalidade, Alessandra Silveira (coord), Acção Jean Monnet (Information and Research 

Activities), Quid juris, Lisboa, 2010, p.37 e 38. 

99 Que se traduz  na susceptibilidade de invocação, em juízo,  de uma disposição europeia por parte daquele a quem confere direitos ou impõe 

obrigações, desde que tal disposição seja suficientemente clara ou precisa  e seja apta a produzir os seus efeitos sem necessidade de qualquer 

medida complementar.  
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litigantes que, procurando optimizar a tutela jurisdicional efectiva decorrente do direito da União,   

convertem-se nos principais guardiães da integridade normativa deste direito. Prova disso é o 

efeito directo horizontal de que gozam muitos dos direitos fundamentais contemplados na 

CDFUE101. 

Ressalta, assim, com grande evidência que a atribuição de força jurídica vinculativa  à  Carta 

Europeia dos Direitos Fundamentais  não só não faz perigar o primado do Direito da União, 

como reforça este primado, constituindo mais um avanço no sentido da unidade jurídico-política 

do ordenamento jurídico europeu102. 

 

3.1 Ora, assente,  por um lado,  que a União Europeia protege os direitos fundamentais, 

desde que a situação caia no campo de aplicação do direito da União, definido em função da 

sua competência, tal como resulta do disposto  no artigo 5º do TUE, nos artigos 1º a 6º do TFUE 

e artigo 51º da CDFUE. 

E, por outro lado, que a  protecção dos direitos fundamentais na União Europeia, funda-se 

no reconhecimento destes direitos  enquanto princípios gerais do direito da União e no apelo a 

normas de distintas fontes: normas europeias (constantes dos tratados e da CDFUE); normais 

nacionais (normas constitucionais dos Estados-Membros) e normas internacionais (normas de 

convenções internacionais que os Estados-Membros subscreveram, especialmente a CEDH), a 

questão que se coloca, de imediato,  é a de saber como é que a norma de direito fundamental 

de proveniência nacional  e de proveniência internacional é absorvida ou incorporada pela ordem 

jurídica europeia. 

                                                                                                                                                                          
100  Ou seja, situações em que os direitos fundamentais são protegidos por dever do Estado de protecção dos cidadãos contra aqueles que 

pretendem prejudica-los ou violar os seus direitos. E isto não  obstante, nos termos do artigo 51º, nº1 da CDFUE, esta ter como destinatários 

apenas as  instituições, órgãos e organismos europeus e os Estados-Membros, quando apliquem o direito da União. Negar esse efeito, seria  

fragilizar a horizontalidade dos direitos fundamentais decorrentes das tradições constitucionais comuns, salvaguardadas pelo artigo 6º, nº3 do 

TUE.. 

101 Cfr. Alessandra Silveira, “ Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz 

Zambrano”, texto policopiado. 

102 Francisco Lucas Pires fala em “federalização  sem Estado Federal” Cfr. a antologia de textos, “A revolução europeia por Francisco Lucas 

Pires”, Publicação do Gabinete em Portugal do Parlamento Europeu, 2008, p. 57 ; J.H. Weiler  defende que a União Europeia criou o seu modelo 

de federalismo constitucional, cujo traço distintivo seria o princípio da tolerância constitucional, através  do qual os sujeitos constitucionais do 

Estado-Membro submetem-se voluntariamente à disciplina federativa nas esferas de competência da União. Cfr. “La Costituzione dell’Europa, pp. 

451 e ss.;   Jonas Bering Liisberg diz que o sistema europeu funciona “na zona de penumbra entre p direito internacional público e o 

federalismo”, ob. cit, p. 35.    
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Isto porque, conforme ensina Maria Luísa Duarte, “ o ordenamento comunitário não recebe 

as regras jurídicas, não acolhe a norma x da Lei Fundamental de Bona ou a norma y da 

CEDH103”. 

Porque, como salienta Alessandra Silveira,  ainda que o núcleo essencial da disposição 

normativa, o “coração das normas”  seja aparentemente o mesmo nos  três ordenamentos 

jurídicos  – europeu,  nacional e internacional – , as diferenças sistémicas podem produzir 

distintos standards104. 

E bem se  compreende que seja assim, pois a  existência  de diferentes níveis de protecção 

relativamente a determinado direito fundamental implica forçosamente uma pluralidade de 

intérpretes  das normas de direitos fundamentais (juízes do TJ, dos tribunais nacionais e do 

TEDH) e de uma pluralidade de interesses e de valores a considerar105. 

De resto, são também estas razões que explicam que a recepção das disposições 

normativas na ordem jurídica europeia seja feita através de um processo em tudo semelhante ao 

processo da recepção material106.  

Isto é, as disposições normativas são recebidas e  incorporadas na ordem jurídica europeia 

e passam a ser interpretadas e aplicadas de acordo com o seu espírito e objectivos. 

Dizendo de outra forma, a  recepção na ordem jurídica europeia é feita com enunciados 

normativos gerais, que serão interpretados e aplicados pelo Juiz do TJ segundo os critérios 

próprios do Direito da União107. 

Ou, nas palavras de Alessandra Silveira,  a disposição normativa é filtrada pelo modelo 

jurídico da integração ou compatibilizada com a estrutura e objectivos da ordem jurídica  

europeia108. 

 

                                                           
103 Cfr. Maria Luísa Duarte, in, “União Europeia e Direitos Fundamentais -  no espaço da internormatividade-“, AAFDL, Lisboa, 2006, p. 95.    

104 Cfr. Alessandra Silveira, in, “ Relações jurídico-privadas e efeito directo dos princípios gerais/direitos fundamentais protegidos pelo Direito da 

União Europeia”, texto policopiado. 

105 Neste sentido, Mariana Rodrigues Canotilho,”O Princípio do Nível Mais Elevado de Protecção e Garantia dos Direitos Fundamentais na União 

Europeia”,. In “50 Anos do Tratado de Roma”, Coordenação de Alessandra Silveira, p. 325.  E tese de mestrado, com o mesmo título, disponível 

no site do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. 

106  E que segundo Jorge Miranda define nos seguintes termos: “As normas recebidas são incorporadas como normas do sistema que as recebe  

ou nele enxertadas com o mesmo espírito que a este presida; e a sua vigência, a sua interpretação e a sua integração ficam, em tudo 

dependentes de outras normas do novo sistema ou subsistema a que ficam pertencendo”. Cfr. Jorge Miranda, in, “ Manual de Direito 

Constitucional”, 4ª ed. Coimbra Editora, 2000, Tomo II, p. 33.  

107 Cfr. Maria Luísa Duarte, in, “União Europeia e Direitos Fundamentais -  no espaço da internormatividade-“, AAFDL, Lisboa, 2006, p. 95.    

108 Cfr. Alessandra Silveira,  “Tratado de Lisbos e tutela jurisdicionsl efectiva, Das alterações relevantes para o contencioso da União Europeia”, in, 

“Cadernos de Justiça Administrativa nº 80, Março/Abril, 2010, p. 16.  
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4. O princípio do nível de protecção mais elevado 

Mas, então, qual é a norma europeia de protecção dos direitos fundamentais?    

Se tivermos presente, por um lado, que, no domínio da pluralidade normativa  que 

caracteriza o ordenamento jurídico da União, a relação entre as normas europeias, normas 

nacionais/constitucionais e normas internacionais, não é uma relação de concorrência, mas 

antes uma relação de complementariedade. 

E, por outro lado, que a preferência por uma norma sobre direitos fundamentais, em 

detrimento de outra, faz-se “em função do conteúdo e não da sua origem ou estatuto formal” 109, , 

facilmente se compreenderá que a resposta a dar há-de ser encontrada no âmbito do artigo 

53º110 da CDFUE. 

Dispõe este artigo, sob a epígrafe “nível de protecção”, que: 

“Nenhuma disposição da presente Carta deve ser interpretada no sentido de restringir ou 

lesar os direitos do Homem e as liberdades fundamentais reconhecidos, nos respectivos âmbitos 

de aplicação, pelo direito da União, o direito internacional e as Convenções internacionais em 

que são Partes a União ou todos os Estados-Membros, nomeadamente a Convenção Europeia 

para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, bem como pelas 

Constituições dos Estados-Membros”.  

O objectivo subjacente a esta cláusula de não retrocesso do artigo 53ºda CDFUE é, assim,  

o de evitar que a Carta empobreça ou debilite o nível atingido de protecção dos direitos 

fundamentais111. 

Ora, se a norma estabelece que não se pode retroceder relativamente ao nível de protecção 

atingido por cada um dos ordenamentos jurídicos aí referidos, no âmbito das suas 

competências, isso significa que deve prevalecer o nível de protecção mais elevado. 

Daqui decorre que, se um determinado direito fundamental for protegido por distintas 

ordens jurídicas, em caso de conflito entre os diferentes níveis de protecção, será  de aplicar o 

que ofereça uma protecção mais elevada ao titular do direito em causa.  

Por isso, “a norma comum aplicável é aquela que garante, no caso concreto, uma 

protecção mais ampla ou mais favorável ao direito subjectivo invocado”112.. 

                                                           
109 Neste sentido, vide  Maria Luísa Duarte, in, “União Europeia e Direitos Fundamentais, no espaço da internormatividade”, AAFDL, Lisboa, 2006, 

p. 286 e 289. 

110 Neste sentido, vide  Maria Luísa Duarte, in, “União Europeia e Direitos Fundamentais, no espaço da internormatividade”, AAFDL, Lisboa, 2006, 

p.290. 

111 Cfr. Maria Luísa Duarte, in,  União Europeia e Direitos Fundamentais – No Espaço da Internormatividade-”,  2006, p.p 287 e 288.   
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Não está, todavia, isenta de dificuldades a aplicação desta cláusula  de não retrocesso.  

Desde logo, porque existem divergências, no seio da doutrina, quanto à possibilidade  de 

uma efectiva comparabilidade dos níveis de protecção conferidos por cada ordenamento a 

propósito de um  mesmo direito fundamental. 

Centraremos, porém, o debate da questão em torno das duas teses mais marcantes. 

 

4.1. Por um lado, a teoria da impossibilidade de comparação, defendida, entre outros, por J. 

H. Weiler113, segundo o qual  não é possível, em matéria de direitos fundamentais, avaliar se a 

protecção conferida por um ordenamento jurídico a um certo direito  é maior ou menor do que a 

de outro ordenamento  relativa ao mesmo direito. 

Desde logo, porque as diferenças existentes quanto à tutela de direitos fundamentais nos 

diferentes sistemas jurídicos nacionais dos Estados-Membros, constituem um reflexo importante 

da cultura política e da identidade de cada uma sociedade dos Estados-Membros. 

Depois, porque a adopção do nível mais alto de protecção encontrado num ou mais 

Estados-Membros não é favorável à ideia de aumentar a confiança na União Europeia no que 

respeita  à protecção dos direitos fundamentais. Isso equivale a estender aos demais Estados-

Membros os valores e a cultura político-constitucional da sociedade de determinado Estado-

Membro, quando é certo que,  no contexto de uma União que se quer “unida na diversidade”, os 

valores que as fundamentam terão, necessariamente, que ser diferentes dos valores específicos 

de cada um dos Estados-Membros, já que resultarão de uma fusão de valores de todos esses 

Estados. 

 E ainda porque, constituindo o regime jurídico-constitucional dos direitos fundamentais um 

todo que deve ser objecto de uma leitura  sistemática e que reflecte um equilíbrio entre os 

direitos individuais dos cidadãos e os valores ou interesses de natureza pública, a adopção 

sistemática do regime mais protector dos cidadãos114, conduziria ao resultado paradoxal da 

                                                                                                                                                                          
112 Neste sentido, vide  Maria Luísa Duarte, in, “União Europeia e Direitos Fundamentais, no espaço da internormatividade”, AAFDL, Lisboa, 2006, 

p.290. 

113 “Fundamental rights and fundamental boundaries”, in, “The Constitution of Europe – “ Do the new clothes have an emperor” and other essays 

on European integration, Cambridge University Press, 1999, p.p. 102 a129.  

114 Também defendida por Ricardo Alonso Garcia, “The General Provisions of the Charter of Fundamental Rights of the European Union”, in, 

European Law Journal, Vol. 8, nº4, December 2002, p.p. 492 a 514. 
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adopção, como regra, da máxima limitação possível dos poderes públicos europeus, o que não é 

desejável115. 

Daí que, para os defensores desta tese, a norma do artigo 53º da CDFUE não traga nada de 

novo ao ordenamento jurídico europeu, pronunciando-se pela inexistência de um princípio de 

opção pela tutela mais elevada dos direitos fundamentais e reafirmando o princípio do primado 

como o principal critério para a resolução de  “conflitos” entre os vários ordenamentos jurídicos.   

 

4.2. Diferentemente, a chamada teoria maximalista, sustentada por Leonard F.M. 

Besselink116, defende a possibilidade de construção de um sistema de protecção de direitos 

fundamentais na União Europeia que assegure a prevalência do nível mais elevado de protecção. 

Não obstante reconhecer que a consideração dos interesses públicos europeus têm um 

papel importante  na avaliação da legalidade de uma restrição a direitos fundamentais, considera 

que essa ponderação fica assegurada mediante o controlo jurisdicional acerca do cumprimento 

do princípio da proporcionalidade.        

Rejeita a defesa do nível mínimo de protecção ou do mínimo denominador comum como 

standard de protecção dos direitos fundamentais, quer por esta solução poder ter consequências 

perversas, como a de  possibilitar  a não aplicação de certos direitos fundamentais, consoante o 

contexto, quer por não se afigurar aceitável num sistema pluralista de defesa de direitos 

fundamentais, em que tem que se assegurar a aplicação uniforme  do Direito da União.  

E, segundo ele, o princípio do nível mais elevado de protecção consagrado no citado artigo 

53º da CDFUE pode ser determinado, seguindo dois critérios. 

Um deles consiste no somatório da protecção conferida por todas as disposições relevantes 

– nacionais, europeias e internacionais – relativas a cada um dos direitos fundamentais, sendo 

este  o standard a aplicar no quadro europeu. 

O outro critério  consiste em avaliar o nível mais elevado de protecção de um direito 

fundamental, perante cada caso concreto, o que pressupõe uma “divisão de tarefas” entre os 

                                                           
115 Cfr. Mariana Rodrigues Canotilho, “O Princípio do nível mais elevado de protecção e garantia dos direitos fundamentais na União Europeia”, In 

“50 Anos do Tratado de Roma”, Coordenação de Alessandra Silveira, Quid juris, Lisboa, 2007, p. 339;  dissertação de mestrado de Mariana, 

com o mesmo título,  disponível no site do Centro Jacques Delors. 

116 Cfr.  “Entrapped by the maximum standard: on fundamental rights, pluralism and subsidiarity in the European Union ”., in, Common market 

Review, nº 35, 1998, p.p. 629 a 680.  Cfr. ainda; Raffaele Bifulco/Marta Cartabia/Alfonso Celloto, L’Europa dei diritti, cit., p.366; J. J. Gomes 

Canotilho, Estado de direito e internormatividade, in Direito da União Europeia e transnacionalidade, Alessandra Silveira (coord), cit., pp.181 a 

185; Alessandra Silveira, Da interconstitucionalidade na União Europeia (ou do esbatimento de fronteiras entre ordens jurídicas), in Scientia 

Iuridica, tomo LVI, n.º326, 2011.  
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tribunais nacionais e o TJ, de forma a que o Direito da União abdica  da sua aplicação sempre 

que reconheça a existência de um nível de protecção dos direitos fundamentais diferente, mas 

mais elevado117.   

 

4.3. Como resulta claro de tudo o que se deixou dito, nenhuma das enunciadas teorias e 

critérios estão isentos de críticas e todos eles padecem  de fragilidades.   

E,  ao rol de objecções  já anunciadas, acrescem outras. 

Na verdade, a aceitação da teoria maximalista, na perspectiva do mero somatórios dos 

direitos mais favoráveis ao indivíduo, que, nas palavras de Jonas Liisberg, equivaleria a juntar os 

“melhores de todos os mundos” levaria à consagração de  um conjunto de direitos individuais  

ainda mais  generoso  do que aquele encontrado em qualquer Estado-Membro, o que  

constituiria um factor  de perturbação dos sistemas sociais dos Estados-Membros e 

comprometeria a legitimidade da União Europeia118.     

Do mesmo modo, não escapa a críticas o critério proposto por  Ricardo Alonso Garcia119,  

para efeitos de interpretação da norma relativa ao nível de protecção dos direitos fundamentais. 

A seguir-se o critério  da prevalência destes direitos  sobre os poderes ou interesses 

públicos, considerando-se sempre, como assegurando uma protecção mais elevada,  a 

“disposição mais favorável à posição do indivíduo” estamos a esquecer “as importantes funções 

sociais e dimensões objectivas dos direitos fundamentais, limitando, em muito, a possibilidade 

de restrição de direitos com fundamento no interesse público”120. 

Cientes  de que a impossibilidade de encontrar uma  fórmula única capaz de resolver todos 

os problemas enunciados não nos impede de optar  por  uma ou outra teoria, julgo que a 

“beleza” ou a “feiura” do artigo 53º da CDFUE depende dos olhos de quem vê121 e, 

consequentemente, do objectivo que se pretende ver prosseguido pela União Europeia em 

matéria de tutela dos direitos fundamentais. 

                                                           
117 Cfr. Mariana Rodrigues Canotilho, ob. cit., p. 339 e  dissertação de mestrado de Mariana, com o mesmo título, disponível no site do Centro 

Jacques Delors.  

118 Neste sentido, Jonas Bering Liisberg, ob. cit,  p.  40. 

119 “The General Provisions of the Charter of Fundamental Rights of the European Union”, in, “ European Law Journal, vol. 8, nº4, December 

2002, pp. 492 a 514.   

120 Neste sentido, Mariana Rodrigues Canotilho,  “O Princípio do nível mais elevado de protecção e garantia dos direitos fundamentais na União 

Europeia”, In “50 Anos do Tratado de Roma”, Coordenação de Alessandra Silveira, Quid juris, Lisboa, 2007, p. 334;  dissertação de mestrado de 

Mariana, com o mesmo título, disponível no site do Centro Jacques Delors.. 

121 Cfr. Jonas Bering Liisberg, ob. cit,  pp.53 
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Assim, para quem, como nós, defende, no quadro da União Europeia,  a construção de um 

sistema coerente de tutela dos direitos fundamentais, que respeite as especificidades e os 

avanços conseguidos nos ordenamentos constitucionais de alguns Estados-Membros,  julgamos 

que a “beleza” do citado artigo 53º emana precisamente do facto de ele  garantir o  direito de  

protecção  do indivíduo ao abrigo da disposição mais favorável, pois só assim se  consegue 

compatibilizar  esta garantia com as  necessidades da aplicação uniforme do Direito da União122.  

Daí entender-se que  a  atribuição de força jurídica à CDFUE  não pode deixar de ser vista 

como um reforço do compromisso da União Europeia com os direitos fundamentais, fornecendo 

o citado artigo 53º a base para o TJ elevar o nível de protecção dos direitos fundamentais123. 

 

5. Os limites da protecção mais elevada 

Neste contexto, importa  ainda realçar que o princípio do nível de protecção mais elevado, 

consagrado no artigo 53º da CDFUE, pode ver o seu campo de acção limitado pelo próprio 

legislador europeu. 

5.1. Prova disso são os Acórdãos Total Belgium NV c. Sanoma Magazines Beigium NV, de 

23 de Abril de 2009124.  

No processo C-261/07, a questão prejudicial foi colocada no âmbito de um litígio que 

opunha a Total Belgium NV, empresa que distribui combustível em estações de serviço e que 

estava a oferecer três semanas de serviço de assistência automóvel gratuitos aos consumidores 

que abastecessem o seu veículo com 25 litros de combustível, a VTB-VAB, sociedade que presta 

serviços na área da assistência em caso de acidente ou avaria automóvel. 

A VTB, requereu ao tribunal belga que ordenasse à Total Belgium a cessação da referida 

prática na medida em que constituía uma oferta conjunta proibida pelo artigo 54º da Lei de 

1991. 

                                                           
122 Neste mesmo sentido, cfr. Mariana Rodrigues Canotilho, ob. cit. p. 335. 

123 Sobre o princípio do nível de protecção mais elevado em matéria de direitos fundamentais cfr. Leonard Besselink, Entrapped by the maximum 

standard: on fundamental rights, pluralism and subsidiarity in the European Union, in Common Market Law Review, nº35, 1998; Raffaele 

Bifulco/Marta Cartabia/Alfonso Celloto, L’Europa dei diritti, cit., p.366; Mariana Rodrigues Canotilho, O princípio do nível mais elevado de 

protecção e garantia dos direitos fundamentais na União Europeia, in 50 anos do Tratado de Roma, Alessandra Silveira (coord), Quid juris, 

Lisboa, 2007; J. J. Gomes Canotilho, Estado de direito e internormatividade, in Direito da União Europeia e transnacionalidade, Alessandra 

Silveira (coord), cit., pp.181 a 185; Alessandra Silveira, Da interconstitucionalidade na União Europeia (ou do esbatimento de fronteiras entre 

ordens jurídicas), in Scientia Iuridica, tomo LVI, n.º326, 2011.  

124 Processos Apensos C-261 e C-299/07. 



40 
 

No processo C-299/07, o litígio trava-se entre a BVBA Galatea, empresa que explora uma 

loja de lingerie em Schoten/Bélgica, e a Sanoma Magazines Belgium NV, filial do grupo finlandês 

Sanoma,  editora de vários periódicos, entre os quais o semanário Flair. 

O número do Flair de 13 de Março de 2007 era acompanhado de uma caderneta que 

conferia direito, entre 13 de Março e 15 de Maio de 2007, a um desconto de 15% a 25% sobre 

produtos vendidos em várias lojas de lingerie. 

A Galatea propôs uma acção judicial a fim de obter a cessação da referida prática 

comercial, por considerá-la uma oferta conjunta proibida pelo artigo 54º da Lei de 1991. 

Em ambos os processos a questão prejudicial consistia em saber se a Directiva 

2005/29/CE (relativa às  práticas comerciais desleais das empresas) e o actual artigo 56º do 

TFUE (relativo à livre prestação de serviços) opunham-se  a uma regulamentação nacional (tal 

como o citado artigo 54º), que estabelecia um princípio geral de proibição das ofertas conjuntas 

feitas por um vendedor a um consumidor, independentemente da verificação do seu carácter 

desleal à luz dos critérios consagrados na directiva.   

O TJ, tendo em conta que a Directiva 2005/297/CE procedeu, ao nível da União,  a uma 

harmonização completa das regras relativas às práticas comerciais desleais das empresas face 

aos consumidores, com vista a contribuir para o bom funcionamento do mercado interno e 

alcançar um nível elevado de protecção destes e que as ofertas conjuntas125 em causa não se 

integravam na lista taxativa das práticas comerciais enumeradas por tal  directiva como sendo 

desleais,  concluiu que os Estados-Membros não podem adoptar medidas mais restritivas que as 

definidas pela referida directiva, mesmo para alcançarem um grau mais elevado de protecção 

dos consumidores126. 

Isto porque, estando já assegurado, pela directiva, o elevado  nível  de protecção dos 

consumidores, qualquer medida mais restritiva punha em causa a liberdade de empresa.     

 

5.2. Idêntica questão prejudicial foi colocada no Acórdão Zentrale zur Belkämpfung 

unlauteren Wettbewerbs e V c. Plus Warenhandelsgesellschaft, de 14 de Janeiro de 2010127. 

O litígio principal travou-se entre duas empresas alemães, por causa de uma campanha 

promocional lançada pela Plus, no âmbito da qual o público era convidado a comprar produtos 

                                                           
125 Que assumem a natureza de actos comercias que se inscrevem no quadro da estratégia comercial de um operador, visando a promoção e o 

fluxo das suas vendas.  

126 Cfr. Acórdão cit., considerandos 51 e 52. 

127 Proc. C-304/08. 
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que acumulavam pontos e habilitavam a participar gratuitamente na extracção da lotaria, prática 

esta proibida  pela legislação alemã. 

Estava, assim, em causa saber se o artigo 4º da  mesma Directiva 2005/29,  opunha-se a 

uma legislação  nacional, como a alemã, que previa uma proibição geral das práticas comerciais 

que fazem depender a participação dos consumidores num concurso ou num jogo promocionais 

da aquisição de um bem ou serviço, sem atentar  nas  circunstâncias específicas do caso 

concreto. 

Em resposta ao Governo espanhol, que questionou a admissibilidade do reenvio porquanto 

o litígio opunha duas empresas de nacionalidade alemã  e todos os elementos circunscreviam-se 

no interior do um único Estado-Membro, o TJ considerou que a aplicação da Directiva 

2005/29/CE  não estava sujeita à presença de qualquer elemento de exterioridade128. 

Mais considerou que a prática comercial em causa não integrava nenhuma das práticas 

comerciais consideradas desleais e enumeradas no anexo I da Directiva 2005/29/CE e que o 

artigo 4º desta mesma directiva  proíbe, expressamente, os Estados-Membros de manterem ou 

adoptarem medidas nacionais mais restrivas, mesmo quando tais medidas visem garantir um 

nível de protecção mais elevado dos consumidores. 

E, com base nisso,  concluiu que a Directiva 2005/29/CE deve ser interpretada no sentido 

de que se opõe a uma  legislação nacional que prevê uma proibição de princípio, ou de forma 

geral, sem impor a necessidade de determinar, face às  circunstâncias específicas do caso 

concreto, se a operação comercial em causa apresenta um carácter “desleal” de acordo com os 

critérios nela enunciados129. 

É que, tendo por finalidade a aproximação das legislações dos Estados-Membros  relativas 

às práticas comerciais desleais, esta  Directiva garante já aos consumidores um elevado  nível  

de protecção, pelo que qualquer medida mais restritiva, no  domínio que é objecto de 

aproximação,  punha em causa a livre prestação de serviços  e a livre circulação de mercadorias.  

 

5.3. Outro acórdão merecedor de destaque por demonstrar que o próprio Direito da União 

assegura, em determinadas matérias como as relativas ao ambiente, “um elevado nível de 

protecção” ( cfr. artigo 191 do TFUE) e que a reivindicação ilimitada de um nível de protecção 

                                                           
128 Cfr. Acórdão, cit., considerando 28. 

129 Cfr. Acórdão, cit., considerandos 48, 50 e 54. 
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mais elevado pode fazer perigar  a própria efectividade do Direito da União, é o Acórdão 

Comissão das Comunidades Europeias c. República da Polónia, de 16 de Julho de 2009130.  

 Este acórdão foi proferido no âmbito de uma acção por incumprimento que a Comissão 

instaurou contra a República  da Polónia, com o fundamento de que o disposto nos artigos  5º, 

nº4131 e 57º, nº3132 da lei relativa às sementes133  é incompatível com o sistema de livre circulação 

instituído pela Directiva 2001/18, considerada na sua totalidade, nomeadamente com os seus 

artigos 22º134 e 23º135. 

De salientar que a referida Directiva foi adoptada com base no actual artigo 114º do TFUE e 

que tem por objectivo, nos termos do disposto no seu nº1 e em conformidade com o princípio 

da precaução, a aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos 

Estados-Membros e a protecção da saúde humana e do ambiente quando se procede à 

libertação deliberada, no ambiente, de organismo geneticamente modificados ou à sua 

colocação no mercado no território da Comunidade. 

Na defesa das disposições nacionais em causa, a Polónia fez referência a uma concepção 

cristã da vida, que se opõe a que organismos vivos criados por Deus sejam manipulados e 

transformados em materiais objecto de direitos de propriedade industrial; a uma concepção 

cristã e humanista do progresso e do desenvolvimento, que impõe o respeito pelo projecto da 

criação e da procura de uma harmonia entre o homem e a natureza; a princípios cristãos e 

humanistas relativos à ordem social, posto que a redução de organismos vivos à condição de 

produtos puros fins comerciais é susceptível de destruir os fundamentos da sociedade136.    

Mais sustentou que “à data em que foram votadas as disposições nacionais controvertidas, 

a maioria dos deputados pertencia a partidos políticos para os quais a fé católica constitui um 

valor central, não sendo, portanto, estranho que estes se tenham deixado guiar mais por valores 

                                                           
130 Processo C-165/08. 

131  Que prevê que  “as variedades geneticamente modificadas não são inscritas no catálogo nacional”.   

132  Que estabelece que  “as sementes de variedades geneticamente modificadas não podem ser colocadas no mercado no território da Polónia.   

133   Da Lei de 26 de Junho de 2003, com a alteração introduzida pela Lei 27 de Abril de 2006.   

134  Que dispõe que   “Sem prejuízo do artigo 23º, os Estados-membros não podem proibir, restringir ou impedir a colocação no mercado de 

produtos que contenham ou sejam constituídos por OGM que sejam conformes aos requisitos da presente directiva”. 

135 Que sob a epígrafe «Cláusula de salvaguarda» enuncia que “ 1. Quando um Estado-Membro, no seguimento de informações novas ou 

suplementares disponíveis a partir das data da autorização que afectem a avaliação dos riscos ambientais, ou de uma nova avaliação das 

informações já existentes com base em conhecimentos científicos novos ou suplementares, tiver razões válidas para considerar que um produto 

que contenha ou seja constituído por OGM, que tenha sido adequadamente notificado e que tenha recebido uma autorização por escrito nos 

termos da presente directiva, constitui um risco para a saúde humana ou para o ambiente, pode restringir ou proibir provisoriamente a utilização 

e/ou venda desse produto no seu território (…)”.    

136 Cfr. Acórdão cit., considerando 31. 
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cristãos e humanistas omnipresentes e partilhados pelos seus eleitores do que por razões 

ambientais ou de saúde pública cientificamente complexas e mais difíceis de apreender”.  

Na esteira do alegado pela Comissão, o TJ considerou que, quando um OGM é autorizado, 

no termo da avaliação científica aprofundada imposta pela Directiva 2001/18, já não se pode 

considerar que representa um risco para a saúde ou para o ambiente. 

E, considerando ainda que um Estado-Membro não pode basear-se na posição de uma parte 

da opinião pública para pôr em causa uma medida de harmonização decretada pelas 

instituições europeias137, nem não pode invocar dificuldades de aplicação surgidas na fase de 

execução de um acto europeu para justificar o não respeito das obrigações e dos prazos 

resultantes de normas de Direito da União138, concluiu que as disposições nacionais em causa, 

violavam a  dita Directiva. 

 

6. Padrão de Jusfundamentalidade europeu e Constituições Nacionais 

Uma das  questões  que se colocam sobre as implicações da entrada em vigor  da CDFUE é 

a de saber se a  afirmação feita no  artigo 53º da CDFUE  de que nenhuma disposição da  Carta 

pode levar a restrições de direitos fundamentais reconhecidos pelas Constituições nacionais,  é  

susceptível de constituir uma ameaça ao princípio do primado do Direito da União. 

A nosso ver, a resposta não poderá deixar de ser negativa, pois, desde que o caso se 

enquadre no âmbito de aplicação do direito da União, o padrão de jusfundamentalidade aplicável 

é sempre o da União. 

E se é certo que esse padrão pode vir a ser o da Constituição nacional, também não é 

menos certo que só o será  porque o direito da União assim o determina por via do princípio do 

nível de protecção mais elevado. 

Dito de outra forma, as Constituições nacionais  só serão aplicadas, na esfera de 

competências da União, se corresponderem à protecção mais elevada. 

 

                                                           
137 Cfr. Acórdão cit., considerando 56. No mesmo  sentido, cfr. Acórdão de 19 de Março de 1998,   Compassion in World Farming, Processo C-

1/96. 

138 Neste sentido, Acórdão de 9 de Dezembro de 2008, Comissão/França, Processo C-121/07.  
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6.1. Exemplo disso é o Acórdão Omega Spielhallen-und Automaternaufstellungs-GmH c. 

Oberbürger der Bundesstadt, de 14.10.2004139, originado por um processo de questões 

prejudiciais,  em que o TJ foi instado a pronunciar-se sobre o confronto entre as liberdades de 

prestação de serviços e de circulação de mercadorias consagradas no Tratado e o nível de 

protecção da dignidade da pessoa humana exigido pela Constituição alemã, com base nos 

seguintes factos: 

A Omega, sociedade de direito alemão, explorava em Bona, um estabelecimento designado 

«Laserdrome» destinado à prática de «despostos laser», tendo celebrado com a sociedade 

britânica Pulsar um contrato de franquia no âmbito do qual esta forneceu àquela o equipamento 

e técnica de um jogo de simulação de homicídio, que permitia, através de raios laser ou raios 

infravermelhos, disparar sobre alvos humanos protegidos por coletes. 

A autoridade policial de Bona proferiu um despacho dirigido à Omega, que a proibia de 

explorar no seu estabelecimento jogos daquela natureza, com fundamento de que os mesmos 

constituíam um perigo para a ordem pública na medida em que infringiam a dignidade humana, 

valor fundamental consagrado autonomamente na Constituição alemã. 

Negado provimento ao recurso contencioso bem como ao recurso desta decisão interpostos 

pela Omega, interpôs a mesma recurso de revista para o Bundesverwaltungsgericht (Tribunal 

federal de jurisdição administrativa), alegando, para tanto, que o despacho em causa violava a 

livre prestação de serviços prevista actualmente no artigo 56º do TFUE, impossibilitando a 

empresa britânica de fornecer prestações à sua cliente alemã, quando fornece prestações 

equiparáveis no Estado-Membro onde tem sede.    

Pretendendo saber se a proibição de uma actividade económica por razões atinentes à 

protecção de valores fundamentais consagrados na Constituição nacional, como seja o da 

dignidade humana, é compatível com o direito “comunitário” e qual a relevância desses valores 

para o efeito de restringir o âmbito das liberdades de prestação de serviços e de circulação de 

mercadorias, o Bundesverwaltungsgericht, decidiu suspender a instância e colocar ao TJ estas 

questões. 

Considerando que, em matéria de direitos fundamentais, constitui jurisprudência assente 

que estes direitos são parte integrante dos princípios gerais de direito cujo respeito é assegurado 

pelo TJ que, para esse efeito, inspira-se nas tradições constitucionais comuns aos Estados-

Membros, bem como nas indicações fornecidas pelos instrumentos internacionais relativos à 

                                                           
139 Processo C-36/02. 
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protecção dos direitos do homem em que os Estados-Membros colaboraram ou a que aderiram, 

o TJ assumiu que  “a ordem jurídica comunitária tem inegavelmente por objectivo garantir o 

respeito da dignidade humana como princípio  geral de direito”, e que a protecção dos  direitos 

fundamentais, constitui um interesse legítimo susceptível de justificar uma restrição às 

liberdades fundamentais garantidas pelo Tratado140.    

No que concerne à avaliação da medida nacional adoptada segundo o princípio da 

proporcionalidade, o TJ afirmou  não ser “indispensável que a medida restritiva adoptada pelas 

autoridades de um Estado-Membro corresponda a uma concepção partilhada pela totalidade dos 

Estados-Membros no que respeita às modalidades de protecção do direito fundamental ou do 

interesse legítimo em causa”, não sendo, por isso, a necessidade e a proporcionalidade das 

disposições adoptadas excluídas pelo “simples facto de um Estado-Membro ter escolhido um 

sistema de protecção diferente do adoptado por outro Estado”141.    

E, com base nestas considerações, concluiu que “a proibição da exploração comercial de 

jogos de divertimento que envolvem a simulação de actos de violência contra pessoas, em 

especial a representação de actos que infligem a morte a seres humanos, corresponde ao nível 

de protecção da dignidade humana que a Constituição nacional  pretendeu garantir no território 

da República Federal da Alemanha. (…)”142. 

E declarou  que “o direito comunitário não se opõe a que uma actividade económica que 

consiste na exploração comercial de jogos de simulação de actos homicidas seja objecto de uma 

medida nacional de proibição adoptada por razões de protecção de ordem pública, devido ao 

facto de essa actividade ofender a dignidade humana”143. 

Este acórdão Omega merece grande destaque na medida em que demonstrou que “a 

prevalência da concepção constitucional sobre o âmbito de protecção de um direito fundamental 

não depende da sua natureza de padrão de referência partilhado por todos ou pela maioria dos 

Estados-Membros”144. 

                                                           
140 Cfr.  Acórdão Omega, cit. considerandos 33,34 e 35. 

141 Cfr. Acórdão Omega, cit. considerandos 37 e 39 

142 Cfr. Considerando 39 do citado Acórdão Omega. 

143 Sobre o acórdão Omega, vide Maria Luísa Duarte, “União Europeia e Direitos Fundamentais - no espaço da internormatividade”, AAFDL, 

Lisboa, 2006, págs. 293 a 295 e Alessandra Silveira, “Princípios de Direito da União Europeia,  Doutrina e Jurisprudência”, Quid Juris, 2011, 

p.p.. 80 e 81. 

144 Neste sentido, vide  Maria Luísa Duarte, in, “União Europeia e Direitos Fundamentais, no espaço da internormatividade”, AAFDL, Lisboa, 2006, 

págs. 294 e 295 



46 
 

Ou melhor dizendo, que um Estado-Membro pode, em certos casos e sob a fiscalização do 

TJ, reivindicar a salvaguarda da sua identidade constitucional para justificar uma excepção à 

aplicação das liberdades fundamentais de circulação e que a isso não obsta o facto da 

concepção do direito fundamental por ele perfilhada não ser compartilhada pelos demais 

Estados-Membros. 

Significa tudo isto que, no domínio europeu da protecção dos direitos fundamentais,  pode 

prevalecer uma tradição constitucional individual e não, propriamente, as tradições 

constitucionais comuns. 

Mas, se da  jurisprudência do Acórdão  Omega pode-se retirar  que o padrão de protecção 

dos direitos fundamentais pode ser, num determinado caso,  a Constituição de um único Estado-

Membro, isso não significa o propósito do TJ de instituir as Constituições nacionais como 

normas de referência para a fiscalização da legalidade dos actos europeus. 

É que, tal como afirma o Advogado-Geral Poiares Maduro145, “se assim fosse, na medida em 

que o conteúdo e os instrumentos de protecção das constituições nacionais variam muito, a 

aplicação de actos comunitários poderia ser objecto de derrogações num Estado-Membro e não 

noutro”, o que “violaria os princípios enunciados no artigo 6º TUE e, em particular, prejudicaria 

o entendimento da Comunidade como sendo uma Comunidade de direito”. 

E se é verdade que o artigo 6º do TUE exprime o respeito devido pela União aos valores 

constitucionais nacionais,  não é menos verdade que, ao  indicar as medidas adequadas para 

evitar um verdadeiro conflito com estes, nomeadamente ancorando os fundamentos 

constitucionais da União nos princípios constitucionais comuns aos Estados-Membros146, este 

artigo garante também o primado do Direito da União no seu âmbito de aplicação. 

Com efeito, tendo o  Direito da União integrado os valores constitucionais dos Estados-

Membros, enquanto princípios gerais que fazem parte das tradições constitucionais comuns aos 

Estados-Membros, torna-se claro que as constituições nacionais devem respeitar a exigência 

existencial de primado do Direito da União no seu campo de aplicação e, consequentemente,  

que o exame da compatibilidade dos actos europeus com os valores e princípios constitucionais 

dos Estados-Membros só pode ser efectuado através do próprio Direito da União147.   

                                                           
145 Neste sentido, vide o Advogado-Geral Poiares Maduro, considerandos 16 das suas  conclusões apresentadas, em 21 de Maio de 2008, no 

Processo Arcelor,  C-127/07. 

146 Cfr. Advogado-Geral Poiares Maduro , considerandos 16 das suas  conclusões apresentadas em 21 de Maio de 2008, no Processo Arcelor,  C-

127/07. 

147 Cfr. Advogado-Geral Poiares Maduro , considerandos 17 das suas  conclusões apresentadas em 21 de Maio de 2008, no Processo Arcelor,  C-

127/07. 
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Foi, aliás, por esta razão que o TJ deixou claro, no  supra citado Acórdão Internacionale 

Handelsdgesellschaft,  que a invocação de violações aos direitos fundamentais, tais como são 

enunciados na Constituição de um Estado-Membro, não pode afectar a validade de um acto da 

União Europeia ou o seu efeito útil  no território desse Estado.  E afirmou, no também  já citado 

acórdão Hauer, que a eventual lesão de direitos fundamentais por parte de um acto jurídico 

europeu só pode ser avaliada no âmbito de próprio Direito da União, sob pena de se 

comprometer a efectividade e unidade da ordem jurídica europeia. 

 

6.2. Foi ainda por esta mesma razão que o TJ, no Acórdão Michaniki AE c. Ethniko 

Symvoulio Radiotileorasis, Ypourgos Epikrateias,  de 16 de Dezembro de 2008148, rejeitou  a 

reivindicação de um  nível  de protecção mais elevado de um direito fundamental decorrente de 

disposições previstas na Constituição. 

Neste caso, o pedido de decisão prejudicial  tem por objecto a interpretação da Directiva 

93/37/CEE (alterada pela Directiva 97/52/CE), relativa à coordenação dos processos de 

adjudicação de empreitadas de obras públicas, e foi apresentado no âmbito de um litígio que 

opõe duas sociedades de direito grego: a Michaniki e a ESR.  

A ESR, empresa pública, lançou um anúncio de concurso público para a realização das 

obras de terraplanagem e das obras técnicas de infra-estruturas da nova linha ferroviária de duas 

vias de alta velocidade entre Corinto e Kiato, no qual participaram, entre outros,  a Michaniki e a 

Ki Sarantopoulos AE. 

As obras foram adjudicadas à  Sarantopoulos que, posteriormente, veio a ser absorvida pela 

Pantechniki.  

Anteriormente, o conselho de administração da Erga OSE, entidade adjudicante, tinha obtido 

da ESR um certificado de inexistência de incompatibilidade da sociedade Pantechniki, exigido 

pela Lei grega nº 3021/2002. 

Considerou a ESR  que, embora K. Sarantopoulos, accionista maioritário e vice-presidente 

do conselho de administração da Pantechniki, fosse pai de G. Sarantopoulos (membro de vários 

conselhos de administração de sociedades gregas de comunicação social), não estava abrangido 

pelas incompatibilidades previstas na lei grega, visto ser economicamente autónomo 

relativamente a G. Sarantopoulos. 

                                                           
148 Processo C-123/07. 
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A empresa Michaniki, concorrente preterida da adjudicatária, pediu ao Conselho de Estado 

grego a anulação do certificado de incompatibilidade emitido pela ESR, com o fundamento de 

que as disposições da Lei nº 3021/2002 eram contrárias ao artigo 14º, nº9149 da Constituição 

grega, por força do qual o referido empreiteiro, apesar de economicamente autónomo em 

relação ao seu parente, não deixa de ter de provar que não actua como intermediário, mas sim, 

de forma autónoma.  

O órgão jurisdicional de reenvio, colocou ao TJ, entre outras, a questão da compatibilidade 

da referida disposição constitucional com o Direito da União, na medida em que o citado artigo 

14º, nº9 acrescentava  mais uma causa de exclusão à lista taxativa de  causas de exclusão 

constante do artigo 24 da Directiva 93/37. 

O Governo grego contestou a pertinência desta questão, sustentando, por um lado,  tratar-se 

de uma questão puramente interna e, por outro lado, que a referida disposição constitucional 

tinha por fundamento prevenir os riscos de interferência do poder dos meios de comunicação 

social nos processos de adjudicação dos contratos públicos, conducentes ao desenvolvimento de 

práticas de corrupção activa e passiva das entidades adjudicantes. 

O TJ rejeitou o primeiro argumento, porquanto a directiva em causa, tal como acontece com 

outras as directivas dos contratos públicos,  não exige que a situação concreta tenha uma 

conexão suficiente com o exercício das liberdades fundamentais de circulação  nem subordina a 

sujeição dos processos de adjudicação de empreitadas  de obras públicas a condições relativas 

à nacionalidade ou ao lugar do estabelecimento dos concorrentes150. 

Quanto ao segundo argumento, considerou que a enumeração taxativa que consta do artigo 

24º, primeiro parágrafo, da Directiva 93/37 não impede que um Estado-Membro preveja outras 

medidas de exclusão com o fim de garantir o respeito dos princípios da igualdade de tratamento 

e da transparência, que se impõem às entidades adjudicantes em qualquer processo de 

                                                           
149 O qual dispõe que “ A qualidade de proprietário, sócio, accionista, maioritário ou quadro dirigente de uma empresa de comunicação social é 

incompatível com a qualidade de proprietário, sócio, accionista maioritário ou quadro dirigente de uma empresa que tenha para com o estado ou 

uma pessoa colectiva pública a responsabilidade da execução de obras, de fornecimentos ou prestações de serviços. 

 A proibição  do parágrafo anterior aplica-se também as todas as pessoas desempenhando uma função de intermediário, tais como cônjuges, 

parentes, pessoas ou sociedades economicamente dependentes”.   

150 Cfr. Considerando 29 do citado Acórdão Michaniki.  No dizer do Advogado-Geral Poiares Maduro, a razão prende-se com os próprios objectivos 

do direito europeu dos contratos públicos que consistem em garantir o acesso mais amplo possível, sem discriminações em razão da 

nacionalidade, a esses contratos e em promover uma concorrência efectiva e igual nesse domínio. Cfr. considerando 16 das suas conclusões 

apresentadas em 8 de Outubro de 2008, no dito Processo C-213/07.      
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adjudicação de contratos públicos, desde que, de acordo com o princípio da proporcionalidade151, 

essas medidas não vão além do que for necessário para alcançar esse objectivo152. 

Mas, o que releva deste acórdão, do ponto de vista da  abordagem que estamos a fazer, é  

a questão de saber se a consagração constitucional da mencionada  causa de exclusão, para 

proteger melhor a transparência e a igualdade de tratamento nos processos de adjudicação dos 

contratos públicos, é, por si só, susceptível de influenciar a decisão sobre a compatibilidade 

dessa causa de exclusão com o Direito da União. 

A este respeito diremos que a resposta não pode deixar de ser negativa. 

É que se é certo, como salienta o Advogado-Geral Poiares Maduro nas  suas conclusões, 

que o respeito da identidade constitucional dos Estados-Membros constitui um dever da União, a 

verdade é que esse respeito  “não pode ser entendido como uma deferência absoluta perante 

todas as regras constitucionais nacionais. Se assim fosse, as Constituições nacionais poderiam 

tornar-se um instrumento susceptível de permitir aos Estados-Membros eximirem-se ao direito 

comunitário em determinados domínios», daí podendo também «resultar discriminações entre 

Estados-Membros, em função do conteúdo dado por cada um às suas Constituições Nacionais. 

Do mesmo modo que o direito comunitário tem em conta a identidade constitucional dos 

Estados-Membros, também o direito constitucional nacional se deve adaptar às exigências do 

ordenamento jurídico comunitário”153. 

Assim e porque  o carácter automático e absoluto da proibição contida no citado art. 14º, 

nº9 da Constituição grega, atingiria todo e qualquer empreiteiro, não estando, por isso, conforme 

com o princípio da proporcionalidade, justificada fica a necessidade de, no caso concreto, 

colocar limites ao nível de protecção mais elevado mesmo quando decorrente de disposição 

constitucional.     

Temos,  assim  como certo  que o objectivo que move  TJ, nesta matéria,  é o de  

“europeizar” o padrão de protecção dos direitos fundamentais e de conferir aos direitos 

fundamentais um nível autónomo de protecção154. 

E bem se compreende que assim seja.  

                                                           
151 Considerado um princípio geral de direito. 

152 Cfr. Considerandos 44 e 48 do citado Acórdão Michaniki. No mesmo sentido, vide Acórdão Assitur, de 19 de Maio de 2009, Processo. 

538/07. 

153 Cfr. Conclusões apresentadas no citado Acórdão Michaniki, considerandos 31 e 33. 

154 Neste último sentido, vide Jonas Bering Liisberg, “Does the EU Charter of Fundamental Rights Threaten the Supremacy of Community Law? 

Article 53 of the Charter: a fountain of law or just an inkblot? “, in The Jean Monnet Program ,Professor J.H.H. Weile European Union Jean 

Monnet Chair, Jean Monnet Working Paper 4/01 p. 4 
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É que as especificidades do modelo de protecção dos direitos fundamentais adoptado pela 

ordem jurídica europeia, baseado numa pluralidade de fontes (normas constantes dos Tratados, 

designadamente a CDFUE; normas correspondentes às tradições constitucionais comuns aos 

Estados-Membros; e normas constantes dos documentos internacionais que os Estados-

Membros subscreveram, especialmente a CEDH) e na coexistência de uma ordem jurídica da 

União Europeia e das ordens jurídicas dos Estados-Membros vão obrigar, cada vez mais, o TJ a 

desenvolver a sua jurisprudência de forma a, caso a caso, garantir um equilíbrio entre os valores 

consagrados pelos vários ordenamentos constitucionais nacionais e os valores próprios do 

ordenamento jurídico europeu. 

Tudo isto passará, obviamente, por atribuir aos direitos fundamentais “um cunho europeu”, 

ou seja, em dar-lhes um conteúdo próprio, nem sempre coincidente com  o que lhe é atribuído 

pelos direitos nacionais dos Estados-Membros. 

 Neste contexto, impõe-se destacar o papel de relevo desempenhado pelos tribunais 

nacionais dos Estados-Membros na interpretação a dar aos princípios gerais e direitos 

fundamentais europeus, pois são eles que, através do diálogo proporcionado pelo mecanismo do 

reenvio prejudicial155 previsto no actual artigo 264º do TFUE, vão fornecer ao TJ uma 

interpretação autêntica dos valores das constituições nacionais. 

 

7. Aferição do padrão de jusfundamentalidade pelo Juízes  nacionais e o reenvio 

prejudicial 

 Mas, sendo a ordem jurídica europeia uma manifestação do pluralismo jurídico emergente  

da multiplicidade das ordens jurídicas nacionais,  como  é que se pode  assegurar a protecção 

da Constituição na ordem jurídica interna, sem ofender o primado do Direito da União?  

Como pode o juiz nacional aferir da jusfundamentalidade de uma norma nacional que aplica 

o Direito da União e que alegadamente viola direitos fundamentais, tal como o Direito da União 

os reconhece?   

                                                           
155 Trata-se de uma cooperação directa entre o Tribunal de Justiça e os órgãos jurisdicionais nacionais mantida através de um processo não 

contencioso, alheio à qualquer iniciativa das partes e assente na separação de funções.  Todavia, esta dimensão objectiva do reenvio tem sido 

substituída pela sua dimensão subjectiva, voltada para a protecção  dos direitos dos particulares decorrentes do Direito da União, o que releva 

para efeitos de tutela jurisdicional efectiva dos particulares.  
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A solução  há-se ser encontrada, tal como se acabou de referir, no âmbito do mecanismo do 

reenvio prejudicial, travando o TJ com os tribunais nacionais um diálogo marcado pelo respeito 

às tradições constitucionais dos Estados-Membros. 

E, nessa medida, o reenvio prejudicial prejudicial pode até converter-se num instrumento de 

“exportação” dos valores e interesses protegidos pelas normas constitucionais nacionais, na 

medida em que  a decisão do TJ que os incorpore será directamente aplicada nos ordenamentos 

jurídicos dos demais Estados-Membros156 . 

Vejamos. 

 

7.1. No Acórdão Mecanarte, de 27 de Junho de 1991157, estava em causa a liquidação à 

posteriori  de direitos aduaneiros cobrados pela estância  aduaneira do Porto relativamente a 

mercadorias compradas pela sociedade importadora Mecanarte-Metalúrgica da Lagoa, Ldª  a um 

seu fornecedor na República Federal da Alemanha, Schmolz  Bickenbach e importadas para 

Portugal. 

Porque tais mercadorias foram, inicialmente, declaradas como sendo provenientes da 

República Federal da Alemanha, a autoridade aduaneira portuguesa isentou-as dos direitos 

aduaneiros de importação. 

Posteriormente, o serviço de controlo aduaneiro de Dusseldorf comunicou à Direcção-Geral 

das Alfândegas Portuguesas que o certificado de circulação daquelas  mercadorias tinha sido 

anulado uma vez que as mesmas eram originárias da República Democrática Alemã. 

Confirmado o aviso de liquidação por decisão do Director das Alfândegas do Porto, a 

Mecanarte interpôs recurso de anulação perante o Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto, que, 

constatando que a norma nacional aplicável ao caso, para além de enfermar de 

inconstitucionalidade funcional e material158, violava também o direito “comunitário” derivado, 

decidiu suspender a instância e colocar ao TJ, para além de outras,  as questões  de saber se o 

tribunal nacional: 

                                                           
156 Neste sentido, cfr. Francisco Pereira Coutinho, “Os Juízes Portugueses e o Reenvio Prejudicial”,in  20 Anos de Jurisprudência da União sobre 

Casos Portugueses. O que fica do diálogo entre os Juízes portugueses e o Tribunal de Justiça da União Europeia, de Maria Luísa Duarte, Luís 

Fernandes  e Francisco Pereira Coutinho (Coordenação), 2011, p. 19. Segundo ele,o processo de consagração dos princípios fundamentais do 

direito da União e, em particular, a forma como foi reconhecida a protecção dos direitos fundamentais ao nível da União configura um exemplo 

paradigmático de “exportação” do direito nacional.   

157 Processo C-348/89. 

158 Resultantes, respectivamente,  do facto de ter sido adoptada no exercício da função administrativa (quando seria da incumbência da 

assembleia da República) e de ser contrária ao princípio do primado, caso em que cabe recurso obrigatório do Ministério Público  para o Tribunal 

Constitucional (cfr. art. 280º, nº1, al. a) e nº3 da CRP).   



52 
 

a) fica privado da faculdade de submeter à apreciação do TJ questões relativas à 

interpretação ou à validade do direito “comunitário”, pelo facto da declaração de 

inconstitucionalidade estar sujeita a recurso obrigatório para o Tribunal Constitucional; 

b) pode deixar de proceder ao reenvio prejudicial uma vez que a ordem jurídica nacional 

prevê os meios para sanar os vícios da disposição nacional.      

O TJ considerou que o mecanismo do reenvio prejudicial tem por finalidade assegurar a 

aplicação uniforme do Direito  da União pelos órgãos jurisdicionais nacionais e que a efectividade 

deste direito seria posta em causa se a obrigatoriedade de recurso para o Tribunal Constitucional 

pudesse impedir o juiz nacional  de exercer a faculdade ou a obrigação  previstas no  actual 

artigo 267º do TFUE de submeter  à apreciação do TJ as questões relativas à interpretação ou à 

validade do  validade do Direito da União159. 

Por isso, respondeu que a obrigatoriedade de recurso para o Tribunal Constitucional em 

nada interfere com exercício da faculdade ou da obrigação do reenvio prejudicial, cabendo ao 

juiz nacional apreciar a necessidade de uma decisão prejudicial para a resolução do litígio a 

decidir160 bem como em que  momento da instância tal questão deve ser submetida à apreciação 

do Tribunal.      

Quer isto dizer que, “antes de decidir o litígio principal com fundamento na 

inconstitucionalidade da norma aplicável, o juiz nacional deve reenviar ao TJ para que a questão 

seja resolvida à luz do Direito da União”161.  

 

7.2. No Acórdão Acelor, de 16 de Dezembro de 2008162, o TJ, no âmbito de uma questão 

prejudicial, viu-se confrontado com a alegada inconstitucionalidade de normas nacionais 

francesas (Decreto nº 2004-832, de 19 de Agosto de 2004) que transpunham a Directiva 

2003/87, relativa à emissão de gases com efeito estufa. 

No processo principal, a sociedade Arcelor e outras empresas siderúrgicas,  requereram às 

autoridades franceses a revogação do artigo 1º do citado decreto por violar vários princípios de 

valor constitucional, como o direito de propriedade, a liberdade de iniciativa e o princípio da 

igualdade. 

                                                           
159 Cfr. citado Acórdão Mécanarte, considerandos 43, 45,47, 48 e 49.   

160 Conforme a jurisprudência do Acórdão de 6 de Outubro de 1982, Cilfit, Processo 383/81.  

161 Neste sentido, cfr. Alessandra Silveira, União Europeia: da unidade jurídico-política do ordenamento composto (ou da estaca em brasa no olho 

do Ciclope Polífemo), in Direito da União Europeia e transnacionalidade, Alessandra Silveira (coord), Acção Jean Monnet (Information and 

Research Activities), Quid juris, Lisboa, 2010, p.37. 

162 Processo C-127/07. 
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Consideravam ser alvo de uma diferenciação de tratamento injustificado em relação à 

indústria do plástico e do alumínio. 

Ao contestarem a constitucionalidade do decreto que transpôs a dita directiva, estavam, no 

fundo, as demandantes a pôr indirectamente em causa a conformidade da própria directiva com 

a Constituição francesa e, por isso, o juiz do reenvio  transformou a questão da 

constitucionalidade da directiva numa questão prejudicial de validade à luz do Direito da União.       

O TJ considerou que o princípio da igualdade de tratamento, enquanto princípio geral do 

Direito da União, exige que situações comparáveis não sejam tratadas de modo diferente e que 

situações diferentes não sejam tratadas de modo igual, excepto se esse tratamento for 

objectivamente justificado. 

E, considerando ainda que a diferença do nível de emissões directas de CO2 entre o sector 

siderúrgico e os demais sectores era substancial, decidiu-se pela validade da directiva em causa, 

por não consubstanciar a mesma qualquer violação do princípio da igualdade de tratamento163.  

Depreende-se, assim, na esteira do entendimento do Advogado-Geral Poiares Maduro, que a 

validade de uma directiva tem de ser apreciada à luz do Direito da União, ainda que 

alegadamente infrinja normas constantes das Constituições dos Estados-Membros, pois se as 

Constituições nacionais pudessem ser invocadas para impor uma aplicação selectiva e 

discriminatória das normas europeias no território da União, isso comprometeria o próprio 

sentido da União de Direito164. 

 

7.3.  No Acórdão Melki, de 22 de Junho de 2010i165, colocava-se a questão  da 

conformidade do artigo 78, nº2 , quarto parágrafo, do Código de Processo Penal, quer com o 

Direito da União, quer com a Constituição. 

Aziz Melki e Sélim Abdeli, nacionais argelinos em situação irregular em França, detidos  

numa zona situada entre a fronteira terrestre de França com a Bélgica, na sequência de um 

controlo policial ao abrigo do artigo 78º, nº2, quarto parágrafo166 do Código de Processo Penal 

francês, impugnaram a irregularidade deste controlo por tal disposição  ser contrária ao princípio 

da livre circulação de pessoas enunciado no artigo 67º, nº2167 do TFUE e suscitaram a 

                                                           
163 Cfr. citado acórdão Arcelor, considerandos 23, 72 e 75.   

164 Cfr. conclusões do Advogado-Geral Poiares Maduro apresentadas em 21 de Maio de 2008, no Processo Arcelor,  C-127/07, considerando 16. 

165 Processos apensos  C-188/10 e C-189/10. 

166  Que autoriza controlos nas fronteiras com os outros Estados-Membros. 

167 Que prevê que a União Europeia assegura a ausência de controlos das pessoas nas fronteiras internas. 
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inconstitucionalidade deste artigo por atentar contra os direitos e liberdades garantidos pela 

Constituição francesa. 

Inferindo dos artigos 23º, nº2 e 23, nº5 do DL nº 58/1067 bem como do artigo 62º da 

Constituição que os tribunais que conhecem de mérito, estão privados, por efeito da lei Orgânica 

nº 1009-1523,  da possibilidade de submeterem uma questão prejudicial ao TJ, quando uma 

questão prioritária de constitucionalidade foi colocada ao Conseil Constitutionnel, o Cour de 

cassation decidiu suspender a instância e indagar o TJ sobre essa questão. 

Evocando, entre outros, o Acórdão Mecanarte,  o TJ declarou que o artigo 267º do TFUE 

opõe-se à legislação de um Estado-Membro que institui um procedimento incidental de 

fiscalização da constitucionalidade das leis nacionais, sempre que o carácter obrigatório de tal 

procedimento tenha por consequência impedir, quer antes da transmissão de uma questão de 

constitucionalidade ao tribunal nacional encarregado de exercer a fiscalização da 

constitucionalidade das leis, quer posteriormente à decisão desse tribunal, todos os outros 

órgãos jurisdicionais nacionais de exercerem a sua  faculdade ou de cumprirem  a sua obrigação 

de submeter questões prejudiciais ao TJ.    

Declarou ainda que o citado artigo 267º não se opõe a essa legislação desde que os outros 

órgãos jurisdicionais nacionais continuem a poder: 

a) em  qualquer momento do processo que considerem adequado, mesmo  depois de 

concluído o procedimento incidental de fiscalização da constitucionalidade, submeter ao TJ 

qualquer questão prejudicial que entendam ser necessária;   

b) adoptar qualquer medida necessária, a fim de assegurar a tutela jurisdicional provisória 

dos direitos conferidos pela ordem jurídica da União, e  

c) não aplicar, concluído  esse procedimento incidental, a disposição legislativa nacional em 

causa, se a considerarem contrária ao direito da União.  

Mas, se assim é,  resulta evidente que, para evitar conflitos de jurisdição em matéria 

jurídico-constitucional, mais prudente será devolver previamente a questão ao TJ, sobretudo  

quando esteja em causa aferir do padrão de jusfundamentalidade europeu168. 

A nosso ver, inexistem razões para recear uma “guerra fria” entre o TJ e os tribunais 

nacionais dos Estados-Membros, pois ambos os lados, através do reenvio prejudicial, têm 

                                                           
168 Neste sentido, cfr. Alessandra Silveira, União Europeia: da unidade jurídico-política do ordenamento composto (ou da estaca em brasa no olho 

do Ciclope Polífemo), in Direito da União Europeia e transnacionalidade, Alessandra Silveira (coord), Acção Jean Monnet (Information and 

Research Activities), Quid juris, Lisboa, 2010, p.41.  
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mantido um diálogo marcado por  uma grande flexibilidade  e por um enorme respeito  pelas 

“tradições constitucionais comuns aos Estados-Membros”. 

E, conforme refere Jonas Bering Liisberg169, é precisamente este diálogo que faz com que, 

em matéria de direitos fundamentais, o TJ assuma o papel de “articulador de partilha de valores 

constitucionais”  em cooperação com os tribunais nacionais e  o risco de conflito entre as 

Constituições nacionais e o Direito da União seja mais teórico do que real. 

 

8. Papel conformador das liberdades económicas na construção do padrão de 

jusfundamentalidade europeu  

Como não podia deixar de ser, a crescente importância do discurso dos direitos  

fundamentais (rights talk) no processo de integração europeia, foi introduzindo alterações de 

conteúdo no conceito das liberdades  económicas de circulação -  de mercadorias, de pessoas, 

de serviços e de capitais 170. 

As liberdades económicas foram, progressivamente, despindo-se da sua lógica puramente 

económica e, foram, paulatinamente, tornando-se grandes aliadas dos direitos fundamentais no 

“combate” à discricionariedade dos Estados-Membros, em benefício dos particulares. 

E, neste contexto, continuaram a influenciar o exame e a solução de todos os  casos que 

apresentem conexão com o Direito da União, integrando também o padrão de 

jusfundamentalidade europeu.  

De resto, há mais de trinta anos, o advogado-geral A. Trabucci171, já anunciava esta 

inevitabilidade, escrevendo: “se quisermos  que  o direito comunitário não seja apenas uma 

regulamentação mecânica da economia, mas antes constitua um ordenamento à altura da 

sociedade que se propõe reger, se quisermos que seja um direito correspondente à ideia de 

justiça social e às exigências da integração europeia a nível não só da economia mas também 

dos povos, não podemos frustrar a expectativa que em nós é depositada”.  

                                                           
169 “Does the EU Charter of Fundamental Rights Threaten the Supremacy of Community Law? Article 53 of the Charter: a fountain of law or just an 

inkblot? “, in The Jean Monnet Program ,Professor J.H.H. Weile European Union Jean Monnet Chair, Jean Monnet Working Paper 4/01 p. p 35 e 

38. 

170 Previstas, como direitos fundamentais da União Europeia, nos artigos  28º,  45º, 56º e 63º do TFUE. 

171 Nas suas conclusões de 10 de Junho de 1975, proferidas no Proc. 7/75.  
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Ao TJ  coube a tarefa de conseguir articular as liberdades económicas com a protecção dos  

direitos fundamentais dos cidadãos na ordem jurídica europeia, usando ambos  para  testar a 

compatibilidade dos actos jurídicos europeus com os Tratados e os actos jurídicos nacionais  

com o Direito da União.  

Aliás, neste campo, o papel do TJ foi e continua a ser decisivo, desenvolvendo uma 

jurisprudência criativa172,  de forma a  garantir, face ao conjunto de circunstâncias de cada caso 

concreto, um  justo equilíbrio entre  os interesses conflituantes em presença, sem esquecer os 

objectivos económicos, jurídicos e políticos da integração europeia. 

 

8.1. O TJ tem sido acusado de privilegiar as liberdades económicas em detrimento da 

protecção dos direitos fundamentais dos cidadãos dos Estados-Membros. 

 

8.1.1. Em anotação ao Acórdão Eugen Schmidberger , Internationale Transporte und 

Planzüge  contra Republik Osterrreich, de 12 de Junho de 2003173,  escrevem Pedro Cabral e 

Mariana de Cima Chaves174 que “o caso em apreço foi decidido de acordo com a metodologia 

tradicionalmente empregue pelo Tribunal na sua jurisprudência sobre liberdades de circulação 

(…), segundo a qual (…), a liberdade de circulação é sempre a regra e qualquer limitação a esta 

a excepção. (…) . A posição adoptada não deixa  de ser reveladora: o Tribunal continua, em 

última análise, a dar prevalência às liberdades de circulação sobre os direitos fundamentais, 

limitando-se a aceitar que estes possam, em determinadas circunstâncias, justificar restrições 

aos primeiros. É posição que  urge rever se o Tribunal pretende continuar a afirmar-se  como 

garante dos direitos fundamentais no espaço da União Europeia ao mesmo título que o Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem e que as jurisdições constitucionais dos Estados-membros”.      

Diferentemente, defende Maria Luísa Duarte175,  que a crítica não é justa  porque  “1) ignora 

a especificidade de funcionamento do processo de questões prejudiciais, através do qual o 

                                                           
172 É vasta a jurisprudência em que o TJUE relacionou as liberdades económicas com a protecção da vida familiar (então decorrente das tradições 

constitucionais comuns aos Estados-Membros e da CEDH – e agora do art.7.º da CDFUE) e obrigou os Estados-Membros a protegerem os 

nacionais de países terceiros familiares de cidadãos europeus. A título exemplificativo cfr. acórdão Mary Carpenter, de 11 de Julho de 2002, 

processo C-60/00; acórdão Hacene Ackrich, de 23 de Setembro de 2003, processo C-109/01; acórdão Orfanopoulos, de 29 de Abril de 2004, 

processos apensos C-482/01 e C-493/01; acórdão C. Zhu e M. L. Chen, de 19 de Outubro de 2004, processo C-200/02; acórdão Yunyng Jia, 

de 9 de Janeiro de 2007, processo C-1/05; acórdão R. N. G. Eind, de 11 de Dezembro de 2007, processo C-291/05; acórdão Metock, de 25 de 

Julho de 2008, processo C-127/08.  

173 Processo C-112/00. 

174  “Livre Circulação de Mercadorias e Direitos Fundamentais”, in, “ Temas de Integração, 1º Semestre de 2005, nº 19, pág. 248. 

175 In, “União Europeia e Direitos Fundamentais”, no espaço da internormatividade”; AAFDL, Lisboa, 2006, p. 295, nota 161. 
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TJCE176 fornece elementos de interpretação que sejam relevantes para resolver casos concretos; 

o TJCE está assim condicionado pelos factos originadores do litígio que, como aconteceu nos 

casos Schmidberger e Omega, opõe a invocação de uma liberdade comunitária à aplicação de 

uma derrogação com fundamento em direitos fundamentais; 2) parece desconhecer o método 

pretoriano, há muito cultivado pelo juiz comunitário, de dar resposta suficiente aos problemas 

que lhe são submetidos, evitando perorações inúteis e desajustadas ao discurso judicial sobre 

esta ou aquela teoria”. 

  Quanto a nós,  não só perfilhamos inteiramente este último  entendimento, como também 

julgamos que a decisão deste caso é bem elucidativa “do reconhecimento jurisprudencial  da 

relevância da tutela constitucional  dos direitos fundamentais”177 e de que os mesmos podem 

prevalecer sobre as liberdades económicas178. 

Senão vejamos.  

O caso em apreço, originado por um processo de questões prejudiciais, tem por base os 

seguintes factos: 

A associação Transitforum Austria Tirol, cujo objecto é a “protecção do espaço vital na 

região dos Alpes” realizou, com a autorização administrativa das autoridades austríacas 

(Bezirkshauptmannschaft Innsbruck), uma manifestação na auto-estrada de Brenner, como 

forma de protesto contra a poluição causada pela sua utilização intensiva, que envolveu a 

interrupção total da dita auto-estrada durante um período de trinta horas. 

A Schmidberger, empresa alemã que dispõe de seis veículos pesados “silenciosos e não 

poluidores” com atrelados e cuja actividade principal consiste em transportar madeira da 

Alemanha para a Itália e aço da Itália para a Alemanha, propôs uma acção no Landesgericht 

Innsbruck (Áustria) visando a condenação da República da Áustria no pagamento de uma 

indemnização por perdas e danos, com fundamento na impossibilidade de cinco dos seus 

camiões utilizarem a dita auto-estrada durante quatro dias consecutivos. 

Alegou, para tanto, que a impossibilidade de circulação na auto-estrada de Brenner não se 

limitou ao período ao período mencionado de corte efectivo daquela via, tendo-se prolongado em 

virtude das proibições de circulação aos sábados, domingos e feriados previstas nas legislações 

austríacas para aquele tipo de veículos, e que a não intervenção do governo austríaco configurou 

um entrave não justificado à livre circulação de mercadorias. 

                                                           
176 Actualmente com a designação do TJUE. 

177 Neste sentido, vide Maria Luísa Duarte, in obra citada, pá. 291. 

178 Neste sentido, vide Alessandra Silveira, in, “Princípios de Direito da União Europeia”, Quid Juris, 2011, p. 80.  



58 
 

Julgada improcedente esta acção, a Schmidberger interpôs recurso para o 

Oberlandersgericht  Innsbruck, o qual, considerando que a solução do litígio implicava 

interpretação do direito da União,  decidiu suspender a instância e colocar ao TJ,  ao abrigo do 

actual  artigo 267º do TFUE,  a questão prejudicial de saber se o corte total da circulação na 

auto-estrada de Brenner durante 30 horas consecutivas constitui um entrave não justificado  ao 

princípio fundamental da livre circulação de mercadorias e deve ser considerado uma violação 

do direito “comunitário”.  

A metodologia seguida pelo TJ foi a da “conciliação necessária das exigências da protecção 

dos direitos fundamentais na Comunidade com as exigências decorrentes de uma liberdade 

fundamental consagrada no Tratado”179.   

E o TJ construiu o seu raciocínio com base nas seguintes premissas: 

1º- A livre circulação de mercadorias constitui um dos princípios fundamentais da 

“Comunidade” concretizado, designadamente pela proibição, nos termos dos actuais artigos 

28º, 34º e 35º do TFUE, de todas as restrições quantitativas à importação e à exportação bem 

como de todas as medidas de efeito equivalente180. 

2º- Segundo a jurisprudência constante, desde o acórdão de 11 de Julho de 1974, 

Dassonville181, os citados artigos devem ser compreendidos como tendo por finalidade a 

eliminação de todos os entraves, directos ou indirectos, actuais ou potenciais, às correntes de 

trocas no comércio intracomunitário182 e no sentido de que obrigam os Estados-Membros a não 

adoptarem actos ou comportamentos susceptíveis de constituir um obstáculo às trocas 

comerciais, e ainda, em conjugação com o actual artigo 4º do TUE, a tomarem todas as 

medidas necessárias e apropriadas para assegurar no seu território o respeito dessa liberdade 

fundamental183.  

3º-  A livre circulação de mercadorias pode, em determinadas condições, ser objecto de 

restrições pelas razões enumeradas no artigo 36º184 do TFUE, ou a título de exigências 

                                                           
179 Cfr. citado Acórdão Eugen Schmidberger , Internationale Transporte und Planzüge  contra Republik Osterrreich, considerando 74. 

180 Imposições que, não consistindo na criação de barreiras alfandegárias nem na fixação de restrições quantitativas à importação, alcancem o 

mesmo resultado prático. Cfr. Considerandos 51 e 54. 

181 Processo 8/74 

182 Cfr. acórdão de 9 de Dezembro de 1997, Comissão/França, Processo C-265/95 

183 Cfr. citado Acórdão Eugen Schmidberger , Internationale Transporte und Planzüge  contra Republik Osterrreich, considerandos 56 e 59. 

184 Razões de moralidade pública, ordem pública e segurança pública; de protecção do património nacional de valor artístico, histórico ou 

arqueológico; ou de protecção da propriedade industrial e comercial. Cfr. Considerando 78.    
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imperativas de interesse geral reconhecidas nos termos da jurisprudência constante do Tribunal 

de Justiça desde o acórdão de 20 de Fevereiro de 1979, Cassis de Dijon185.    

4º- Os direitos  fundamentais também não são  prerrogativas absolutas, podendo ser-lhes  

impostas restrições ao seu exercício desde que  estas correspondam  a objectivos de interesse 

geral e não constituam uma intervenção excessiva e intolerável que atente contra a própria 

substância dos direitos protegidos186.  

5º- As autoridades nacionais dispõem de um amplo poder de apreciação na determinação 

de um justo equilíbrio entre os interesses em presença, cabendo ao  juiz  ponderar  e 

determinar, face ao conjunto das circunstâncias de cada caso concreto, se as restrições 

impostas à liberdade de fundamental garantida pelo Tratado  são proporcionais à luz da 

protecção dos direitos fundamentais187.  

Assim, procedendo à avaliação das medidas adoptadas pelas autoridades austríacas e 

lançando mão do critério da proporcionalidade, considerou o TJ que a proibição pura e simples 

da manifestação poderia constituir uma ingerência inaceitável nos direitos fundamentais dos 

manifestantes – liberdades de expressão e de reunião, garantidas pelos artigos 10.° e 11.° da 

Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais 

(CEDH)  e pela Constituição austríaca. 

E com base nesta linha de raciocínio, o TJ concluiu no sentido de que a protecção dos 

referidos direitos constitui um interesse legítimo susceptível de justificar, em princípio, uma 

restrição a livre circulação de mercadorias188 e, consequentemente, que o facto de as autoridades 

nacionais competentes de um Estado-Membro não terem proibido uma manifestação nas 

circunstâncias como as do caso em apreço no processo principal não é incompatível com os 

actuais artigos 34.° e 35.° do TFUE, conjugados com o actual artigo 4.° do TUE189.  

Não há dúvida que este acórdão constitui um dos marcos mais importantes no domínio da 

protecção dos direitos fundamentais, quer por, de forma inédita, vir estabelecer que a protecção 

dos direitos fundamentais na ordem jurídica europeia constitui um interesse legítimo susceptível 

                                                           
185 Acórdão de 20 de Fevereiro de 1979, Rewe-Zentral AG c.Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, Processo 120/78.   

186 Cfr. citado Acórdão Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge  contra Republik Osterrreich, considerandos 79 e 80. 

187 Cfr. citado Acórdão Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge  contra Republik Osterrreich, considerandos 81 e 82. 

188 Cfr. citado Acórdão Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge  contra Republik Osterrreich, considerandos 74 e 89. 

189 Sobre o acórdão Schmidberger, cfr. Maria Luísa Duarte,“União Europeia e Direitos Fundamentais - no espaço da internormatividade”, AAFDL, 

Lisboa, 2006, págs. 291 a 293 e Alessandra Silveira, “Princípios de Direito da União Europeia. Doutrina e Jurisprudência”, Quid Juris, 2011, p. 

80.) 
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de justificar uma restrição às liberdades económicas garantidas no Tratado, quer por clarificar 

que os direitos fundamentais190 não são direitos absolutos. 

0 

8.1.2. Neste contexto também é merecedor de destaque o já citado Acórdão Omega, pois 

que  demonstrou que, no confronto entre uma liberdade económica garantida pelo Tratado e um 

direito fundamental consagrado na Constituição de um Estado-Membro, este último pode 

prevalecer sobre a primeira e que essa prevalência pode respeitar apenas a  uma tradição 

constitucional individual, e não propriamente às tradições constitucionais comuns. 

De resto, podemos até dizer que estes dois acórdãos acabados de referir definiram os 

critérios orientadores da jurisprudência do TJ em matéria de direitos fundamentais, tendo o TJ 

passado a adoptar esta linha de orientação nos casos que se seguiram a estes dois arestos. 

 

8.1.3. Foi o que aconteceu , designadamente no Acórdão Dynamic Medien Vertriebs GmbH 

c. Avides Media AG, de 14 de Fevereiro de 2008191, que tem também por objecto um pedido de 

decisão prejudicial nos termos do actual artigo 267º do TFUE e no âmbito do qual o TJ foi 

chamado a pronunciar-se sobre a questão de saber se a protecção de menores constitui um 

interesse legítimo susceptível de justificar uma restrição à livre circulação de mercadorias, 

constituindo uma medida de efeito equivalente na acepção do artigo 28º do TFUE. 

Estava em causa um litígio entre a Dynamic Medien Vertriebs GmbH e a Avides Media AG, 

duas sociedades de direito alemão e concorrentes.  

A Dynamic  Medien apresentou um pedido de medidas provisórias no Landgericht Koblenz, 

pedindo que a Avides Media fosse proibida de efectuar, na República Federal da Alemanha, a 

venda por correspondência, na Internet, de videogramas provenientes do Reino Unido, que 

apenas foram  objecto de controlo e de classificação segundo as disposições relativas à 

protecção de menores em vigor neste país, com fundamento de que a Lei alemã sobre 

protecção de menores proíbe a venda por correspondência de videogramas que, não tenham 

sido objecto, na Alemanha, do controlo nela previsto.  

Assim, seguindo a metodologia empregue no Acórdão Schmidberger, o TJ começou por 

recorrer à jurisprudência assente em matéria de liberdades económicas e,  de acordo com a  

                                                           
190 Com excepção do direito à vida e à não tortura. 

191 Processo C-244/06.  
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orientação decorrente dos  acórdãos  Dassonville192 e  Cassis de Dijon193,  considerou que a 

legislação alemã, na medida em que é susceptível de tornar a importação de videogramas, 

provenientes de Estados-Membros diferentes da República Federal da Alemanha, mais difícil e 

mais cara  e, por isso, de dissuadir certos interessados de comercializarem tais videogramas 

neste último Estado-Membro, constitui uma medida de efeito equivalente a restrições 

quantitativas na acepção do artigo 28º do TFUE194. 

Considerou que a protecção dos direitos da criança é reconhecida, quer por diversos 

instrumentos internacionais, tais como o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos  

adoptado pela Assembleia Geral das Nações Unidas e a Convenção sobre os Direitos da Criança, 

quer por instrumentos elaborados no âmbito da União Europeia, tal como a Carta dos Direitos 

Fundamentais, e ainda por certos instrumentos do direito derivado, como a Directiva 2000/31, 

fazendo parte dos princípios gerais do direito da União, cujo respeito compete-lhe assegurar e 

que, por isso, constitui um interesse legítimo que justifica, em princípio, uma restrição à 

liberdade de circulação de mercadorias consagrada no Tratado CE, desde que tal restrição seja 

adequada para garantir  a realização do objectivo prosseguido e não ultrapasse  o necessário 

para o alcançar195.  

Quanto à avaliação das medidas restritivas adoptadas pelas autoridades de um Estado-

Membro para proteger os direitos da criança de acordo com o princípio da proporcionalidade, 

reafirmou, em conformidade com a jurisprudência plasmada no citado acórdão Omega não ser 

indispensável que tais medidas correspondam a uma concepção partilhada pela totalidade dos 

Estados-Membros no que respeita ao nível e às modalidades desta protecção, bastando apenas 

que seja, apreciadas à luz do objectivo em causa e do nível de protecção que o Estado-Membro 

em questão pretende garantir196.  

Assim, tendo em conta que a legislação alemã em causa destinava-se a proteger a criança 

contra informação e material prejudiciais ao seu bem-estar, concluiu no sentido de a ela não se 

opor o actual artigo 34º do TFUE.       

 

                                                           
192 Acórdão de 8.07.1974, Processo 8/74. 

193 Acórdão de 20 de Fevereiro de 1979,  Rewe-Zentral AG c.Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, Processo 120/78.   

194 Cfr. citado Acórdão Dynamic  Medien, considerando 34 e 35. 

195 Cfr. citado Acórdão Dynamic  Medien, considerandos 39, 41 e 42 

196 Cfr. citado Acórdão Dynamic  Medien, considerandos 44 e 49 
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8.1.4. Também no Acórdão Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin International Ltd 

c. Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 8 de Setembro de 

2009197, o TJ considerou justificada a restrição à livre prestação de serviços garantida pelo actual  

artigo 56º do TFUE para assegurar a protecção de direitos ou interesses definidos por um 

Estado-Membro segundo a sua própria escala de valores. 

A questão prejudicial foi proposta no âmbito de um litígio em que  à Liga Portuguesa de 

Futebol Profissional e à Bwin Internacional  foram aplicadas coimas  por infracção da legislação  

portuguesa  que proíbe os operadores privados, com sede noutros Estados-Membros, onde 

prestam legalmente serviços análogos, de oferecer, em Portugal,  jogos de fortuna ou azar na 

Internet.  

Neste contexto, o Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto, perguntou ao TJ, no 

essencial, se o actual 56º do TFUE se opunha a tal legislação  que, consagrando a exclusividade 

de exploração de lotarias e apostas a uma única entidade  (a Santa Casa) e estende este regime 

de exclusividade a todo o território de Portugal, não só proíbe os operadores com sede noutros 

Estados-Membros de oferecerem jogos de fortuna e azar na Internet, como também proíbe os 

residentes em Portugal de beneficiarem de serviços oferecidos noutros Estados-Membros. 

O TJ considerou que, na falta de harmonização “comunitária” nesta matéria,  competia a 

cada Estado-Membro definir, segundo a sua própria escala de valores, quais os objectivos que 

visa prosseguir e o nível de protecção que pretende garantir com tal proibição198. 

E, por outro lado, que impunha-se lançar mão do critério da proporcionalidade a fim de 

aferir se, no caso concreto, a restrição imposta à livre prestação de serviços era adequada a 

garantir a realização dos invocados  objectivos e não ultrapassava o que é necessário para os 

atingir199.   

Assim, tendo em conta que o objectivo principal prosseguido pela legislação portuguesa é o 

combate à criminalidade e  a protecção dos consumidores de jogos de fortuna ou azar contra 

fraudes cometidas pelos operadores, considerou o TJ justificada a restrição imposta à liberdade 

económica de prestação de serviços, declarando  que o actual artigo 56º do TFUE não se opõe à 

legislação em causa200.     

 

                                                           
197 Processo C-42/07. 

198 Cfr. citado Acórdão Liga Portuguesa de Futebol, considerandos 57, 58  e 59 

199 Cfr. citado Acórdão Liga Portuguesa de Futebol, considerando 60. 

200 Cfr. citado Acórdão Liga Portuguesa de Futebol, considerando 62. 
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8.2.  Mas, se é certo que, nos casos supra citados, o TJ considerou  que  a protecção dos 

direitos fundamentais podia justificar restrições às liberdades económicas consagradas nos 

tratados,  casos há também em que o TJ protegeu direitos fundamentais a partir das liberdades 

económicas, que, deste modo, são reforçadas pelos direitos fundamentais. 

São disso exemplo, entre muitos outros201, os Acórdãos Mary Carpenter, de 11 de Julho de 

2002202,  R. N. G. Eind, de 11 de Dezembro de 2007203 e Metock,  de 25 de Julho de 2008204.  

 

8.2.1. No Acórdão M. Carpenter, de nacionalidade filipina, foi autorizada a entrar no Reino 

Unido na qualidade de visitante por um período de seis meses. 

Permaneceu neste Estado para além  deste período sem ter requerido uma prorrogação 

daquela autorização. 

Entretanto, casou com Peter Carpenter, cidadão britânico, que dirige uma empresa 

estabelecida no Reino Unido e que vende espaços publicitários neste e noutros Estados-

Membros.    

Na qualidade de cônjuge de um nacional do Reino Unido, M. Carpenter requereu 

autorização de permanência neste Estado-Membro, o que foi indeferido, tendo-lhe sido dada 

ordem de expulsão para as Filipinas. 

M. Carpenter interpôs recurso desta decisão para o Immigration Appeal Tribunal 

sustentando que, necessitando o seu marido de circular noutros Estados-Membros para prestar 

e receber serviços, podia fazê-lo mais facilmente desde que ela se ocupasse dos filhos dele 

nascidos de uma primeira união, pelo que a sua expulsão restringia a livre prestação de serviços 

por parte do seu marido.  

Este Tribunal decidiu suspender a instância  e colocar ao TJ a questão prejudicial de saber 

se um nacional de um país terceiro, casado com um cidadão europeu, que presta serviços 

noutros Estados-Membros tem o direito de residir no país de origem deste à luz do actual artigo 

56º do TFUE205 e/ou da Directiva 73/148/CEE206, de 21 de Maio de 1973.  

                                                           
201 Designadamente, acórdão Hacene Ackrich, de 23 de Setembro de 2003, processo C-109/01; acórdão Orfanopoulos, de 29 de Abril de 2004, 

processos apensos C-482/01 e C-493/01; acórdão C. Zhu e M. L. Chen, de 19 de Outubro de 2004, processo C-200/02; acórdão Yunyng Jia, 

de 9 de Janeiro de 2007, processo C-1/05; acórdão R. N. G. Eind, de 11 de Dezembro de 2007, processo C-291/05.  

202 Processo C-60/00. 

203 Processo C-291/05. 

204 Processo C-127/08. 

205 Cujo parágrafo  primeiro estabelece que “ (…) as restrições à livre prestação de serviços na União serão proibidas em relação aos nacionais 

dos Estados-Membros estabelecidos num Estado- Membro que não seja o do destinatário da prestação”. 
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Impunha-se, por isso, determinar se o gozo pleno pelo cidadão da União do seu direito de 

residência implica que o direito de residência conferido  aos membros da respectiva família  nos 

termos da dita directiva possa englobar, em certos casos, um direito de acesso ao  território da 

União.      

Considerando que P. Carpenter, deslocava-se, de vez em quando, para outros Estados-

Membros para vender espaços publicitários numa revista britânica  e que tais serviços inseriam-

se no âmbito do actual artigo 56º do TFUE e salientando a importância da protecção da vida 

familiar dos cidadãos dos Estados-Membros, com vista à eliminação dos obstáculos ao exercício 

das liberdades fundamentais garantidas pelo Tratado, concluiu o TJ, por um lado,  que o direito 

da União podia ser invocado. 

 E, por outro lado, que a decisão de expulsão de M. Carpenter constituía uma ingerência no 

exercício por P. Carpenter  do seu direito ao respeito da sua vida familiar na acepção do artigo 

8º da CEDH, o qual faz parte dos direitos fundamentais decorrentes das tradições 

constitucionais comuns aos Estados-Membros207.        

 

8.2.2. No Acórdão R. N. G. Eind, estava em causa, a propósito da livre circulação de 

pessoas,  o direito da filha de um trabalhador neerlandês migrante, nacional de um  país terceiro 

(Suriname), de residir no Estado de origem do pai no regresso deste ao seu país. 

R. Eind, cidadão neerlandês, mudou-se para o Reino Unido, onde encontrou emprego. 

A  sua filha Rachel. N. G. Eind veio do Suriname juntar-se a ele,  tendo-lhe sido concedida 

autorização para residir no Reino Unido enquanto membro da família de um trabalhador 

“comunitário” com base no artigo 10º do Regulamento nº 1612/68. 

R. Eind e R. N. G. Eind mudaram-se, posteriormente, para os Países Baixos, onde  R. Eind 

não chegou a  trabalhar, desde o seu regresso, recebendo uma prestação social. 

Deferida a reclamação apresentada por R.N.G. Eind  contra o indeferimento do seu pedido 

de autorização de residência, desta decisão recorreu o Ministério  para o Conselho de Estado 

dos Países Baixos, o qual suspendeu a instância e submeteu ao TJ questão prejudicial. 

Perguntou, no essencial, se neste caso o Direito da União impõe às autoridades dos Países 

Baixos  que  reconheçam a R.N.G. Eind o direito de entrada e de residência  neste país pelo 

                                                                                                                                                                          
206 Cujo artigo 1º, nº1 estabelece que “Os Estados-Membros suprimirão, nas condições previstas na presente directiva, as restrições à deslocação 

e à permanência (…) c) Do cônjuge e filhos com menos de 21 anos destes nacionais independentemente da sua nacionalidade”.   

207  E actualmente também do artigo 7º da CDFUE. Cfr. citado acórdão, considerandos 38, 39 e 41.   
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facto de estar dentro do período de validade a autorização de residência concedida no Reino 

Unido.  

E ainda se um nacional de um Estado terceiro, enquanto membro da família de um 

trabalhador, dispõe ao abrigo do Direito da União, de um  direito de residência  no Estado-

Membro do qual o trabalhador é nacional, se este último não exercer uma actividade económica 

real e efectiva neste Estado.  

Considerou o TJ que o direito de um nacional de um Estado terceiro, membro da família de 

um trabalhador “comunitário”, de se instalar com este só pode ser invocado no Estado-Membro 

em que este trabalha e reside; que o direito  do trabalhador migrante de entrar e de residir no 

Estado-Membro do qual é nacional, após ter exercido uma actividade assalariada noutro Estado-

Membro, é conferido pelo direito  da União, na medida em que é necessário para assegurar o 

efeito útil do direito de livre circulação que o actual artigo 45º do TFUE confere aos nacionais dos 

Estados-Membros;  e que  os obstáculos ao reagrupamento familiar são susceptíveis de lesar 

esse direito208. 

Assim, reiterando a importância de assegurar a protecção da vida familiar dos nacionais dos 

Estados-Membros, a fim de eliminar os obstáculos ao exercício das liberdades fundamentais 

garantidas pelo Tratado,  o TJ concluiu  que R. N. G. Eind dispõe do direito de se instalar com o 

pai  nos Países Baixos, não obstante este ser um cidadão economicamente inactivo, estando 

esse direito sujeito às condições fixadas no artigo 10º, nº1, al. a)  do Regulamento nº 

1612/68209, que são aplicáveis por analogia ( ou seja, enquanto não tiver atingido a idade de 

vinte e um anos ou enquanto estiver a cargo do pai)210. 

  

8.2.3. A questão  do alcance do direito de residência dos nacionais de países terceiros, 

membros da família de um cidadão da União, voltou a colocar-se, com particular acuidade, no 

Acórdão Blaise Baheten Metock e. o 211, que reconsiderou a jurisprudência do Acórdão Akrich212,  

no qual o TJ havia declarado que para poder beneficar dos direitos previstos no artigo 10º do 

Regulamento (CEE) nº 1612/68 do Conselho, de 15 de Outubro de 1968,  o nacional de um 

                                                           
208 Cfr.citado acórdão, considerandos 23, 24 e 32.  

209 Actualmente alterado pela Directiva 2004/38/CE, de 29 de Abril de 2004, cujo artigo 38º revogou o citado artigo 10º. 

210 Cfr. citado acórdão, considerandos 37 a 40 e 44. 

211 De 25 de Julho de 2008, Proc. C-127/08. 

212 De  23 de Setembro de 2003, Proc. C-109/01. 
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país terceiro, cônjuge de um cidadão da União, devia residir legalmente num Estado-Membro no 

momento da sua deslocação para outro Estado-Membro, para o qual o cidadão da União migrou. 

O reenvio prejudicial foi submetido pela High Court (Irlanda), no quadro de um litígio relativo 

a quatro processos apensos, nos quais é contestada a recusa de concessão de uma autorização 

de residência a nacionais de Estados terceiros casados com cidadãos da União estabelecidos na 

Irlanda. 

Centraremos a nosso atenção apenas no caso de B. Metock, nacional dos Camarões, que 

chegou à Irlanda e pediu asilo político, o que lhe foi indeferido. 

Mais tarde, após ter casado com um nacional de outro Estado-Membro estabelecido e a 

trabalhar na Irlanda, requereu uma autorização  de residência na qualidade de cônjuge de um 

nacional de um Estado-membro residente legalmente na Irlanda, o que lhe foi indeferido com o 

fundamento de que o requerente não tinha demonstrado ter residido legalmente noutro Estado-

Membro antes de entrar na Irlanda, como exige a legislação irlandesa de transposição da 

Directiva 2004/38. 

Uma vez que nenhuma disposição desta directiva subordina a sua aplicação a tal condição, 

a questão assume grande relevo por, no dizer do Advogado-Geral Poiares Maduro, obrigar a fazer 

a destrinça entre aquilo que é do domínio  das disposições relativas à liberdade de circulação e 

de residência dos cidadãos da União e aquilo que se enquadra no âmbito do controlo da 

imigração, matéria em que os Estados-membros continuam a ser competentes enquanto a 

União Europeia  não proceder a uma harmonização completa213.  

A este respeito relembrou, por um lado, constituir jurisprudência assente que os Estado-

Membros devem exercer as suas competências nacionais no respeito pelo Direito da União, em 

especial pelas liberdades fundamentais da circulação, tendo o TJ já declarado que as exigências 

do respeito da liberdade de circulação e de residência dos cidadãos da União podiam 

condicionar o exercício pelos Estados-Membros das respectivas competências, designadamente 

em matéria de controlo da imigração214.  

E, por outro lado, que tanto o  legislador como  o TJ têm reiteradamente salientado a 

importância da protecção da vida familiar dos cidadãos dos Estados-Membros, com vista à 

eliminação dos obstáculos ao exercício das liberdades garantidas pelo Tratado215. 

                                                           
213 Cfr. conclusões apresentadas  em 11 de Junho de 2008,no Processo C-127/08, considerando 1..  

214 Cfr. conclusões apresentadas  em 11 de Junho de 2008,no Processo C-127/08, considerando 6 e  Acórdãos MRAX, de 25 de Julho de 2002, 

Processo C-459/99 e Comissão/Espanha, de 14 de Abril de 2005,  Processo C-157/03.   

215 Cfr. conclusões apresentadas  em 11 de Junho de 2008,no Processo C-127/08, considerando 8.  
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No mesmo sentido, afirmou o TJ que reconhecer competência exclusiva aos Estados-

Membros para autorizarem ou recusarem a entrada e a residência, no seu território, a nacionais 

de países terceiros, membros da família de cidadãos da União, que anteriormente não residiram 

de forma legal noutro Estado-Membro, conduziria a que a liberdade de circulação dos cidadãos 

da União num Estado-Membro  de que não possuem a nacionalidade de um Estado-Membro 

para outro,  variasse  de um Estado-Membro para outro, consoante as  disposições nacionais em 

matéria de imigração permitissem, ou não, a residência dos membros da sua família. 

Assim, considerando, por um lado, ser este resultado  incompatível com o objectivo 

prosseguido pelo actual artigo 3º, nº3 do TFUE, de um mercado interno caracterizado pela 

abolição, entre os Estados-Membros, dos obstáculos  à livre circulação de pessoas216.    

E, reconhecendo, por outro lado,  que se os cidadãos da União não fossem autorizados a ter 

uma vida familiar normal no Estado-Membro de acolhimento, o exercício das liberdades que o 

Tratado lhes garante ficaria seriamente comprometido, o TJ concluiu que o artigo 3º, nº1 da a 

Directiva 2004/38/CE deve ser interpretado no sentido de que o nacional de um país terceiro, 

cônjuge de um cidadão da União que reside num Estado-Membro de que não possui a 

nacionalidade e que o acompanha ou a ele se reúne,  beneficia das disposições dessa directiva, 

independentemente das circunstâncias em que entrou no Estado-Membro de acolhimento217.    

O que tudo significa, nas palavras do Advogado-Geral Poiares Maduro218, que o gozo pleno 

pelo cidadão da União do seu direito de residência implica que o direito de residência dos 

membros não “comunitários” da sua família, que é um direito derivado e dependente do direito 

do cidadão da União, pode, em determinados casos, comportar um direito de entrada no 

território da União.  

Não pomos em causa a decisão do TJ  no caso concreto, pois há que reconhecer que, 

dependendo a protecção dos direitos fundamentais pela ordem jurídica europeia, nos termos do 

artigo 51º, nº3 da CDFUE, da circunstância de se estar no âmbito de aplicação do direito da 

União, definido em função da sua competência, o TJ levou a protecção  do direito à  vida familiar 

tão longe  quanto o direito da União o permitiu.  

Julgamos, contudo,  não estarmos perante uma solução ideal, na medida em que ela tem 

subjacente a distinção entre cidadãos dinâmicos e estáticos, carregando, por isso, o gérmen da 

discriminação inversa. 

                                                           
216 Cfr. citado acórdão, considerandos 67 e 68. 

217 Cfr. citado acórdão, considerandos 58 e 62. 

218 Cfr. Conclusões apresentadas  em 11 de Junho de 2008,no Processo C-127/08, considerando 5.  
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De resto, foi precisamente por essa razão que alguns Estados-Membros alertaram o TJ para 

o facto de uma interpretação tão benevolente da Directiva 2004/38 conduzir a uma injustificável 

discriminação inversa, na medida em que os nacionais do Estado-Membro de acolhimento  que 

nunca exerceram o seu direito de livre circulação não retiram do direito da União quaisquer 

direitos de entrada e residência para os membros da sua família, nacionais de países terceiros. 

Todavia, a este respeito, o TJ considerou que, não havendo, neste casos, conexão com o 

Direito da União, o problema devia ser resolvido a nível interno, com recurso ao princípio da 

igualdade consagrado nas constituições nacionais, tanto mais que todos os Estados-Membros 

são partes signatárias da CEDH, cujo artigo 8º consagra o direito ao respeito pela vida privada e 

familiar219.  

Ainda que se reconheça  ter esta solução a vantagem de estender aos nacionais dos 

Estados-Membros, que nunca exerceram o seu direito de  livre circulação, o regime mais 

favorável resultante da aplicação do direito da União, ela não nos satisfaz na perspectiva “de jure 

contendo”. 

Desde logo porque, como reconhece Sofia Pais, defensora desta posição220, nem sempre 

será possível garantir  esta solução, pois casos há em que “os tribunais não podem (uma vez 

que não dispõem de meios para o efeito), ou não querem, eliminar a discriminação inversa, 

conduzindo a um tratamento discriminatório dos cidadãos europeus”, ao que acrescem “as 

ineficiências do processo democrático nacional” 221.   

Porque, devido a estas limitações, transporta  em si um factor de incerteza ou insegurança 

jurídica e a consequente discriminação222. 

E, sobretudo, porque, no actual  estádio  de protecção jusfundamental na União Europeia, 

temos dificuldade em aceitar que o TJ persista em  considerar  não ser problema seu a 

resolução das dificuldades criadas pelas chamadas “discriminações inversas”, escudando-se na 

exclusão das situações puramente internas do âmbito da aplicação do direito da União e 

                                                           
219 Cfr. citado acórdão, considerandos 76 a 79.  

220 Para esta autora, a solução mais adequada seria o tibuna nacional resolver directamente a situação, através da aplicação do princípio da 

igualdade de tratamento, consagrado, via de regra, nas Constituições dos Estados-Membros, estendendo-se as “liberdades económicas” aos 

nacionais desse Estado que não exerceram a livre circulação. Cfr. Sofia Oliveira Pais,  “Todos os cidadãos da união Europeia têm direito de 

circular e residir no território dos Estados-Membros, mas uns têm mais direitos do que outros…” , in, Scientia Ivridica, Julho-Setembro 2010-

tomo LIX – nº 323, p.p. 493 e 494.  

221 Neste sentido,  cfr. Sofia Oliveira Pais,  “Todos os cidadãos da união Europeia têm direito de circular e residir no território dos Estados-

Membros, mas uns têm mais direitos do que outros…” , in, Scientia Ivridica, Julho-Setembro 2010-tomo LIX – nº 323, p. 494.  

222 Neste sentido, conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston, apresentadas em 30 de Setembro de 2010, no Proc. C-34/09, cfr. 

considerando 138.   
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relegando, desde modo, para o órgão jurisdicional nacional a competência para apreciar estas 

questões. 

Se a diferenciação de tratamento é provocada pelo direito da União, temos por certo caber 

ao TJ a tarefa de encontrar uma solução para o problema a partir da própria ordem jurídica 

europeia, devendo tais situações ser apreciadas à luz dos princípios gerais do direito da União, 

designadamente  do princípio da não discriminação  a que alude o artigo 18º do TFUE. 

É que, tal como defendeu o Advogado-Geral Poiares Maduro, nas suas conclusões 

apresentadas no Processo Carbonati223, por um lado, “é difícil admitir  que o direito comunitário 

se desinteresse de uma  situação para cuja criação ele próprio contribuiu”. Foi ele que “criou 

um problema que o direito nacional não teria conhecido, nem, sem dúvida, tolerado, se não 

existisse esse mesmo direito comunitário”.  

E, por outro lado, a declaração de incompetência do TJ para decidir estas questões “pode 

ter por efeito deixar o órgão jurisdicional nacional desarmado face a situações discriminatórias 

que tenham origem na aplicação do direito comunitário”. 

De resto, são os próprios Advogados-Gerais que, desde há muito, vêm combatendo esta 

posição do TJ, propondo várias soluções plausíveis,  e, deste modo, abrindo caminho para uma 

mudança da forma como este tribunal tem tratado a problemática das situações puramente 

internas e das  chamadas “discriminações inversas”. 

Cuidaremos, porém, deste tema no contexto da cidadania. 

 

9. O papel dos Tribunal de Justiça da União Europeia e dos Tribunais Nacionais  

na protecção dos direitos fundamentais 

De tudo o que se deixou dito ressalta, com bastante evidência, que os direitos fundamentais 

tornaram-se num elemento central na evolução da União como processo de integração 

económica, jurídica e social destinado a “promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos 

seus povos”, tal como resulta do artigo 3º, nº1 do TFUE.  

E ainda que se reconheça que o propósito político de reforçar a protecção dos direitos 

fundamentais ao nível da União Europeia  não tenha sido motivado pela simples ideia da  

protecção do indivíduo contra os poderes significativos das suas instituições, mas, sobretudo, 

                                                           
223 Cfr. Conclusões apresentadas em 6 de Maio de 2004, no Proc. Carbonati Apuani Sri c. Comune di Carrara ,Proc. C-72/03, considerando 55. 
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pela necessidade de garantir que o princípio do primado do Direito da União não fosse 

enfraquecido por sensibilidades constitucionais dos Estados-Membros224, o que que se julga ser  

verdadeiramente essencial  é alcançar o equilíbrio entre estas duas realidades. 

Por isso, o desafio consiste em desenvolver  uma doutrina dos direitos fundamentais que,  

protegendo o  primado do Direito da União,  “coração e alma” da ordem jurídica europeia, 

consiga, simultaneamente, reduzir o risco de conflitos entre o direito da União Europeia e o 

direito nacional/constitucional dos  vinte e sete Estados-Membros  que a compõem. 

Neste contexto, temos por certo que, apesar de não  ser um “tribunal de direitos 

humanos”225, o TJ, na qualidade de  intérprete supremo do direito da União e fiscalizador da sua 

aplicação, tem desempenhado um papel essencial na promoção e defesa dos direitos 

fundamentais.  

É dado adquirido que o activismo judicial europeu, incluindo o desenvolvimento gradual de 

uma jurisprudência sobre os direitos fundamentais na União Europeia, tem sido uma importante 

força motriz na constitucionalização da ordem jurídica europeia. 

Contrastando com a falta de coragem do legislador europeu, a jurisprudência do  TJ, 

desenvolvida ao longo de 40 anos, vem limitando a discricionariedade dos Estados-Membros, 

insistindo, persistentemente, em que os Estados-Membros são obrigados a não interferir e a 

proteger activamente os direitos fundamentais reconhecidos pela ordem jurídica europeia.  

Do mesmo modo, não podemos deixar de ressaltar, por um lado, o papel particularmente 

difícil reservado ao TJ de ter de operar sob os ditames de uma multiplicidade de diferentes 

regras e princípios constitucionais, que tem de articular de forma a conseguir a sua aplicação 

uniforme em todos os Estados-Membros. 

E, por outro lado, a contribuição decisiva dos tribunais nacionais que,  através  do 

mecanismo de reenvio prejudicial, “máquina de execução” do primado, têm suscitado questões 

relativas à conformidade do direito nacional/constitucional  com o Direito da União226  que o TJ, 

na grande maioria dos casos, tem aproveitado como ponto de partida para um certo “activismo 

judicial” em prol da defesa dos direitos dos particulares decorrentes do direito da União227 e, 

consequentemente, do processo de integração europeia.  

                                                           
224 Cfr. Citada resolução do  Parlamento Europeu de 16 de Março de 2000. 

225 Que , por si só, justifica que a ordem jurídica europeia, seja diferente da ordem jurídica criada pela CEDH no âmbito de Conselho da Europa e 

que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, apenas tenha que se preocupar em garantir o nível de protecção garantido por esta Convenção.  

226 Dimensão objectiva do reenvio prejudicial. 

227 Dimensão subjectiva do reenvio prejudicial. 
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O que torna única a ordem jurídica europeia é, inquestionavelmente, esta cooperação e 

complementaridade entre os tribunais nacionais e o TJ, consagrada no artigo 267º do TFUE. 

Conhecido o défice processual de protecção dos direitos  dos particulares, no quadro actual 

do sistema jurisdicional europeu, é precisamente este “cordão umbilical”  que  faz destes 

Tribunais os “guardiães dos direitos fundamentais”. 

Mas, não obstante tudo isto, há que reconhecer que, para a construção de um sistema 

coerente de tutela dos direitos fundamentais no âmbito da ordem jurídica da União Europeia,  

não só há um longo caminho a  trilhar, como também  são ainda muitas as  dificuldades a 

enfrentar. 

Desde logo, encontrar resposta para as  questões de saber até onde se estende o âmbito de 

aplicação do direito da União em matéria de protecção dos direitos fundamentais  e como se 

pode garantir a todos os cidadãos europeus o acesso ao padrão de jusfundamentalidade da 

União. 

Pode-se invocar os direitos fundamentais da União Europeia, por via do estatuto da 

cidadania, independentemente da existência de qualquer outro nexo com o direito da União?  

Podem os direitos fundamentais da União ser invocados, como direitos autónomos, contra 

os Estados-Membros, apenas por conta da cidadania e independentemente de outra disposição 

que permita a invocação daquele padrão de jusfundamentalidade? 

Isto porque, tal como se deixou dito,  o actual estádio de protecção jusfundamental na União 

Europeia já não se compadece com a exigência do requisito da “transnacionalidade” nem com  

a manutenção do fenómeno de discriminação inversa que, ao arrepio do princípio da não 

discriminação consagrado no artigo 18º do TFUE, implica a diferenciação de tratamento entre 

cidadãos dinâmicos e estáticos. Enquanto aos  primeiros, por terem feito uso das liberdades 

económicas, é permitido invocar o padrão de jusfundamentalidade, aos segundos, por nunca 

terem exercido o seu direito de circulação ( ou seja,  que nunca saíram do território do Estado-

Membro onde nasceram)  é negado esse benefício. 

E porque, neste domínio, há que reconhecer que, contrastando com a posição mais 

combativa e inovadora dos Advogados-Gerais, o  TJ, numa atitude demasiado cautelosa, tem 

persistido em não assumir a resolução deste paradoxo como um problema seu e em  relegar 

essa tarefa para os tribunais nacionais. 

Voltaremos, a este tema, mais adiante, com algumas propostas de resolução  deste 

problema. 
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CAPÍTULO II 

Cidadania  Europeia e Direitos Fundamentais dos cidadãos europeus 

 

Para melhor compreensão da cidadania europeia, tomaremos, como ponto de partida a 

noção clássica de cidadania, à qual estão interligadas  três vertentes: adesão, participação e 

direitos e deveres228. 

A cidadania  implica  a  adesão a uma comunidade  política  e a adesão, por sua vez,  

implica participação e envolvimento activo na comunidade. 

A cidadania significa uma reciprocidade de direitos  contra e deveres para com a 

comunidade.  

De entre as várias abordagens do conceito de cidadania, trataremos apenas da sua 

dimensão jurídica229. 

Nesta perspectiva, podemos definir a  cidadania nacional, como um status jurídico e político 

mediante o qual o  Estado  concede aos  cidadãos, seus   nacionais, um conjunto  de direitos 

(civis,  políticos e sociais) e deveres230. 

Estes elementos formam o quadro no seio do qual desenvolveremos o nosso estudo sobre a  

cidadania europeia, procurando analisar que tipo de cidadania a União Europeia  oferece aos 

seus cidadãos. 

Consabido que a adesão à comunidade tem vindo a ser conseguida através do 

desenvolvimento histórico dos direitos individuais, começaremos  por definir o conceito de 

cidadania criado pelo legislador europeu e revelar as suas fragilidades. 

                                                           
228 Neste sentido, cfr. Catherine Barnard, in, “The  Substantive Law of the EU. The Four Freedooms”, 2ª ed., p. 411. 

229 Sobre as várias dimensões da cidadania europeia cfr. Catherine Barnard, The substantive law of the EU. The four freedoms, 2.ª edição, Oxford 

University Press, 2007, pp.410 e ss; Damian Chalmers/Christos Hadjiemmanuil/Giorgio Monti/Adam Tomkins, European Union Law. Text and 

materials, Cambridge University Press, 2006, pp.574 e ss; Paul Craig/Gráinne de Búrca, EU Law. Text, cases and materials, 4.ª edição, Oxford 

University Press, 2008, p.869; Direito da União. História, direito, cidadania, mercado interno e concorrência, Miguel Gorjão-Henriques, 6.ª 

edição, Almedina, Coimbra, 2010, pp.574 e ss e Ana Maria Guerra Martins, in, “A Igualdade  e a Não Discriminação dos Nacionais de Estados 

Terceiros Legalmente Residentes na União Europeia, da origem na integração económica ao fundamento na dignidade do ser humano”, p. 203. 

230Trata-se, na terminologia de Flora Goudapel, da perspectiva funcional da cidadania. Cfr. A. Comparative Approach to European Union 

Citizenship, disponível em htt://publishing.eur.nl/ir/repub/asset71826/iacl%20 citizensship, pdf, p.4 . Cfr. Sofia Oliveira Pais,  texto intitulado 

“Todos os cidadãos da união Europeia têm direito de circular e residir no território dos Estados-Membros, mas uns têm mais direitos do que 

outros…” e publicado na Scientia Ivridica, Julho-Setembro 2010-tomo LIX – nº 323, p. 472. Cfr. Karolina Rostek, Gareth Davies, “The impact of 

Union citizenship on national citizenship policies”, Tulane European and Civil Law Fórum, 2007, 22, p. 89.    
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De seguida, revisitaremos  as decisões mais importantes dos tribunais sobre o tema por 

forma a tornar conhecia a evolução do conceito de cidadania e a ressaltar o papel dos tribunais 

no aprofundamento deste conceito. 

E, sobretudo, com vista a encontrar nelas respostas para as seguintes questões 

despoletadas pela inclusão das disposições da cidadania no Tratado, colocadas no âmbito do 

processo Zambrano e que ficaram por responder: 

1) É necessário haver circulação para que sejam aplicadas as disposições do TFUE relativas 

à cidadania?;  

2) o artigo 18º do TFUE protege os cidadãos estáticos contra as discriminações inversas 

geradas pelo exercício de direitos de cidadania pelos cidadãos dinâmicos?  

3) que papel desempenham os direitos fundamentais na determinação do sentido e alcance 

da cidadania?. 

E que papel joga o princípio do nível de protecção mais elevado neste contexto? 

 

1. Do reforço dos direitos fundamentais dos nacionais dos Estados-Membros à 

criação da cidadania europeia 

Os direitos fundamentais respeitam a pessoas físicas em virtude da sua condição de seres 

humanos, apresentando uma tendência universal. 

A cidadania aparece como um conjunto de direitos e deveres atribuídos aos indivíduos em 

virtude da sua pertença a uma comunidade231. 

A cidadania europeia está reservada aos cidadãos dos Estados-Membros da União Europeia 

e  surgiu  associada  à  liberdade de circulação, com o intuito de conceder um conjunto de 

direitos civis, sociais e políticos aos nacionais de um Estado-Membro que estivessem a exercer 

as liberdades económicas garantidas pelos Tratados noutro Estado-Membro, de modo a colocá-

los em situação de igualdade com os nacionais do Estado-Membro de acolhimento232. 

Diferentemente, a protecção dos direitos fundamentais impõe-se pelo carácter  universal 

destes direitos, não podendo, por isso, ficar dependente do exercício da liberdade  de circulação 

                                                           
231 Neste sentido, cfr. Damian Chalmers/Christos Hadjiemmanuil/Giorgio Monti/Adam Tomkins, European Union Law. Tex and 

materials,Cambrige University press, 2006, p. 561 

232Cfr. Alessandra Silveira, “ Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz 

Zambrano”,  texto policopiado. 
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nem ficar restringida  aos nacionais dos Estados-Membros  da União Europeia, deixando de fora 

os cidadãos dos terceiros Estados.      

Daí a razão para o facto de, inicialmente, o debate em torno da cidadania se ter desenrolado 

de  forma autónoma  em relação ao  debate sobre a protecção dos direitos fundamentais. 

Contudo, a confluência  entre cidadania europeia e protecção dos direitos fundamentais 

reconhecidos pela ordem jurídica europeia tornou-se inevitável, quer pelo papel que os direitos 

fundamentais desempenharam  na determinação do sentido e alcance da cidadania europeia, 

quer pelo facto de o estatuto de cidadão europeu servir de veículo de invocação dos direitos 

fundamentais na União Europeia,  como mais adiante demonstraremos.  

E bem se compreende a razão  desta inevitabilidade. 

É que a mobilidade, inicialmente  associada à cidadania, implica o exercício de direitos 

fundamentais. 

Como afirma Eleanor Sharpston, “Os cidadãos não são recursos utilizados para produzir 

bens e serviços, mas sim pessoas vinculadas a uma comunidade política e protegidas pelos 

direitos fundamentais”. “Quando os  cidadãos circulam, fazem-no como seres humanos e não 

como robots, Apaixonam-se, casam e criam famílias”233.  

De resto, é  precisamente por isso, que, “a cidadania visa colocar o indivíduo no centro do 

edifício europeu e afirmar a dimensão humana e social deste” 234, fazendo do cidadão europeu 

“um ser completo, titular de direitos fundamentais”235. 

Ser cidadão europeu significa ser titular dos direitos protegidos pelo sistema jurídico 

europeu, incluindo os direitos fundamentais236, e ser sujeito de certas obrigações.    

Restringindo a nossa análise do conceito de didadania à sua dimensão jurídica237, diremos 

que, encarada, nesta perspectiva funcional238,  a cidadania  é definida, classicamente,  como  o 

                                                           
233 Cfr. Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston no processo Zambrano ( C-34/09), apresentadas em 30 de Setembro de 2010, 

considerandos 127 e 128. 

234 In, “Libre circulation et non discrimination, elements du statut de citoyen de LÚnion européenne”, Bruxelas, 2008, p. 15 

235 Cfr. Sofia Oliveira Pais,  texto intitulado “Todos os cidadãos da união Europeia têm direito de circular e residir no território dos Estados-

Membros, mas uns têm mais direitos do que outros…” e publicado na Scientia Ivridica, Julho-Setembro 2010-tomo LIX – nº 323, p. 484. 

236 Cfr. Alessandra Silveira, “ Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz 

Zambrano”, texto policopiado. 

237 Sobre as várias dimensões da cidadania europeia, cfr. Catherine Barnard, The substantive law of the EU, The four freedooms, 2ª ed., Oxford 

University Press, 2007, pp. 410 e ss.     

238 Assente na ideia de pertença de um indivíduo a uma comunidade política. Neste sentido, cfr. Karolina Rostek e Gareth Davies, “The impact of 

Union citizenship on national citizenship policies”,  Tulane European and Civil Law Fórum, 2007, 22, p. 101. 



  75 

estatuto jurídico-político que liga uma pessoa a um Estado e que confere um conjunto coerente 

de direitos e deveres aos indivíduos239. 

A cidadania apresenta-se como “um status de membro pleno de uma comunidade 

política”240. 

Como realça Damian Chalmers241,  o debate em torno da cidadania diz respeito à natureza 

da comunidade política e, por isso, a criação de uma cidadania da União Europeia, trouxe, para 

a ribalta, as seguintes questões ligadas à  integração europeia como projecto político: 

1)  que tipo de comunidade política podia ser criada além do Estado-nação?   

2) que relação teria com as comunidades políticas nacionais?  

3) quem seriam os seus membros e quais os direitos que têm?  

Questões estas que, no fundo, prendem-se  com as  relações entre os conceitos de 

nacionalidade de um Estado-Membro e de cidadania da União e que são determinantes da 

natureza da União Europeia. 

Importa, por isso, enfrentá-las. 

 

2. Estatuto da Cidadania Europeia 

Dispõe o  artigo 20º, nº1do TFUE que “ É instituída a cidadania da União. É cidadão da 

União qualquer pessoa que tenha a nacionalidade de um Estado-Membro. A cidadania da União 

acresce à  cidadania nacional e não a substitui”, estipulando o nº2 do mesmo artigo que “Os 

cidadãos da União gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres previstos nos Tratados. 

(…)”.  

Desta  disposição ressalta, desde logo, que há dois elementos centrais  que sustentam a  

definição  da cidadania da União Europeia, constituindo o seu núcleo normativo: a nacionalidade 

e a atribuição de direitos e deveres. 

 

                                                           
239 Cfr. Poiares Maduro,  considerando 17 das suas conclusões apresentadas no processo Janko Rottmann c. Freistaat Bayern, Processo C-

135/08. 

240 Numa perspectiva não-funcional, a cidadania diz respeito a um sentimento de identidade cultural. Cfr.  Karolina Rostek e Gareth Davies, “The 

impact of Union citizenship on national citizenship policies”,  Tulane European and Civil Law Fórum, 2007, 22, p. 101. 

241 Damian Chalmers/Christos Hadjiemmanuil/Giorgio Monti/Adam Tomkins, European Union Law. Tex and materials,Cambrige University press, 

2006, p. 562. 
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3. Cidadania e nacionalidade 

A cidadania da EU define-se rationae personae, por referência ao conceito de nacionalidade 

dos Estados-Membros242, dependendo desta243. 

Para se ser cidadão europeu é preciso ser-se, em primeiro lugar, um cidadão nacional de 

um Estado-Membro da União Europeia244. 

A cidadania da União pressupõe, por um lado, a nacionalidade245 de um Estado-Membro. 

E, por outro lado,  é uma cidadania de “sobreposição”. Acresce à cidadania nacional  sem 

com ela se confundir, devendo «ser considerada um verdadeiro plus em relação à cidadania 

Nacional»246 . 

Qualquer cidadão da União goza de um primeiro círculo dos direitos conferidos pelo seu 

estatuto de cidadão nacional,  dentro do seu Estado,  e de segundo círculo de direitos associado 

ao seu estatuto de cidadão europeu, desfrutado em qualquer Estado-Membro da União 

Europeia247.  

                                                           
242 Neste sentido, vide Carlos Jiménez  Piernas , “Estatuto de ciudadanía y Derecho de assistencia a los ciudadanos de la Unión Europea”, in, 

Derecho Internacional y Tratado Constitucional Europeo”  pág. 453 e Rui Moura Ramos, in, A cidadania da União; caracterização, conteúdo e 

desenvolvimento”, Estudos Jurídicos em homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, Vol. III, Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, 2006, págs. 899.  

243 Neste sentido, vide Rui Moura Ramos, in, A cidadania da União; caracterização, conteúdo e desenvolvimento”, Estudos Jurídicos em 

homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, Vol. III, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, págs. 899. 

244 Neste sentido, vide Damiam Chalmers/Christos Hadjiemmanuil/Giorgio Monti/Adam Tomkins, European Union Law. Tex and 

materials,Cambrige University press, 2006, p.  567. 

245 Que o Advogado-Geral Poiares Maduro, no considerando 17 das suas conclusões apresentadas no processo Rottmann, define como o vínculo 

jurídico de direito público que liga um indivíduo a um determinado Estado e, por via do qual, o mesmo torna-se titular de um conjunto de direitos 

e de obrigações, salientando que o que está em causa mediante a relação de nacionalidade  é a constituição de uma comunidade nacional. 

246 Neste sentido, vide Sofia Oliveira Pais,  texto intitulado “Todos os cidadãos da união Europeia têm direito de circular e residir no território dos 

Estados-Membros, mas uns têm mais direitos do que outros…” e publicado na Scientia Ivridica, Julho-Setembro 2010-tomo LIX – nº 323, pág. 

475.  

246 Neste sentido, vide Carlos Jiménez  Piernas , “Estatuto de ciudadanía y Derecho de assistencia a los ciudadanos de la Unión Europea”, in, 

Derecho Internacional y Tratado Constitucional Europeo”  pág. 453 e Rui Moura Ramos, in, A cidadania da União; caracterização, conteúdo e 

desenvolvimento”, Estudos Jurídicos em homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, Vol. III, Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, 2006, págs. 899.  

246 Neste sentido, vide Rui Moura Ramos, in, A cidadania da União; caracterização, conteúdo e desenvolvimento”, Estudos Jurídicos em 

homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, Vol. III, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, págs. 899. 

246 Neste sentido, vide Damiam Chalmers/Christos Hadjiemmanuil/Giorgio Monti/Adam Tomkins, European Union Law. Tex and 

materials,Cambrige University press, 2006, p.  567. 

246 Que o Advogado-Geral Poiares Maduro, no considerando 17 das suas conclusões apresentadas no processo Rottmann, define como o vínculo 

jurídico de direito público que liga um indivíduo a um determinado Estado e, por via do qual, o mesmo torna-se titular de um conjunto de direitos 

e de obrigações, salientando que o que está em causa mediante a relação de nacionalidade  é a constituição de uma comunidade nacional.  

247 Neste sentido, Karolina Rostek e Gareth Davies, “The impact of Union citizenship on national citizenship policies”,  Tulane European and Civil 

Law Fórum, 2007, 22, p. 101. 
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Esta relação entre a nacionalidade estatal e a cidadania europeia, indicativa de que se pode 

pertencer simultaneamente a diferentes níveis de uma comunidade e partilhar mais do que uma 

identidade248, explica-se pela própria natureza da União Europeia. 

Enquanto que a cidadania nacional, tradicionalmente, reporta-se à relação dinâmica entre 

indivíduo e o Estado-nação, designando a condição jurídica e política de que gozam os nacionais 

de um Estado no interior da sua comunidade política, a cidadania europeia remete para o 

estatuto jurídico e político reconhecido aos nacionais de um Estado, para além da sua 

comunidade política estatal249. 

Dito de outro modo, contrariamente à  cidadania nacional, que  tem subjacente uma ideia  

de exclusão, sendo  a identidade do cidadão (“nós”) construída por oposição a do “outro”250, a 

cidadania europeia tem inerente uma ideia de inclusão. Abarca uma pluralidade de 

nacionalidades ligadas por um imperativo  de igualdade entre os nacionais dos Estados-Membros 

da União, que gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres previstos nos 

Tratados ( cfr. artigos 9º do TUE e 20º, nº2 do TFUE). 

A cidadania europeia é inclusiva porque obriga um  Estados-Membro a  tratar os cidadãos 

nacionais de outros Estados-Membros em condições de igualdade como se seus cidadãos 

nacionais fossem.   

Como escreveu o Advogado-Geral Poiares Maduro, nas suas conclusões no  Processo Heinz 

Huber c. Bundesrepublik Deutschland251, “Embora a União  não pretenda substituir os povos 

nacionais pela figura do “povo europeu”, exige efectivamente, aos seus Estados-Membros  que 

deixem de pensar e de agir apenas em termos dos interesses dos respectivos nacionais, mas 

também quanto possível, em termos  dos interesses de todos os cidadãos da EU”.  

E salientou, mais tarde, no processo Janko  Rottmann c. Freistaat Bayern252, que “O carácter 

derivado da cidadania da União relativamente à nacionalidade de um Estado-Membro decorre da 

sua compreensão como « cidadania inter-estatal», que confere aos  nacionais de um Estado-

                                                           
248 Karolina Rostek e Gareth Davies, “The impact of Union citizenship on national citizenship policies”,  Tulane European and Civil Law Fórum, 

2007, 22, p. 102. 

249 Neste sentido, cfr.  considerando 16 das  Conclusões do Advogado Geral Poiares Maduro apresentadas, em 30 de Setembro de 2009,  no 

processo Janko Rottmann c. Freistaat Bayern, Proc. C-135/08. 

250 Cfr.  Catherine Barnard, in, “The  Substantive Law of the EU. The Four Freedooms”, 2ª ed., p. 411. 

251 Cfr. Conclusões apresentadas em 3 de Abril de 2008, no Proc. C-524/06, considerando 18. 

252citando  Schönberger, C. in, “ European Citizenship as Federal Citizen. Some Citizenship Lessons of Comparative Federalism, REDP, Vol. 19, 

nº1, 2007, p. 61. E A. Iliopoulou,  “Libre circulation et non-discrimination, elements du statut de citoyen de l´Union européenne, ed. Bruylant, 

2008.  
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Membro direitos nos outros Estados-Membros, essencialmente o direito de circulação e de 

permanência e o direito à igualdade, e também face à própria União”.  

“A cidadania da União confere aos nacionais dos Estados-Membros uma cidadania para 

além do Estado”. 

 

4. Aquisição e perda da nacionalidade 

A questão de saber se uma pessoa é, ou não, nacional de um Estado-Membro depende da 

lei da nacionalidade do Estado-Membro em causa, constituindo as condições de aquisição e de 

perda da nacionalidade de um Estado-Membro uma matéria da competência exclusiva dos 

Estados-Membros.  

Nesta matéria, os autores dos Tratados limitaram-se a seguir a solução admitida em direito 

internacional, que considera ser este um “princípio de direito internacional consuetudinário”, 

respeitando a vontade dos Estados-Membros253.  

Mas, se é verdade que a cidadania da União está intimamente ligada à nacionalidade dos 

Estados-Membros, na medida em que a pressupõe, isso não é sinónimo da sua falta de 

autonomia.  

No dizer de Poiares Maduro254, “trata-se de duas noções, ao mesmo tempo, 

inextrincavelmente ligadas e autónomas”. 

A  cidadania  europeia “pressupõe a existência de um vínculo de natureza política entre os 

cidadãos europeus”, que os une  e que “decorre do seu compromisso recíproco de abrir as suas 

comunidades políticas respectivas aos outros cidadãos europeus e de construir uma nova forma 

de solidariedade cívica e política à escala europeia”.  

Ao contrário do que acontece com a cidadania nacional,  a cidadania europeia não exige a 

existência de um vínculo de pertença a um povo255, baseando-se, antes, “na existência  de um 

espaço político europeu, do qual emergem direitos e deveres” para os cidadãos europeus.    

                                                           
253 Por esta razão, a Declaração relativa à nacionalidade de um Estado-Membro, anexa à Acta Final da conferência intergovernamental que 

aprovou o Tratado de Maastricht, reconheceu  expressamente  que “sempre que no Tratado que instituiu a Comunidade Europeia é feita 

referência aos nacionais dos Estados-Membros, a questão de saber se uma pessoa tem nacionalidade de determinado Estado-Membro é 

exclusivamente regida pelo direito nacional desse Estado-Membro”. Cfr. texto JO1992, C191, p.98. 

254 Cfr. Conclusões apresentadas no citado processo Janko Rottman c. Freistaaat Bayern, Processo C-135/08, considerando 23.   

255 Na medida em que não implica a existência de um povo europeu, a cidadania procede conceptualmente de uma decomposição da 

nacionalidade. 
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Sublinha ainda o referido Advogado-Geral, que “o carácter radicalmente inovador do 

conceito de cidadania europeia reside no facto de «a União pertencer a e ser composta por 

cidadãos que, por definição, não partilham da mesma nacionalidade 256»” e que “ este vínculo 

com a nacionalidade dos diferentes Estados-Membros constitui o reconhecimento do facto de 

que pode existir ( e de facto existe) uma cidadania que não é determinada pela nacionalidade”257, 

concluindo  que o “milagre da cidadania da União”, dá-se precisamente por ela reforçar “os 

laços que nos unem os  nossos Estados-Membros (na medida em que somos cidadãos europeus 

precisamente por sermos nacionais dos nossos Estados)  e, simultaneamente, emancipa-nos (na 

medida em que, presentemente somos  cidadãos para além dos nossos Estados)”. 

 

5. As decisões do  Tribunal de Justiça em matéria de aquisição e perda da 

nacionalidade 

De salientar que a aceitação da dependência  da cidadania europeia relativamente à 

nacionalidade dos Estados-Membros,  não está isenta de dificuldades, acarretando  o risco de 

conduzir à desigualdade, entre os nacionais de Estados-Membros, das condições de acesso ao 

estatuto de cidadão da União Europeia  e, consequentemente, dos direitos que lhe estão 

associados, bem como ao tratamento diferenciado de indivíduos que se encontram em situações 

idênticas, sem que se verifique qualquer  justificação além da nacionalidade258. 

E  pode também  provocar “colisões”  entre as legislações mais permissivas  e as mais 

restritivas nesta matéria259.  

                                                           
256 Citando Josephe Weiler “ The  Constitution of Europa”, Cambridge Press 199, p. 344. 

257 No mesmo sentido, afirmam Damian Chalmers/Christos Hadjiemmanuil/Giorgio Monti/Adam Tomkins, European Union Law. Tex and 

materials,Cambrige University press, 2006, p. 565, “National citizenship no longer provides legal status and rights by itself; European institutions 

today are building a new citizenship. The link between nation-state and citizenship, despite its historical nature, is not necessary, and citizenship 

can be exercised at a different level”. 

258Razão pela qual parte da doutrina tem defendido a separação da cidadania da União dos Direitos dos Estados-Membros bem como a 

substituição do critério da nacionalidade pelo da residência, que teria a dupla vantagem de ser autónomo e de não alterar a competência dos 

Estados-Membros em matéria de nacionalidade. Uma outra solução consistiria na harmonização das condições de atribuição da nacionalidade 

dos Estados-Membros. Neste sentido, cfr.  Ana Maria Guerra Martins, in, “A Igualdade  e a Não Discriminação dos Nacionais de Estados 

Terceiros Legalmente Residentes na União Europeia, da origem na integração económica ao fundamento na dignidade do ser humano”, pp. 210, 

213 e 214. e toda a doutrina por ela citada na nota 641. 

259 vide Carlos Jiménez  Piernas , “Estatuto de ciudadanía y Derecho de assistencia a los ciudadanos de la Unión Europea”, in, Derecho 

Internacional y Tratado Constitucional Europeo”,p. 454. 
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Na verdade, basta atentar no facto dos  vinte sete Estados-Membros da União Europeia 

actuarem de forma independente no que respeita às regras de atribuição da nacionalidade260 e 

da cidadania, para facilmente  nos apercebermos das mencionadas dificuldades.  

Aliás,  estas assumem  ainda maior relevo se tivermos em conta  que, ao aceitarem a 

cidadania da União, os Estados-Membros  estão  também  a aceitar um certo grau de  

reconhecimento  mútuo261, no que diz respeito às regras de nacionalidade, o que, no dizer de Ana 

Maria Martins262, «tem como consequência que se um Estado-Membro for mais generoso na 

atribuição da nacionalidade do que os outros, acaba por vinculá-los também».   

 

5.1. Este problema foi colocado ao TJ  pelo Tribunal Superior de Cantabria no  âmbito de 

uma questão prejudicial,  que ditou o Acórdão Mario Vicente Micheletti c.Delegacion del Gobierno 

em Cantabria, de 7 de Julho de 1992263. 

Micheletti, odontologista de profissão, com  dupla nacionalidade argentina e italiana (por ter 

nascido na Argentina e, ao abrigo da lei italiana, por  ser filho de pais italianos) solicitou  à 

administração espanhola um cartão provisório de residente “comunitário”, apresentando um 

passaporte italiano válido, emitido pelo consulado de Itália em Rosário (Argentina), o que lhe foi 

concedido. 

Antes de expirado o prazo de validade do dito cartão, voltou a requerer à mesma 

administração um cartão definitivo de residência de cidadão “comunitário”, a fim de se 

estabelecer em Espanha como odontologista, o que lhe foi negado com base no artigo 9º do 

Código Civil espanhol, segundo o qual, em caso de dupla nacionalidade e quando nenhuma das 

nacionalidades é a espanhola, prevalece a que corresponde à residência anterior à chegada do 

interessado à Espanha, ou seja, para o recorrente no processo principal, a nacionalidade 

argentina.   

                                                           

260 Em aplicação dos princípios de ius soli ( a nacionalidade  é atribuída  a um indivíduo de acordo com seu lugar de nascimento) e/ou ius 

sanguinis (  nacionalidade é reconhecida a um indivíduo de acordo com sua ascendência, independentemente do local do nascimento). Ainda 

hoje, na maioria dos países europeus, o princípio do jus sanguinis  mantém-se como forma principal de transmissão da nacionalidade, o que tem 

sofrido críticas crescentes, pois privilegia filhos de europeus nascidos no exterior em detrimento de filhos de imigrantes não-europeus nascidos na 

Europa. Muitos países, como o Reino Unido e, mais recentemente, a Alemanha passaram a adoptar o princípio ius sanguinis aliado ao princípio 

ius soli. 

261 Princípio já vigente no direito internacional consuetudinário. 

262 In, “A Igualdade  e a Não Discriminação dos Nacionais de Estados Terceiros Legalmente Residentes na União Europeia, da origem na 

integração económica ao fundamento na dignidade do ser humano”, pág. 213, citando Thomas Fischer, “European Citizenship”, p. 129. 

263 Processo C-369/90. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nacionalidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nacionalidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ascend%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
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Micheletti interpôs recurso para o órgão jurisdicional nacional, requerendo a anulação desta 

decisão administrativa. 

Considerando que a solução do litígio impunha uma interpretação do direito “comunitário”, 

o Tribunal Superior de Cantabria suspendeu a instância e submeteu  ao TJ  a questão prejudicial 

de saber se “as disposições do direito comunitário em matéria de liberdade de estabelecimento 

se opõem a que um Estado-membro recuse reconhecer essa liberdade a um cidadão de outro 

Estado-membro que possui simultaneamente a nacionalidade de um país terceiro, pelo facto de 

a legislação do Estado de acolhimento o considerar cidadão de Estado terceiro”. 

Em resposta, o TJ considerou, para além do mais,  que  “A definição das condições de 

aquisição e de perda da nacionalidade é, nos termos do direito internacional, da competência de 

cada Estado-membro, que deve exercê-la no respeito pelo direito “comunitário”. 

Mais considerou que, “em contrapartida, não cabe à legislação de um Estado-membro 

restringir os efeitos da atribuição da nacionalidade de outro Estado-membro, exigindo um 

requisito suplementar para o reconhecimento dessa nacionalidade com vista ao exercício das 

liberdades fundamentais previstas pelo tratado”264 e que  admitir outra coisa “teria por 

consequência que o âmbito de aplicação pessoal das regras comunitárias sobre a liberdade de 

estabelecimento poderia variar de Estado-membro para Estado-membro” 265. 

Daí ter declarado que “As disposições do direito comunitário em matéria de liberdade de 

estabelecimento não permitem que um Estado-membro recuse o benefício dessa liberdade a um 

cidadão de outro Estado-membro, que  possua simultaneamente a nacionalidade de um Estado 

terceiro, pelo facto de a legislação do Estado de acolhimento o considerar nacional de Estado 

terceiro”. 

 

5.1.1. Mais recentemente, no Acórdão Kaur c. Secretary of State for the Home Department, 

de 20 de Fevereiro de 2001266, o TJ reafirmou  o princípio  de interpretação definido no caso 

Micheletti e reconheceu que  a Declaração formulada pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e da 

Irlanda do Norte, no momento da sua adesão à Comunidade, e a  Declaração nº 2,  feita em  

1982 e  anexa à Acta Final do Tratado  da União Europeia, devem ser tomadas como 

instrumentos de interpretação do Tratado, especialmente para determinar o respectivo âmbito de 

aplicação ratione persone. 

                                                           
264 Cfr. citado Acórdão Micheletti, considerando 10.  

265 Cfr. citado Acórdão Micheletti, considerando 12.  

266 Processo C-192/99. 
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E com base nelas, reiterou a discricionariedade  de que goza o Reino Unido  para a 

determinação de quem são os seus nacionais.   

A questão  prejudicial foi suscitada  no âmbito de um litígio que opõe M. Kaur ao Secretary 

of State for the Home Department a propósito de um pedido de autorização de residência por 

aquela apresentado com o objectivo de poder residir no Reino-Unido. 

M. Kaur, nascida no Quénia, em 1949, era cidadã do Reino-Unido e das colónias, em 

conformidade com o British Nationality Act 1948. O Bristh Nationality Act de 1981 conferiu-lhe o 

estatuto de cidadã britânica do ultramar e, nessa qualidade,  ao abrigo do direito nacional, não 

tinha o direito de entrar nem de permanecer no Reino Unido, salvo autorização especial.  

  

5.2.  Outra questão  que se levanta é a de saber se  a competência dos Estados-Membros 

para estabelecer as condições de aquisição e de perda da nacionalidade constitui um poder 

discricionário,  ou seja, se pode ser exercida sem sujeição à fiscalização por parte do direito 

europeu. 

 

5.2.1. Esta questão foi colocada, pela primeira vez, ao TJ no âmbito de uma questão 

prejudicial que esteve na base do Acórdão Janko Rottmann c. Freistaat Bayern, de 2 de Março 

de 2010267. 

Janko Rottmann, nasceu  em Graz, tendo adquirido a nacionalidade austríaca  em virtude de 

ter  nascido em território da República  da Áustria. 

Mercê da adesão da República Austríaca à União Europeia,  em 1 de Janeiro de 1995, 

tornou-se também cidadão europeu. 

Depois de ter sido ouvido pelo Tribunal Penal de Graz, num inquérito contra si instaurado 

por suspeita de actividades fraudulentas graves no exercício da sua profissão, transferiu a sua 

residência para Munique. 

Em 1997, o Tribunal Penal de Graz emitiu contra ele um mandado de detenção nacional. 

Em Fevereiro de 1998, Janko Rottmann requereu a sua naturalização na Alemanha, tendo 

omitido, no formulário que preencheu para esse efeito, o facto de ser alvo de um processo 

criminal na Áustria. 

O documento de naturalização, datado de 25 de Janeiro de 1999, foi-lhe entregue em 5 de 

Fevereiro de 1999. 

                                                           
267 Processo. C-135/08.  
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Esta naturalização na Alemanha implicou, nos termos do direito austríaco, a perda da sua 

nacionalidade austríaca.    

 Depois de ter sido informado que Janko Rottmann  já tinha sido alvo de procedimento penal 

e  era alvo de um mandato de captura, o Freistaat Bayern decidiu, após a sua audição, revogar 

retroactivamente a  naturalização que lhe havia sido concedida, com o fundamento de que Janko 

Rottmann  dissimulara  aqueles factos e que, por isso, tinha obtido fraudulentamente a 

nacionalidade alemã.    

Desta decisão recorreu Janko Rottmann para o Tribunal Administrativo do Land da Baviera, 

o qual considerou  que a revogação da naturalização  era compatível com o direito alemão.  

Inconformado com esta decisão, Janko Rottmann  voltou a recorrer para o Tribunal Federal 

Administrativo Supremo,  que decidiu suspender a instância e colocar ao TJ a questão prejudicial 

de saber se o direito “comunitário” restringe o poder estatal de regular as questões de 

nacionalidade e, em caso afirmativo, se é a ordem jurídica da nacionalidade de origem ou a da 

nacionalidade revogada que deve evitar, à luz do direito “comunitário” a consequência jurídica 

da apatridia.   

A este respeito, afirmou o Advogado-Geral Poiares Maduro, nas suas conclusões268, que a 

resposta a estas questões reside na compreensão das relações entre a nacionalidade de um 

Estado-Membro e a cidadania da União. 

 Assim, se é certo que o acesso à cidadania europeia passa pela nacionalidade de um 

Estado-Membro, que  é regulada pelo direito nacional, a verdade é que a cidadania constitui a 

base de um novo espaço político de que emergem direitos e deveres que são fixados pelo direito 

da União e não dependem do Estado. 

É  esta última realidade que legitima a autonomia e a autoridade da ordem jurídica europeia 

e é esta a razão que subjaz ao entendimento de que  o conjunto de direitos e deveres associados 

ao estatuto de cidadania europeia  não pode  ser limitado injustificadamente pela regras da 

nacionalidade de um Estado-Membro.      

Daí que, a partir do momento em que uma  determinada situação caí no âmbito do direito 

da União, o exercício pelos Estados-Membros das  competências que mantêm  não possa ser 

discricionário, por estar condicionado pela obrigação de respeitar as regras do direito da União. 

                                                           
268 Considerando 23. 
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Equivale isto a dizer que as condições de aquisição e perda da nacionalidade devem ser 

reguladas pelos Estados-Membros no respeito pelo Direito da União Europeia269, sob pena de 

afectar a competência da União para determinar os direitos e os deveres dos seus cidadãos270.     

No mesmo sentido, o TJ afirmou que, podendo a situação dos autos  implicar, para um 

cidadão europeu, a perda  do seu estatuto de cidadania europeia e dos direitos correspondentes, 

não pode a mesma, pela sua natureza e consequências, deixar de estar abrangida pelo Direito 

da União e, como tal, susceptível de fiscalização jurisdicional à luz deste direito271. 

Reafirmando  a importância que o direito primário atribui ao estatuto de cidadão da União, 

chamou a atenção  para necessidade de o tribunal nacional, no exame da decisão de revogação 

da naturalização, ter em conta as eventuais consequências que essa decisão implica para o 

interessado e, eventualmente, para os membros da sua família, no que respeita à perda dos 

direitos de que goza qualquer cidadão da União. 

Concluíu incumbir ao órgão jurisdicional nacional conceder ao interessado, por força do 

princípio da proporcionalidade, um prazo razoável para que o mesmo pudesse tentar readquirir a 

nacionalidade do seu Estado-Membro de origem272.  

Finalmente, declarou que o direito da União, nomeadamente o actual artigo 20º do TFUE, 

não se opõe a que um Estado-Membro revogue a nacionalidade desse Estado-Membro, que 

concedera, por naturalização, a um cidadão da União Europeia, quando esta tenha sido obtida 

de modo fraudulento, desde que a decisão de revogação respeite o princípio da 

proporcionalidade273. 

Não há dúvida que, neste Acórdão Rottmann, o TJ  reequacionou a extensão do poder 

discricionários dos Estados-Membros para determinar quem são os seus nacionais, colocando 

no centro da resolução da presente questão, o estatuto de cidadão da União, que usou  como  

fundamento para salvaguarda dos direitos e liberdades de um cidadão “estático”, dando mais 

                                                           
269 Neste sentido, cfr.  S. Hall, “Loss of Union Citizenship in Breach of fundamental rights”, ELR, 1996, p. 129. e os já  citados acórdãos 

Micheletti, Mesbah e Kaur . 

270 Cfr. Conclusões apresentadas no citado processo Janko Rottmann, considerandos 24  e 48. 

271 Considerandos 42 e 48. 

272 Considerandos 56 e 58. A este respeito, afirma o  Advogado Geral Poiares Maduro na nota 42 das suas conclusões que “Poder-se-ia conceber 

que, no futuro, os Estados-Membros decidissem que a aquisição da nacionalidade de um Estado-Membro não pudesse nunca implicar a perda da 

nacionalidade de outro Estado-Membro”, ainda que não se possa deduzir dos actuais Tratados essa obrigação.  

273 Desde o caso Internationale Handelsgesellschaft, de 17 de Dezembro de 1970 ( Processo11/70 ) o controlo jurisdicional exercido pelo TJ 

sobre a  avaliação da conformidade de uma medida adoptada pelas autoridades nacionais com o direito da União, é sempre   feito com base no 

princípio da proporcionalidade,  o qual, depois do Acórdão Stauder, passou também a desempenhar uma função garantística dos direitos e 

liberdades fundamentais. 
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uma vez conteúdo  à afirmação feita no Acórdão Grzelczyk274 de que o estatuto de cidadão da 

União  “tende a ser o estatuto fundamental dos nacionais dos Estados-Membros”. 

Perante a séria  ameaça que a revogação da naturalização de Janko Rottmann na 

Alemanha, com a consequente perda da possibilidade de o mesmo exercer os direitos 

associados ao seu estatuto de cidadão da União, designadamente do seu direito de circular e de 

permanecer no território da União, o TJ não hesitou em  proteger os direitos de cidadania futuros 

de um nacional alemão residente na Alemanha.  

Equivale tudo isto a dizer que o Estado-Membro não pode comprometer o vínculo que se 

estabelece entre o seu nacional e a União, ainda que a definição das condições de aquisição e 

perda da nacionalidade seja da competência de cada Estado-Membro. 

E, deste modo, abre-se a porta ao cidadão  para invocar o Direito da União, por via do 

estatuto de cidadania europeia, a fim de garantir o exercício pleno e seguro dos direitos que a 

União lhe reconhece275.   

 

6. Direitos dos cidadãos europeus 

Delimitado o círculo de “nacionais” da União, importa, agora, precisar qual o conjunto de 

direitos que está associado ao estatuto de cidadão da União Europeia. 

Nas palavras de Carlos Jimenez Piernas276, o cidadão da União  desfruta de um duplo 

padrão de direitos como consequência da sua vinculação a duas esferas políticas: a nacional e a 

europeia.  

Em rigor, a cidadania da União representa somar ao primeiro círculo de direitos da 

nacionalidade, a desfrutar no interior de cada Estado-Membro, um segundo círculo de novos 

direitos a exercer em qualquer Estado-Membro e que podem também invocar-se perante as 

instituições europeias, as autoridades de qualquer Estado-Membro e nas relações com os outros 

cidadãos da União, tudo  debaixo da protecção jurisdicional do TJ. 

                                                           
274 Acórdão de 20 de Setembro de 2001, Processo C-189/99.  

275 CFr. Alessandra Silveira, in, “Princípios de Direito da União Europeia. Doutrina e Jurisprudência”, 2ª edição (actualizada e ampliada), Quid 

Juris, 2011, p. 89.  

276 Carlos Jiménez  Piernas , “Estatuto de ciudadanía y Derecho de assistencia a los ciudadanos de la Unión Europea”, in, Derecho Internacional y 

Tratado Constitucional Europeo”  p. 453. 
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No que concerne aos direitos associados ao estatuto de cidadãos da União,  estipula o 

artigo 20º, nº2 do TFUE que “Os cidadãos da União gozam dos direitos e estão sujeitos aos 

deveres previstos nos Tratados. 

Assistem-lhes, nomeadamente: 

a) O direito de circular e permanecer livremente no território dos Estados-Membros;  

b) O direito de eleger e ser eleitos nas eleições para o Parlamento Europeu, bem como nas 

eleições municipais do Estado-Membro de residência, nas mesmas condições que os nacionais 

desse Estado;  

c) O direito de, no território de países terceiros em que o Estado-Membro de que são 

nacionais não se encontre representado, beneficiar da protecção das autoridades diplomáticas e 

consulares de qualquer Estado-Membro, nas mesmas condições que os nacionais desse Estado; 

d) O direito de dirigir petições ao Parlamento Europeu, o direito de recorrer ao Provedor de 

Justiça Europeu e o direito de se dirigir às instituições e aos órgãos consultivos da União numa 

das línguas dos Tratados e de obter uma resposta na mesma língua.   

Estes direitos são exercidos nas condições e nos limites definidos pelos Tratados e pelas 

medidas adoptadas para a sua aplicação”. 

Mas o elenco de direitos associados ao estatuto de cidadania da União não se cinge ao 

previsto no citado artigo 20º, nº2, e 21º a 24º do TFUE e artigos 39º a 46º da CDFUE.    

Desde logo, porque, tal como afirma Ana Maria Guerra Martins277 nos termos do artigo 25º278 

do TFUE (correspondente, não obstante algumas alterações,  ao artigo 8º279, do TCE e, depois do 

Tratado de  Amesterdão, ao artigo 22º280),  “é possível  reforçar o actual quadro de direitos e/ou 

                                                           
277 in, “A Igualdade  e a Não Discriminação dos Nacionais de Estados Terceiros Legalmente Residentes na União Europeia, da origem na 

integração económica ao fundamento na dignidade do ser humano”, p. 219. 

278 O qual estabelece que  “ A Comissão apresentará ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité Económico e Social, de três em três anos, 

um relatório sobre a aplicação das disposições da presente parte. Esse relatório  terá em conta o desenvolvimento da União. 

Com base nesses relatórios, e sem prejuízo das demais disposições dos Tratados, o Conselho, deliberando por unanimidade, de acordo com um 

processo legislativo especial, e após a aprovação do Parlamento Europeu, pode aprovar disposições destinadas a aprofundar os direitos 

enumerados no nº2 do artigo 20º. Essas disposições entram em vigor após a sua aprovação pelos Estados-Membros, em conformidade com as 

respectivas normas constitucionais”.  

279 Nos termos deste artigo, “A Comissão apresentará ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité Económico e Social, até 31 de Dezembro 

de 1993, e posteriormente de três em três anos, um relatório sobre a aplicação das disposições da presente Parte. Esse relatório terá  em conta 

o desenvolvimento da União. Com base nesses relatórios, e sem prejuízo das demais disposições do presente Tratado, o Conselho, deliberando 

por unanimidade, sob proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu, pode aprovar disposições destinadas a aprofundar os 

direitos previstos na Presente Parte, cuja adopção recomendará aos Estados membros, nos termos das respectivas normas constitucionais”.   

280  Que suprimiu a expressão  “ até 31 de Dezembro de 1993, e posteriormente”, mantendo em tudo o mais a redacção do citado artigo 8º. 
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aditar novos direitos, sem necessidade de revisão dos Tratados pelos processos previstos no 

artigo 48º do TUE”.   

Daí que, no que concerne  ao acervo de direitos que o TFUE liga especificamente à condição 

de cidadão da União, seja de ressaltar  três características dominantes: «a natureza dinâmica e 

progressiva dos direitos conferidos; a caracterização de certos direitos especiais básicos dos 

cidadãos; e a abertura à consagração de direitos novos»281. 

Mas  se é certo que, no  domínio da cidadania europeia,  não houve um particular 

desenvolvimento por parte do legislador europeu, outro tanto não aconteceu com a 

jurisprudência do TJ. 

Após uma primeira fase (1993-1997), apelidada de “judicialmente minimalista”,  em que 

limitou-se a interpretar e aplicar as normas relativas à cidadania da União como suplementares 

do Direito existente282, a partir de 1998, o TJ passou a  assumir um papel activo e criativo na 

densificação do  conceito, alargando, deste modo, o âmbito de aplicação das normas relativas à 

cidadania.          

 

7. O papel do Tribunal de Justiça  na construção da cidadania de direitos   

Vejamos, então, qual o percurso seguido pelo TJ na construção das consequências jurídicas 

da inserção das disposições  da cidadania no Tratado283, pois sem ele não conseguiremos 

compreender a actualidade e muito menos perspectivar a possível evolução futura da 

jurisprudência deste tribunal  sobre a amplitude e o alcance do direito da União à livre circulação 

pessoal e à livre permanência no território dos Estados-Membros. 

Centraremos o nosso estudo apenas em algumas das decisões que mais directamente 

incidiram sobre o tema da cidadania  e seguiremos a ordem cronológica da sua prolação por 

forma a evidenciar os passos mais significativos que foram e têm vindo a ser dados ao longo de 

todo um processo dinâmico de evolução.  

                                                           
281 Neste sentido, cfr. Miguel Gorjão-Henriques, in, “Direito da União, história, direito, cidadania, mercado interno e concorrência”, Almedina, 

2010- 6ª edição, p.560.    

282 Neste sentido Ana Maria Guerra Martins,  “A Igualdade  e a Não Discriminação dos Nacionais de Estados Terceiros Legalmente Residentes na 

União Europeia, da origem na integração económica ao fundamento na dignidade do ser humano”, p. 221, citando  Dora Kostakopoulou, “Ideas, 

Norms and European Citizenship….”, p. 233. 

283 Do qual salientaremos apenas os acórdãos mais significativos. 
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Assim, neste contexto, começaremos por  realçar o papel pioneiro do Advogado-Geral 

Jacobs que, antecipando o espírito de cidadania da União Europeia e intuindo já uma estreita 

relação entre ela e a protecção dos direitos fundamentais, afirmou, no considerando 26 das suas 

conclusões apresentadas em 9 de Dezembro de 1992, no Processo Christos Konstantinidis c. 

Stadt Altensteig-Standesamt e Landratsamt Calw-Ordnungsamt284,  que “um nacional comunitário 

que vai para outro Estado-membro como trabalhador assalariado ou não assalariado, na acepção 

dos artigos 48º, 52º ou 59º do Tratado, não tem só o direito de exercer a sua actividade ou 

profissão e de gozar das mesmas condições de vida e de trabalho que os nacionais do Estado de 

acolhimento; além disso, tem o direito de presumir que, aonde quer que vá ganhar a vida na 

Comunidade Europeia, será tratado de acordo com um código comum de valores fundamentais, 

em especial os que constam da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Por outras 

palavras, tem o direito de afirmar “civis europeus sum” e de invocar esta condição para se opor 

a qualquer violação dos seus direitos fundamentais”.  

Christos Konstantinidis era um nacional grego que vivia em Altensteig, na República Federal 

da Alemanha, onde exercia, como independente, a profissão de massagista e de assistente em 

hidroterapia. 

Tendo casado no registo civil de Altensteig, no livro de registo de casamento, o seu nome foi 

ortografado como “Christos Konstadinidis”, razão pela qual pediu que o seu apelido fosse 

rectificado de “Konstadinidis” para “Konstantinidis”, com o fundamento desta grafia 

corresponder à tradução fonética directa e de o seu nome estar transcrito desta maneira em 

caracteres latinos no seu passaporte grego.     

Devendo a inscrição do nome do interessado no livro de registos de casamento 

corresponder à inscrição que constava do seu assento de nascimento, o Amtsgericht Tuebingen, 

mandou proceder à tradução deste assento, tendo a transcrição sido feita, de acordo com a 

norma alemã em vigor, para “Hréstos Kónstandinidés”. 

O interessado recorreu desta transcrição para o Amtsgericht Tuebingen, que, considerando 

que o litígio suscitava problemas de interpretação do direito “comunitário” suspendeu a instância 

e submeteu ao TJ várias questões prejudiciais. 

A este respeito, considerou o TJ que nada no Tratado se opunha à transcrição de um nome 

grego em caracteres latinos no registo civil  de um Estado-Membro que utiliza o alfabeto latino e 

que, por isso, as regras deste tipo só podem ser consideradas incompatíveis com o actual  artigo 

                                                           
284Processo C-168/91. 
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49º do TFUE na medida em que a sua aplicação crie para um nacional grego um entrave tal que 

prejudique, de facto, o livre exercício do direito de estabelecimento que o actual artigo 49º 

garante. 

Mais entendeu que, no caso em apreço, a deformação da pronúncia do nome expunha o 

interessado ao risco de uma confusão de pessoas junto da sua potencial clientela. 

E com base nisto, declarou, no Acórdão de 30 de Março de 1993, que  o actual artigo 49º 

do TFUE “deve ser interpretado no sentido de que se opõe a que um nacional grego seja 

obrigado, pela legislação nacional aplicável, a utilizar, no exercício da sua profissão, uma grafia 

tal do seu nome que a pronúncia deste seja deformada e que a deturpação daí resultante 

exponha o interessado ao risco de uma confusão de pessoas junto da sua potencial clientela”. 

Ulrich Haltern285 viu nesta recusa do TJ em adoptar a proposta do Advogado-Geral Jacobs, de  

tornar possível para qualquer cidadão europeu a invocação da condição  “civis europeus sum”  

para se opor a qualquer violação dos seus direitos fundamentais, uma traição à ideia de 

cidadania.  

Mesmo tendo presente que o caso era anterior à consagração da cidadania no Tratado de 

Maastricht, censurou o TJ por  continuar a centrar-se nos direitos de mercado.   

De qualquer modo, há que reconhecer que o Acórdão Konstantinides tem a virtualidade de 

demonstrar como os direitos fundamentais  do cidadão europeu (no caso, o direito fundamental 

ao nome) assumem um papel de relevo na resolução de conflitos de leis nacionais no contexto 

do mercado interno. 

Na verdade, como escreve a Advogada-Geral Eleanor Sharpston286, o processo Konstandinis 

deixou de ser apenas um caso sobre discriminação em razão da nacionalidade para se tornar 

um caso sobre o direito fundamental à identidade pessoal. 

E, no dizer desta mesma Advogada-Geral, o reconhecimento deste direito  implica aceitar o 

princípio de que um nacional da União Europeia que se desloca para outro Estado-Membro tem 

o direito de presumir  “que, aonde quer que vá ganhar a vida na EU, será tratado de acordo com 

um código comum de valores fundamentais”.    

                                                           
285 Neste sentido, Marlene Wind, “Post-national citizenship in Europe: The EU as a ‘welfare rights generator’” ?, Columbia Journal of European 

Law,  2009, 15, p. 245. 

286 Cfr. Conclusões apresentadas em 30 de Setembro de 2010, no Processo Gerardo Ruiz Zambrano c. Office nacional de l’emploi, Proc. C-

34/09, considerando 83. 
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Todavia, isso não evitou que a Ulrich Haltern se tenham juntado  algumas vozes críticas287, 

motivadas pela demora  e até mesmo por uma certa relutância do TJ em raciocinar  como se o 

actual  artigo 20º do TFUE  não existisse. 

Na verdade, desde a consagração formal da cidadania no Tratado demoraram cinco anos 

para que o TJ utilizasse a cidadania como critério de solução de um litígio, iniciando o percurso 

de desvinculação do estatuto de cidadania e dos direitos  e liberdades que lhe estão associados,  

do exercício de actividades económicas.    

7.1. Isso aconteceu no Acórdão Martínez Sala c. Freistaat Bayern, de 12 de Meio de 1998288, 

que  reporta-se ao caso de uma cidadã de nacionalidade espanhola e residente na Alemanha 

desde 1968, onde exerceu, com algumas interrupções,  actividades assalariadas até 1989.  

Desde então, passou a beneficiar de uma ajuda social. 

Até 19 de Maio de 1984, Martínez Sala obteve, sucessivamente,  das autoridades 

competentes diferentes títulos de residência, tendo posteriormente obtido apenas documentos 

comprovativos de que a prorrogação do seu título de residência fora solicitada. 

Em Janeiro de 1993, Martínez  Sala solicitou ao Freistaat Bayern um subsídio para criação 

da filha nascida naquele mês, o que lhe foi indeferido com o fundamento de a mesma não 

possuir nacionalidade alemã nem uma autorização de residência ou um título de residência.   

Martínez Sala recorreu desta decisão bem como da decisão que  negou provimento ao 

recurso que  dela interpôs, tendo o Bauerisches Landessozialgericht suspendido a instância e 

submetido ao TJ várias questões prejudiciais, cujo aspecto central se resume à questão de saber 

se um cidadão europeu autorizado a residir  ou a permanecer na Alemanha, tem direito ao 

subsídio para criação dos filhos previsto na legislação alemã, independentemente da posse de 

um título de residência válido, nas mesmas condições que os nacionais daquele mesmo Estado.    

Precisando que não estava em causa decidir se a interessada podia, ou não, residir na 

Alemanha e que o aspecto fundamental da questão consistia em saber se o caso era regulado 

pelas disposições do direito “comunitário”, o Advogado-Geral La Pergola, defendeu que o caso 

devia ser apreciado à luz do actual artigo 20º do TFUE. 

                                                           
287 Neste sentido, cfr. Cunha  Rodrigues, “Entre a Europa das Liberdades e a Europa da Cidadania-Estudos Jurídicos e Económicos em 

Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco”, Volume 1, Edição da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, p. 678. 

288 Processo C-85/96. 
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Isto porque, no seu entender,  após a entrada em vigor deste artigo 20º,  deixou de poder 

considerar-se que o direito de permanência  é criado pela Directiva289, passando o direito de 

circular e de residir livremente em toda a União a ser consagrado de “forma geral numa norma 

primária”, não estando a sua existência limitada por outras disposições “comunitárias”, 

porquanto as limitações290 previstas no actual artigo 21º do TFUE  referem-se ao exercício 

concreto do direito291.  

Dito de outra forma, estar-se-ia perante direitos derivados  e inseparáveis da cidadania da 

União.  

Mais sustentou que a proibição de qualquer discriminação assente na nacionalidade 

encontra-se prevista no Tratado e é considerada pelo TJ como um princípio geral, que se 

estende a qualquer campo de aplicação do Tratado. 

Defendeu ainda que  o instituto da cidadania da União tem incidência no âmbito de 

aplicação do Tratado, sob um duplo aspecto. Em primeiro lugar atribui ao indivíduo um novo 

estatuto, uma qualidade subjectiva suplementar, relativamente às já previstas, fazendo operar 

quanto a ele a proibição de discriminação em razão da nacionalidade. Em segundo lugar, liga à 

qualidade subjectiva de cidadão da União o direito de circular e de residir em qualquer Estado-

Membro292.      

Por fim, concluiu  que “o que justifica a igualdade de tratamento (…) é a situação jurídica do 

cidadão da União, com a garantia facultada pelo seu estatuto pessoal (…), que acompanha o 

cidadão em qualquer e de qualquer Estado-Membro. A União, nos termos em que é concebida 

no Tratado de Maastricht, exige (…) que se inclua no princípio da não discriminação o domínio 

reservado ao novo instituto da cidadania comum”293.  

Neste contexto, seria de esperar do TJ um acórdão que aprofundasse a interpretação do 

actual artigo 20º do TFUE, tanto mais que o Advogado-Geral La Pergola, alertara  que o caso 

Martínez Sala poderia constituir um “test case” para um certo número de problemas que, no 

futuro,  poderiam vir a ser apresentados ao TJ.  

                                                           
289 No caso a Directiva 90/364/CEE (actualmente substituída  pela Directiva 2004/38/CE) que reconhece o direito de residência às pessoas  que 

cessaram a actividade profissional  uma vez preenchidas as condições aí previstas: seguro completo de doença e recursos suficientes para não 

depender da ajuda social do país de residência.   

290 Isto é, sem prejuízo das  limitações  e condições definidas no Tratado e na legislação derivada.   

291 Cfr. Conclusões apresentadas em 1 de Julho de 1997, considerando 18. 

292 Cfr. Conclusões apresentadas em 1 de Julho de 1997, considerando 20.  

293 Cfr. Conclusões apresentadas em 1 de Julho de 1997, considerando 23.  
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Não foi isso, porém, o que aconteceu, tendo o TJ afirmado expressamente  não ser 

necessário examinar se a interessada está em condições de invocar o actual artigo 20º do 

Tratado”294. 

Para o TJ, Martínez Sala, enquanto nacional de um Estado-Membro autorizada a residir 

noutro Estado-Membro,  incluía-se  no domínio de aplicação ratione personae das disposições do 

Tratado consagradas à cidadania europeia. 

Isto é, o facto de ser um cidadão da União, residente legalmente num Estado-Membro,  era 

suficiente para tornar Martínez Sala elegível para receber subsídio que anteriormente era 

concedido apenas aos cidadãos nacionais295 e aos trabalhadores migrantes296.    

Por isso e  porque o  actual artigo 20º, nº2 do TFUE  liga ao estatuto de cidadão da União 

os direitos e deveres previstos no Tratado, nomeadamente o de não sofrer qualquer 

discriminação em razão da nacionalidade no âmbito de aplicação ratione materiae do Tratado, 

previsto no actual  artigo 18º do TFUE, podia invocar esta norma contra o Estado de 

acolhimento, desde que o subsídio reclamado se inserisse rationae materae no campo do direito 

“comunitário”297. 

Por outro lado, considerando que o subsídio em litígio constituía uma vantagem social e 

estava previsto nos Regulamentos nºs 1612/68298 e 1408/71299, entendeu existir essa conexão 

material, ainda que tais regulamentos não fossem aplicáveis ao caso300.    

E com base em tudo isto declarou que “O direito comunitário opõe-se a que um Estado-

Membro exija dos nacionais dos outros Estados-Membros autorizados  residir no seu território 

que apresentem um cartão de residência em boa e devida forma, emitido pela administração 

nacional, para beneficiarem de um subsídio para criação dos filhos, enquanto os seus nacionais 

estão unicamente obrigados a ter o seu domicílio ou o seu lugar de residência normal nesse 

Estado-Membro”.   

Não  obstante o TJ ter feito alusão, neste acórdão, às disposições do Tratado sobre a 

cidadania, a verdade é que o mesmo evitou abordar  a questão central da interpretação do 

                                                           
294 Cfr. Acórdão Matínez Sala, cit. , considerando 60. 

295 Nos termos da  lei alemã sobre a concessão do subsídio e da licença para criação dos filhos   

296 Por força dos Regulamentos nºs 1612/68 e 1408/71 

297 Cfr. Acórdão Martínez Sala, cit., considerandos  60 a 63 

298 Relativo à livre circulação de trabalhadores.  

299 Respeitante à coordenação dos regimes nacionais de segurança social.  

300 Cfr. Acórdão Martínez Sala, cit., considerando 57.  
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actual artigo 20º do TFUE, evidenciando deste modo, no dizer de Carlos Montero Closa301, que 

ainda não havia interiorizado nem a linguagem nem o significado de cidadania da União 

Europeia.   

No entanto, não deixa de ser bastante  inovador o facto da noção de cidadania da União ter 

implicado uma extensão da não discriminação dos direitos dos trabalhadores para os 

desempregados.302  

De resto,  parece-nos evidente que ao estabelecer a ligação entre o princípio geral da  não 

discriminação com base na nacionalidade  e a cidadania europeia, para afirmar que um cidadão 

da União Europeia que resida legalmente no território do Estado-Membro de acolhimento, pode 

invocar aquele princípio, actualmente  consagrado no artigo 18º do TFUE, em todas as situações 

que se inserem no âmbito do campo material (ratione materiae) do Tratado, o TJ não só 

transformou o princípio da não discriminação em razão da nacionalidade num direito 

fundamental dos cidadãos europeus,303 como também abriu uma porta de passagem para a 

interpretação dos direitos consagrados nos actuais artigos 21º a 23º do TFUE como direitos 

autónomos, ou seja, para o reconhecimento de que os direitos por eles conferidos aos cidadãos 

da União Europeia têm características constitucionais304.   

 

7.2. A questão da cidadania voltou a colocar-se no caso Bickel e Franz305.  

Bickel é um camionista austríaco, residente na Áustria,  que, quando conduzia o seu 

veículo, na província italiana de Bolzano, foi interceptado por uma da patrulha da polícia, na 

sequência do que foi acusado por conduzir em estado de embriaguez. 

Franz é nacional alemão, residente na Alemanha, em visita turística pela Itália  e que, na 

sequência de um controlo efectuado pelos agentes alfandegários, na província de Bolzano, foi 

acusado e condenado por se encontrar na posse duma faca de modelo proibido.   

A notificações nos processos contra instaurados  foram feitas em italiano.  

                                                           
301 Neste sentido, cfr. Carlos Closa Montero, Martínez Sala and Baumbast: an institutionalist analysis, The past and future of EU Law, Miguel 

Poiares Maduro and Loic Azoulai (eds), Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2010, p.396. 

302 Neste sentido, Marlene Wind, “Post-national citizenship in Europe: The EU as a ‘welfare rights generator’” ?, Columbia Journal of European 

Law,  2009, 15, p. 257. 

303 Neste sentido, Marlene Wind, “Post-national citizenship in Europe: The EU as a ‘welfare rights generator’” ?, Columbia Journal of European 

Law,  2009, 15, p. 239. 

304 Neste sentido cfr. J. Shaw, “A View of the Citizenship Classicas: Martínez Sala and Subsequent Cases on Citizenship of the Union”, in,  The 

past and future of EU Law, Miguel Poiares Maduro and Loic Azoulai (eds), Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2010, p.357. 

305 Acórdão de 24 de Novembro de 1998, Processo C-274/96.  
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Ambos os arguidos requereram que o respectivo  procedimento criminal decorresse em 

alemão, sua língua materna, alegando não conhecerem a língua italiana e sustentando que lhes 

fossem aplicadas as disposições da lei italiana que permitem aos cidadãos italianos de língua 

alemã, residentes na província de Bolzano306, o uso desta língua nos procedimentos judiciários.   

O Tribunal de reenvio  colocou ao TJ a questão prejudicial de saber se as ditas regras 

deviam ser aplicadas a nacionais de outros Estados-Membros.   

O TJ começou por recordar, citando o Acórdão de 11 de Julho de 1985, Mustch307, que, “na 

perspectiva de uma Comunidade baseada nos princípios da livre circulação  de pessoas e da 

liberdade de estabelecimento, é atribuída uma importância especial à protecção dos direitos e 

facilidades dos indivíduos em matéria linguística”. 

Depois, salientou, citando o Acórdão Cowan, de 2 de Fevereiro de 1989308,  que o actual 

artigo 18º do TFUE ao proibir “toda e qualquer discriminação em razão da nacionalidade” exige 

a perfeita igualdade de tratamento das pessoas que se encontrem numa situação regulada pelo 

direito comunitário, com os nacionais do Estado-Membro.    

E, para averiguar,  se a escolha da língua nos referidos procedimentos criminais cabia no 

âmbito do Tratado e, consequentemente, se os arguidos podiam invocar o princípio da não 

discriminação em razão da nacionalidade, o TJ entendeu, em primeiro lugar, que as situações 

reguladas pelo direito “comunitário” incluem, nomeadamente, as que entram no âmbito do 

direito  à livre prestação de serviços conferido pelo actual artigo 56º do TFUE e que este direito, 

por sua vez,  inclui a liberdade de os destinatários de serviços se deslocarem a outro Estado-

Membro para aí beneficiarem de serviços.      

                                                           
306 Onde o alemão tem o mesmo  estatuto que o italiano 

307 Processo 137/84. Neste caso, tratava-se de apreciar se um cidadão luxemburguês tinha o direito de usar o alemão num procedimento 

criminal numa comuna belga de língua alemã, uma vez que a lei belga concedia este direito aos nacionais belgas residentes na comuna. 

Todavia, contrariamente a Bickel e Franz, Mutsch era um trabalhador migrante residente no Estado-Membro em causa. O Tribunal baseou a sua 

conclusão de que ele tinha o direito de usar o alemão na consideração de que o direito de um trabalhador migrante de usar a sua própria língua 

num processo judicial, nas mesmas condições que os trabalhadores nacionais, contribuía e modo importante para a integração do referido 

trabalhador migrante e a sua família no país de acolhimento e de que, nestas condições, esse direito devia ser considerado como abrangido no 

conceito de “vantagem social” na acepção do artigo 7, nº2 do Regulamento1612/68 CEE. 

308 Processo 186/87. Neste processo, um cidadão britânico, em visita a França, tinha sido vítima de uma agressão e pedia indemnização ao 

abrigo do regime previsto pelo Código do Processo Penal Francês, o que lhe foi negado em razão da sua nacionalidade. O TJ considerou que 

“Quando o direito comunitário assegura a uma pessoa singular a liberdade de se deslocar a outro Estado-Membro, a protecção da integridade 

física desta pessoa no Estado-Membro em causa, em igualdade de circunstâncias com os nacionais e os residentes, constitui o corolário dessa 

liberdade de circulação. Donde resulta que o princípio da não discriminação é aplicável aos destinatários de serviços, na acepção do Tratado 

(….)”.   
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Em segundo lugar que, em virtude do actual  artigo 20º, nº2 do TFUE, qualquer cidadão da 

União goza do direito de circular e de permanecer livremente no território dos Estados-Membros. 

E, considerando que o exercício deste último direito fica facilitado se os cidadãos europeus 

puderem comunicar com as autoridades judiciais de outro Estado-Membro da mesma maneira 

que os nacionais deste Estado, concluiu que o direito conferido pela lei italiana309 caía no âmbito 

do Tratado e que, por isso, os arguidos  tinham o direito de beneficiar de um tratamento não 

discriminatório em relação aos nacionais desse Estado310.   

Daí ter declarado que: 1) o direito conferido por uma regulamentação nacional, de fazer 

com que um processo penal decorra numa língua diferente da língua principal do Estado em 

causa, entra no campo de aplicação do Tratado e deve, portanto, respeitar o actual artigo 18º do 

TFUE.; 2)  O actual artigo 18º do TFUE opõe-se a uma regulamentação nacional que confere aos 

cidadãos de uma língua determinada, diferente da língua principal do Estado-Membro em causa, 

e que residem no território de uma determinada autarquia, o direito de fazerem com que o 

processo penal decorra na sua língua, sem conferir o mesmo direito aos nacionais dos outros 

Estados-membros, da mesma língua, que circulem e permaneçam no referido território. 

No que respeita à metodologia seguida, as inovações deste acórdão revelam-se na não 

exigência de subordinação da actividade do nacional a um fim económico (os interessados eram 

meros beneficiários de serviços) e na circunstância da conexão com o direito da União não se 

estabelecer com referência a um direito especificamente previsto no Tratado,  tal como 

aconteceu no caso Martínez Sala, resultando, antes, da associação que o Tribunal estabeleceu 

entre a pretensão (a utilização da língua) e uma liberdade (direito de livre circulação e 

residência).    

Como refere Cunha Rodrigues311, neste caso a liberdade de circulação e residência actuou a 

duplo título. “Por um lado, determinou o âmbito pessoal do Tratado (activando a cidadania); por 

outro lado (associada casualmente ao regime linguístico) desencadeou o âmbito material, 

fazendo valer o princípio da não discriminação”.   

                                                           
309 Malgrado as normas de protecção de minorias linguísticas terem por objectivo único  proteger  o património cultural de um grupo étnico 

particular. 

310 Cfr. Acórdão Processo crime c. Horst Otto Bickel e Ulrich Franz, cit., considerandos  13 a 16. Conforme resulta do considerando  27 do 

mesmo acórdão, a imposição da condição de residência só poderia  ter justificação se se baseasse em considerações objectivas independentes 

da nacionalidade das pessoas envolvidas e proporcionadas ao objectivo legitimamente prosseguido pelo direito nacional.  

311 Entre a Europa das Liberdades e a Europa da Cidadania-Estudos Jurídicos e Económicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa 

Franco”, Volume 1, Edição da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, p. 685. 
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Bem mais longe foi o Advogado–Geral Jacobs, nas suas conclusões apresentadas em 19 de 

Março de 1998, que não hesitou em colocar a questão mais geral de saber se todos os 

procedimentos criminais contra um cidadão da União estão abrangidos pelo âmbito do Tratado, 

para efeitos do actual artigo 18º, mesmo que esse cidadão não tenha exercido o seu direito de 

livre circulação312, como também avançou com uma resposta afirmativa a esta questão. 

Isto porque, no seu dizer, implicando a noção de cidadania da União “uma comunidade de 

direitos e obrigações que unem os cidadãos da União por um vínculo comum que transcende a 

nacionalidade do Estado-Membro”, seria difícil explicar a um cidadão da União como poderia um 

Estado-Membro diferente do seu discriminá-lo em razão da sua nacionalidade  no âmbito de um 

procedimento criminal instaurado contra si no território desse Estado313. 

Essa dificuldade torna-se ainda mais evidente se tivermos em conta que “a não 

discriminação em razão da nacionalidade é o direito mais fundamental conferido pelo Tratado e 

deve, portanto, ser considerado como um factor de base da cidadania da União”314.  

  

7.3. Maior passo foi dado no Acórdão Rudy Grzelczyk, de 20 de Setembro de 2001315. 

O caso diz respeito a um cidadão de nacionalidade francesa que iniciou estudos 

universitários na Bélgica. 

Durante os três primeiros anos de estudos, suportou as despesas com o seu sustento, 

alojamento e estudos, fazendo pequenos trabalhos assalariados e obtendo facilidades de 

pagamento. 

No início do seu quarto e último ano de estudos, requereu o pagamento de um subsídio de 

subsistência (minimex) que acabou por ser recusado com o fundamento de a sua condição de 

estudante não permitir que seja considerado como trabalhador e a sua residência na Bélgica não 

resultar da aplicação da livre circulação dos trabalhadores. 

Grzelczyk recorreu desta decisão para o Tribunal do Trabalho, que decidiu suspender a 

instância e submeter ao TJ questão prejudicial, no âmbito da qual, o TJ, invocando o Acórdão 

Hoeckx316, considerou  que uma prestação social que garante, de modo geral, um mínimo de 

meios de subsistência, como a prevista pela lei belga, constitui uma vantagem social na acepção 

                                                           
312 O que aconteceria se, por exemplo um cidadão do Estado-Membro A, fosse acusado de um crime no Estado-Membro B por comentários 

publicados num jornal do Estado-Membro B. 

313 Cfr. Conclusões apresentadas no Processo  Bickel e Franz, cit. considerandos 22 e 23. 

314 Cfr. Conclusões apresentadas no Processo  Bickel e Franz, cit. considerando 24. 

315 Processo C-184/99. 

316 De 27 de Março de 1983, Proc. 249/83. 
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do Regulamento nº 1612/68 e que o facto  de Grzelczyk, não ser de nacionalidade belga fora o 

único obstáculo à concessão do minimex e que uma discriminação deste tipo é, em princípio, 

proibida pelo actual artigo 18º do TFUE317. 

  Mais considerou que, no caso em apreço,  este artigo devia ser lido em conjugação com as 

disposições relativas à cidadania da União, afirmando que o “estatuto de cidadão da União tende  

a ser o estatuto fundamental dos nacionais dos Estados-Membros que permite aos que entre 

estes se encontrem  na mesma situação obter, independentemente da sua nacionalidade e sem 

prejuízo das excepções expressamente previstas a este respeito, o mesmo tratamento 

jurídico”.318 

Para estabelecer a ligação entre a pretensão do interessado e o campo material do Tratado, 

invocou os acórdãos Martínez Sala e Bickel e Franz, salientando que, não obstante naquele  

estádio da evolução do direito “comunitário”, um auxílio para subsistência e formação concedido 

aos estudantes escapar, em princípio, ao âmbito de aplicação do Tratado CEE na acepção do 

seu artigo 7º, a verdade é que o Tratado da União Europeia introduziu a cidadania no Tratado CE 

e acrescentou à terceira parte do mesmo, título VIII, um capítulo 3 consagrado designadamente 

à educação e à formação profissional, pelo que nada no texto deste Tratado permitiria considerar 

que os estudantes que sejam cidadãos da União, quando se desloquem para outro Estado-

membro para aí prosseguirem os estudos, sejam privados dos direitos conferidos pelo Tratado 

aos cidadãos da União319. 

O facto  de um cidadão da União prosseguir estudos universitários num Estado-Membro, 

que não aquele de que é nacional, não podia, por si só, privá-lo da possibilidade de invocar a 

proibição de qualquer discriminação em razão da nacionalidade consagrada no actual artigo 18º 

do TFUE. 

No caso vertente, esta proibição devia ser lida,  em conjugação com o actual artigo 21º do 

TFUE, que proclama o “direito de circular e permanecer livremente no território dos Estados-

Membros, sem prejuízo das limitações e condições previstas no Tratado e nas disposições  

adoptadas em sua aplicação”320. 

                                                           
317 Cfr. Acórdão Grzelczyk, cit., considerandos  27 e 29. 

318 Cfr. acórdão Grzelczyk, cit., considerando 31. 

319 Cfr. Acórdão Grzelczyk, cit., considerando 35. 

320 Cfr. Acórdão Grzelczyk, cit., considerando 44. 
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No que se refere a estas limitações e proibições frisou que apesar de resultar, quer da  

Directiva 93/96321, quer  das Directivas 90/3654322 e 90/365323, que os respectivos beneficiários 

não devem tornar-se uma sobrecarga injustificável para as finanças públicas do Estado-Membro 

de acolhimento, as eventuais medidas adoptadas pelo Estado de acolhimento ( para por termo à 

autorização de residência ou para não a renovar) não podem ser consequência automática do  

recurso à assistência social. 

Precisou que as próprias directivas admitem uma determinada solidariedade financeira dos 

nacionais desse Estado-Membro com os dos outros Estados-Membros, designadamente se as 

dificuldades com que depara o beneficiário do direito de residência são de natureza temporária e 

que, por isso, o Estado de acolhimento não podia recusar automaticamente o direito de 

residência a um estudante que se tornou temporariamente um encargo para o seu sistema de 

segurança social324. 

Por fim, concluiu que o direito de livre circulação era suficiente para estabelecer a conexão 

entre o direito accionado e o campo material do Tratado e declarou que os actuais artigos 18º e 

20º do TFUE “opõem-se a que o benefício de uma prestação social de um regime não 

contributivo, como o mínimo de meios de subsistência previsto no artigo 1º da Lei belga de 7 de 

Agosto de 1974, dependa, no que respeita aos nacionais de Estados-Membros diferentes do 

Estado-Membro de acolhimento em cujo território os referidos nacionais residem legalmente, da 

condição de estes serem abrangidos pelo âmbito de aplicação do Regulamento (CEE) nº 

1612/68 do Conselho, de 15 de Outubro de 1968, relativo à livre circulação dos trabalhadores 

na Comunidade, quando nenhuma condição desta natureza se aplica aos nacionais do Estado-

Membro de acolhimento”. 

A evolução do TJ, neste caso, relativamente ao caso Bickel e Franz, traduz-se num 

alargamento do campo de aplicação ratione personae do Tratado (aos estudantes, reiterando-se, 

porém, tal como já havia esboçado naquele caso, a não  exigência de subordinação da 

actividade do nacional a um fim económico) e na aceitação da flexibilização do critério ratione 

                                                           
321 Relativa ao direito de residência dos estudantes, de cujo artigo 1 resulta que os Estados-Membros podem exigir aos estudantes nacionais de 

um Estado-Membro que pretendam beneficiar do direito de residência no seu território, desde logo, que garantam à autoridade nacional em 

causa que dispõem de recursos que evitem que se tornem, durante a sua estadia, uma sobrecarga para a assistência social do Estado-Membro 

de acolhimento, em seguida estejam inscritos num estabelecimento homologado para nele seguir, a título principal, uma formação profissional e 

que dispõem de um seguro de doença que cubra a totalidade dos riscos no Estado de acolhimento.   

322 Relativa ao direito de residência. 

323 Relativa ao direito de residência dos trabalhadores assalariados e não assalariados que cessaram a sua actividade profissional. 

324 Cfr. Acórdão Grzelczyk, cit., considerandos 36,37 e 43. 
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materiae (apesar de ter  considerado, tal como naquele caso, que o direito de livre circulação e 

residência  estabelecia a conexão com o campo material do Tratado). 

Na verdade, a  grande novidade desta decisão é, sem dúvida, a afirmação, equivalente a 

uma pura “obter dictum” de que o “estatuto de cidadão da União tende a ser o estatuto 

fundamental dos nacionais dos Estados-Membros”,  o que evidencia o carácter dinâmico do 

conceito de cidadania. 

Mas, mais importante do que esta frase é, no dizer de Jo Shaw325,  a afirmação de que  

estatuto de cidadão da União “permite aos que entre estes se encontrem  na mesma situação 

obter, independentemente da sua nacionalidade e sem prejuízo das excepções expressamente 

previstas a este respeito, o mesmo tratamento jurídico”, pois, esta  é a frase-chave que abre 

caminho para os cidadãos da União poderem reclamar uma igualdade de tratamento, sem 

terem que estabelecer primeiro uma conexão com o direito da União, para além da decorrente 

da própria cidadania europeia. 

 

7.4. As orientações de Grzelczyk,  foram reiteradas no Acórdão Marie –Nathalie D’ Hoop, de 

11 de Julho de 2002326. 

D’Hoop, de nacionalidade belga, terminou os seus estudos secundários em França. 

O diploma aí  obtido (baccalauréat), em 1991, foi reconhecido na Bélgica como equivalente 

ao diploma de ensino superior belga. 

.D’Hoop prosseguiu os estudos universitários na Bélgica até 1995 e, em 1996, requereu ao 

ONEM a concessão dos subsídios de inserção, o que lhe foi negado devido à circunstância de a 

mesma ter terminado os seus estudos secundários em França.   

D’Hoop impugnou esta decisão no Tribunal du Travail de Liége, que decidiu suspender a 

instância e submeter ao Tribunal de Justiça a  questão prejudicial de saber se o direito 

“comunitário” se opõe a que um Estado-Membro recuse a um dos seus nacionais, estudante à 

procura do primeiro emprego, a concessão dos subsídios de inserção, pela única razão de este 

estudante ter concluído os seus estudos secundários noutro Estado-Membro. 

O TJ começou por clarificar a questão de saber se, tendo o facto ocorrido em 1991, a 

discriminação alegada pela interessada podia ser apreciada à luz das disposições referentes à 

cidadania da União, que entraram em vigor posteriormente. 

                                                           
325  “A View of the Citizenship Classicas: Martínez Sala and Subsequent Cases on Citizenship of the Union”, in,  The past and future of EU Law, 

Miguel Poiares Maduro and Loic Azoulai (eds), Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2010, p.359. 

326 Processo C- 224/98.  
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E a este respeito entendeu que, não obstante os factos se reportarem a 1991, o que estava 

em causa era a alegação de um tratamento discriminatório actual de um cidadão da União, pelo 

que, sendo as disposições relativas à cidadania da União aplicáveis desde a sua entrada em 

vigor, havia que considerar que devem ser aplicadas aos efeitos actuais das situações nascidas 

anteriormente, tal como já havia sido decidido nos Acórdãos Österreichischer 

Gewerkschaftsbund, de 30 de Novembro de 2000327 e Duchon, de 18  de Abril de 2002328. 

Depois, seguindo as orientações de Bickel e Franz, no que respeita ao teste da 

proporcionalidade,  e, essencialmente, as de Grzelczyk, considerou que entre as situações que 

se inserem no domínio de aplicação do direito “comunitário”, figuram as relativas ao exercício 

das liberdades fundamentais garantidas pelo tratado, nomeadamente as que se enquadram no 

exercício da liberdade de circular e de residir no território dos Estados-Membros. 

Considerou ainda que, ao subordinar a concessão dos subsídios329 à condição de se ter 

obtido o diploma exigido na Bélgica, a regulamentação belga coloca certos nacionais numa 

situação de desvantagem pelo simples facto de terem exercido o seu direito de livre circulação a 

fim de seguirem estudos noutro Estado-Membro, sendo esta desigualdade de tratamento 

discriminatória e contrária aos princípios subjacentes ao estatuto de cidadão da União, ou seja, à 

garantia de um mesmo tratamento jurídico no exercício da sua liberdade de circulação330. 

Daí ter entendido que a condição em causa  constituía uma medida desproporcionada  e ter 

declarado que  o  direito europeu opõe-se a que um Estado-Membro recuse a um dos seus 

nacionais, estudante  à procura do primeiro emprego, a concessão dos subsídios de inserção, 

pela única razão de este estudante ter concluído os seus estudos secundários noutro Estado-

Membro. 

Confirmou, assim, a tendência enunciada em Grzelczk para sustentar o efeito directo do 

actual artigo 21º, nº1 do TFUE  e  assimilar  os direitos  de circular e permanecer livremente no 

território dos Estados-Membros de que goza qualquer cidadão da União aos direitos de livre 

circulação de pessoas, de serviços e de estabelecimento tradicionalmente consagrados no 

Tratado331. 

 

                                                           
327 Processo C-195/98.  

328 Processo C-1290/00. 

329 Que têm por objectivo facilitar os jovens a passagem do ensino para o mercado de trabalho. 

330 Cfr.  Acórdão D’Hoop, cit., considerandos 29, 34, 35 e 36. 

331 Neste sentido, Anastasia Iliopoulou e Helen Torner, in, “A new approach to discrimination against free movers? D’Hoop v. Office National de 

LÉmploi European Law Review, 2003, p. 396. 
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7.5. Este passo foi dado, finalmente, pelo TJ no Acórdão Baumbast, R c. Secretary of State 

for the Home Department, de 17 de Setembro de 2002332, proferido no âmbito de questões 

prejudiciais suscitadas em dois processos. 

 M. B. Baumbast, de nacionalidade colombiana, casou, no Reino Unido e em Maio de 1990, 

com W. Baumbast, nacional alemão. Da família fazia parte duas filhas, uma de nacionalidade 

colombiana e outra com dupla nacionalidade alemã e colombiana.  

Em Junho de 1990, foi concedida aos membros da família Baumbast uma autorização de 

residência válida por cinco anos.  

Entre 1990 e 1993, W. Baumbast exerceu uma actividade económica no Reino Unido. Na 

sequência da declaração de falência da sua empresa e porque não conseguiu obter um trabalho 

bem remunerado, a partir de 1993, passou a ocupar empregos em sociedades alemães com 

actividades na China e no Lesoto. 

A família continuou a residir no Reino Unido, onde tinham  uma casa, frequentando as duas 

filhas a escola.      

Em Maio de 1995, M. B. Baumbast apresentou um pedido de autorização de permanência 

por tempo indeterminado no Reino Unido para si  e para os membros da sua família, tendo o 

Secretary of State recusado renovar a autorização de residência de W. Baumbast bem como os 

documentos de residência de M. B. Baumbast e das suas filhas. 

Em sede de recurso, o Immigration Adjudicator confirmou esta decisão relativamente a W. 

Baumbast com o fundamento de que o mesmo não era trabalhador nem titular de um direito 

genérico de residência previsto na Directiva 90/364.  

Quanto às filhas, decidiu que as mesmas beneficiavam de um direito de residência próprio, 

ao abrigo do artigo 12º do Regulamento nº 1612/68 e que M.B. Baumbast beneficiava de um 

direito de residência pelo período em que as suas filhas gozassem dos direitos previsto no citado 

artigo 12º.    

Ambas as partes recorreram para o Immigration Appeal Tribunal. 

Por sua vez, o caso R dizia respeito a uma  cidadã de nacionalidade americana que tinha, 

de um primeiro casamento com um nacional francês, dois filhos com dupla nacionalidade 

francesa e americana. 

Na qualidade de cônjuge de um cidadão europeu, instalou-se em 1990 no Reino Unido e aí 

foi autorizada a permanecer  até Outubro de 1995.  

                                                           
332 Processo 413/99.   
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Divorciou-se em 1992, tendo o ex-marido continuado a residir e a trabalhar no Reino Unido, 

partilhando com ela a responsabilidade pela educação das filhas. 

Durante a sua permanência no Reino Unido, R. adquiriu uma casa e criou uma empresa de 

arquitectura de interiores, tendo voltado a casar em 1997 com um nacional britânico em 1997. 

Em Outubro de 1995, foi apresentado em nome e por conta de R. e das suas duas filhas 

um pedido de autorização de permanência por tempo indeterminado no Reino Unido 

A Secretary of State concedeu às filhas autorização de permanência por tempo 

indeterminado no Reino Unido, atenta a sua qualidade de membros da família de um 

trabalhador migrante, mas indeferiu o pedido relativamente a R.   

R. recorreu para o Immigration Adjudicator e da decisão deste para o Immigration Appeal 

Tribunal. 

Quer no caso Baumbast, quer neste último caso, o Immigration Appeal Tribunal suspendeu 

a instância e, em sede de reenvio,  questionou o  TJ no sentido de saber se: 

1) os filhos dos dois casais tinham o direito de residência; 

2) M.B. Baumbast e R., mesmo não sendo cidadãos da União, tinham o direito de 

residência; 

3) W. Baumbast, apesar de já não beneficiar no Estado-Membro de acolhimento de um 

direito de residência como trabalhador migrante tinha esse direito, na qualidade de cidadão da 

União.  

Nestes  três casos, o TJ concluiu pela existência de um direito de residência333.  

                                                           
333 No primeiro caso, o TJ, fazendo uso  da regra “do precedente vinculativo”, aplicou directamente a jurisprudência consagrada no Acórdão de 15 

de Março de 1989, Echternach e Moritz ( Processo 389/87 e 390/87), afirmando que impedir os filhos de um cidadão da União  de 

prosseguirem a sua escolaridade no Estado-Membro de acolhimento, recusando-lhes uma autorização de permanência,  pelo simples facto do 

progenitor que tem a qualidade de cidadão da União Europeia já não ser trabalhador migrante no Estado-Membro de acolhimento ou dos pais se 

terem, entretanto, divorciado, poderia dissuadir os cidadãos de exercer os direitos de livre circulação previstos no artigo 39 ( actual artigo 45 do 

TFUE) , criando, deste modo um obstáculo ao exercício da liberdade de circulação dos trabalhadores garantida pelo Tratado (cfr. considerandos 

51 e 52) . O Tribunal só inovou relativamente à citada jurisprudência quando afirmou que o direito de se instalar com o trabalhador, de que 

beneficiam o “cônjuge e descendentes menores de vinte e um anos ou a cargo” nos termos do 10º do Regulamento (CEE) nº 1612/68 do 

Conselho, de 15 de Outubro de 1968, deve ser interpretado no sentido de que beneficia tanto os descendentes desse trabalhador como os do 

seu cônjuge ( cfr. considerando 57). 

No segundo caso, o TJ interpretou o princípio da não discriminação de forma lata e  afirmou que  o direito de que os filhos gozam, ao abrigo do 

artigo 12 do  citado Regulamento nº 1612/68 de prosseguirem a sua escolaridade no Estado-Membro de acolhimento  tornar-se-ia ineficaz  se tal 

direito não implicasse o direito de residência por parte do progenitor responsável pela sua guarda, pelo que é necessário interpretar aquele  

regulamento à luz  da exigência  do respeito da vida familiar previsto no artigo 8º da CEDH, que, conforme o acórdão de 18 de Maio de 1989, 

Comissão/Alemanha ( Processo 249/86) faz parte dos direitos fundamentais reconhecidos pelo direito da União. ( cfr. considerandos 71 e 72). 

Hoje esta situação está prevista no artigo 13º da Directiva 2004/38/CEE.          
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Centraremos, contudo, a nossa análise nesta última questão, na medida em que se prende 

com a interpretação das disposições da cidadania.     

A este respeito importa relembrar que  o TJ, no Acórdão Martínez Sala, ficou aquém das 

expectativas, deixando sem resposta as questões jurídicas de  saber se: 

1) o actual artigo 21º do TFUE tem efeito directo; 

2) o direito de permanecer no território de outro Estado-Membro decorre desse efeito 

directo; 

3) os nacionais poderiam invocar o novo direito contra os seus próprios Estados334, 

A verdade, porém, é que neste Acórdão Baumbast, o TJ acabou por  ir  mais bem longe do 

que os próprios Estados-Membros estavam à espera, clarificando as  sobreditas questões e 

dando, desse modo, um importante passo na aceitação das consequências jurídicas decorrentes 

do estatuto de cidadania da União.        

 Daí  Agustin José Menéndez ter apresentado o caso Baumbast e R. como  “ a two-headed 

leading case”335.  

Assim, depois das hesitações demonstradas no caso Martínez Sala, no Acórdão  Baumbast, 

o TJ acabou por dar voz àquilo que se impunha pela própria evolução da livre circulação de 

pessoas, afirmando expressamente que o Tratado da União Europeia não exige que os cidadãos 

da União exerçam uma actividade profissional, assalariada ou independente, para gozarem dos 

direitos previstos na parte II do Tratado, relativa à cidadania da União. 

Mais afirmou, no que respeita, em especial, ao direito de residir no território dos Estados-

Membros previstos no  actual artigo 21º, nº1 do TFUE, que este direito é directamente 

reconhecido a qualquer cidadão da União por uma disposição clara e precisa do Tratado336.  

A principal inovação alcançada  por Baumbast foi, assim, o reconhecimento do efeito directo 

do actual  artigo 21º do TFUE, ou seja, a aceitação da invocabilidade deste artigo, enquanto 

fundamento do direito de residência, e dissociada do princípio da não discriminação. 

Significa isto, no dizer de Sofia Oliveira337, que, “doravante o direito de residência pode ser 

invocado contra medidas nacionais restritivas que ponham em causa o ‘núcleo’ desse direito 

fundamental”. 

                                                           
334 Agustin José Menéndez, “European Citizenship after Martínez Sala and Baumbast: Has European Law Become More Human but Less Social?”, 

in,  The past and future of EU Law, Miguel Poiares Maduro and Loic Azoulai (eds), Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2010, p.375. 

335 “European Citizenship after Martínez Sala and Baumbast: Has European Law Become More Human but Less Social?”, in,  The past and future 

of EU Law, Miguel Poiares Maduro and Loic Azoulai (eds), Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2010, p.375. 

336 Cfr. citado Acórdão Baumbast, considerandos 81 e 84. 

337 In, “Princípios Fundamentais de Direito da União Europeia. Uma abordagem jurisprudencial”, 2011, p. 310. 
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Para o TJ,  nem a isso obsta o facto do actual artigo 21º, nº1 do TFUE reconhecer este 

direito sob reserva das limitações e condições previstas pelos Tratados e pelas disposições 

adoptadas em sua aplicação, pois, fazendo apelo ao Acórdão Van Dyun, de 4 de Dezembro de 

1974338, reiterou, relativamente às limitações e condições decorrentes das disposições de direito 

originário, a possibilidade de  reconhecer efeito directo a normas de direito da União pouco 

claras ou precisas, desde que  susceptíveis de serem clarificadas ou tornadas mais precisas 

através de uma interpretação por via jurisdicional e, por isso, sujeitas a fiscalização judicial339. 

Quanto às limitações e condições impostas pelo actual artigo 7º340 da Directiva 

2004/38/CE, precisou o TJ, por um lado, que as referidas reservas não se reportam à 

existência do direito de residência dos cidadãos da União, mas ao exercício desse mesmo 

direito, o qual pode ser subordinado aos interesses legítimos dos Estados-Membros. 

E, por outro lado, que a interpretação destas limitações e condições deve ser feita com 

respeito pelos limites impostos pelo direito da União e em conformidade com os princípios gerias 

deste direito, designadamente o princípio da proporcionalidade, estando também sujeitas ao 

controlo do Tribunal. 

Daí a razão para o TJ, no caso de W. Baumbast, depois de reconhecer o efeito directo do 

actual artigo 21º do TFUE, ter concluído pelo  carácter desproporcionado da medida nacional 

que recusou àquele cidadão europeu, que dispunha de recursos suficientes e um seguro de 

saúde completo, o direito de residência pelo facto de o respectivo seguro não cobrir tratamentos 

urgentes341, solução que, aliás, decorre da jurisprudência do já mencionado Acórdão Grzelczyk. 

Cremos, porém, na esteira dos entendimentos seguidos por Cristian Timmermas342 e Sofia 

Oliveira Pais343, inexistirem  razões para ver-se este acórdão como mais um exemplo de activismo 

judicial.  

                                                           
338 Processo 47/74. Neste caso, o TJ decidiu que as cláusulas de excepção às liberdades fundamentais, como a excepção de ordem pública 

estabelecida no artigo 39º, nº3 do TCE  (actual artigo 45º, nº3 do TFUE) , não pode ser invocada como argumento para negar o efeito directo 

das regras fundamentais do Tratado relativas à livre circulação de trabalhadores.    

339 Cfr. acórdão Baumbast, R. cit., considerando  86. 

340 Que estabelece que qualquer cidadão da União tem o direito  de residir no território de outro Estado-Membro por período superior a três meses 

desde que  exerça uma actividade assalariada ou não assalariada no Estado-Membro de acolhimento [ alínea a)] ou disponha de recursos 

suficientes para si próprio  e para os membros da sua família, a fim de não se tornar uma sobrecarga para o regime de segurança social do 

Estado-Membro de acolhimento durante o período de residência, e de uma cobertura extensa de seguro de doença no Estado-Membro de 

acolhimento [ alínea b)].   

341 Cfr. Acórdão Baumbast, R. cit., considerandos 90 a 93. 

342 in“Martinez Sala and Baumbast revisited”, in, in,  The past and future of EU Law, Miguel Poiares Maduro and Loic Azoulai (eds), Hart 

Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2010, p.348. 

343In, “Princípios Fundamentais de Direito da União Europeia. Uma abordagem jurisprudencial”, 2011, p. 309. 
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Desde logo, porque tal como salientam estes dois autores, o actual artigo 21º, nº1 do TFUE 

dispõe, de forma expressa que “qualquer cidadão da União goza do direito de circular e 

permanecer livremente no território dos Estados-Membros” e o uso da palavra “direito” pelo 

direito primário é bem indicativa de que os autores do Tratado de Maastricht quiseram conferir 

aos cidadãos da União um direito de residência com um “peso mais forte” do que o direito de 

residência reconhecido aos cidadãos economicamente inactivos,  desde o início da década de 

90, pela  legislação derivada.  

E porque tudo isto está em consonância com os objectivos da União Europeia enunciados 

no artigo 2º do referido Tratado: o reforço da defesa dos direitos e interesses dos nacionais dos 

seus Estados-Membros, através da introdução de uma cidadania da União.     

Por último, cumpre referir, que se é justo dizer-se que a dupla de decisões nos casos 

Martínez Sala e Baumbast tornou-se um marco na Jurisprudência do TJ, na medida em que 

constituem um importante passo na aceitação das consequências jurídicas decorrentes do 

estatuto de cidadania da União, não podemos menosprezar o papel dos tribunais nacionais.      

Na verdade, tendo em conta a forma como o TJ evitou abordar as questões centrais 

relacionadas com a cidadania no caso Martínez, Baumbast mostrou também que foram os 

tribunais nacionais que, através do reenvio, empurraram o TJ para a conclusão inevitável: o 

efeito directo do actual artigo 21º, nº1 do TFUE344 

Só que, desta vez, o TJ não se coibiu do desafio lançado pelo Immigration Appeal Tribunal. 

Aqui  reside a chave do segredo para o carácter inovador de muitas das interpretações  

fornecidas pelo  TJ  no âmbito das questões prejudiciais colocadas pelos Tribunais Nacionais dos 

Estados-Membros. 

Com efeito,  há que reconhecer que muitas das vezes, senão na maioria delas, as decisões 

mais inovadoras do TJ são motivadas pelo conteúdo das questões prejudiciais e, sobretudo, pela  

forma como os órgãos jurisdicionais nacionais redigem as perguntas feitas, pois que, tal como 

afirma Christiaan Timmermans345, são estes dois factores que destrancam a porta para um novo 

desenvolvimento na interpretação do Direito da União. 

Este  caso Baumbast é disso um bom exemplo. 

                                                           
344 Neste sentido cfr. Carlos Closa Montero, Martínez Sala and Baumbast: an institutionalist analysis, The past and future of EU Law, Miguel 

Poiares Maduro and Loic Azoulai (eds), Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2010, p.398. 

345 in“Martinez Sala and Baumbast revisited”, in, in,  The past and future of EU Law, Miguel Poiares Maduro and Loic Azoulai (eds), Hart 

Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2010, p.349. 
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Não fora o facto do  Immigration Appeal Tribunal ter questionado explicitamente o TJ sobre 

o efeito directo  do artigo 21º, nº1 do TFUE, nada garantia que este tribunal, em vez de  declarar 

esse efeito, se tivesse furtado a tal questão,  como aconteceu no caso Martínez Sala. 

Esta é, sem dúvida, uma das grandes virtudes do  diálogo de cooperação estabelecido entre 

o TJ  e os Tribunais Nacionais dos Estados-Membros, do  diálogo de juiz a juiz”, tal como afirma 

o Advogado-Geral Yves Bot346,  ou, no dizer do Advogado-Geral Dâmaso Ruiz-Jarabo Colomer347, do 

“ diálogo técnico de juízes e entre juízes”348 estabelecido através do processo de reenvio 

prejudicial previsto no artigo 267º do TFUE. 

É, assim, neste contexto que merece especial destaque o papel propulsor do Tribunais 

nacionais na construção do estatuto de cidadão da União Europeia. 

 

7.6. A cidadania europeia voltou a estar em debate no Acórdão  C. Garcia Avello c. Estado 

belga, de 2 de Outubro de 2003349. 

Carlos Garcia Avello, de nacionalidade espanhola, casou com Isabelle Weber, de 

nacionalidade belga.  

Os seus dois filhos, nascidos na Bélgica, possuem dupla nacionalidade, espanhola e belga. 

Nas suas certidões de nascimento belgas, estas crianças têm o apelido Garcia Avello, de 

acordo com a lei e a prática belgas. As crianças foram também registadas, na secção consular 

da Embaixada de Espanha em Bruxelas, com o apelido Garcia Weber, de acordo com a lei e a 

prática espanholas. 

Em 1995, os pais pediram às autoridades belgas a alteração do apelido dos filhos, de 

Garcia Avello para Garcia Weber, indicando que, segundo  a prática consagrada em direito 

espanhol, o apelido dos filhos de um casal é composto pelo primeiro apelido do pai, seguido do 

da mãe. 

O Ministério da Justiça belga propôs que o apelido das crianças fosse simplificado para 

“Garcia”, mas os pais não aceitaram, pelo que aquele pedido foi indeferido com o fundamento 

de que, na Bélgica, os filhos usam o apelido do pai.     

                                                           
346 Cfr. Conclusões apresentadas em 24 de Abril de 2007 no Processo C- 2/06, considerando 101.  

347 Nas suas conclusões apresentadas no Processo C-17/00.  

348 Como escreve o Advogado-Geral Dâmaso Ruiz-Jarabo Colomer, no considerando 76 das suas conclusões apresentadas no Processo C-17/00 

em 28 de Junho de 2001.  

349 Processo C-148/02. 
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C. Garcia Avello impugnou o indeferimento no Conseil d’Etat, sustentando, no essencial, que 

o mesmo violava a Constituição belga e o actual artigo 21º do TFUE, pois tratava de modo 

idêntico duas situações diferentes ( o de crianças de nacionalidade exclusivamente belga e a de 

crianças com dupla nacionalidade), sem qualquer justificação objectiva. 

O Conseil d’État decidi suspender a instância e apresentou ao TJ questão prejudicial. 

No que respeita  ao campo de aplicação ratione personae do Tratado, considerou o TJ que o 

estatuto de cidadão da União permite  aos nacionais dos Estados-Membros, que se encontrem 

na mesma situação, obter, no domínio de aplicação ratione materiae do Tratado, 

independentemente da sua nacionalidade e sem prejuízo das excepções expressamente 

previstas a este respeito, o mesmo tratamento jurídico, tal como já o afirmara nos Acórdãos 

Grzelczyk e D´Hoop350. 

  Quanto  ao  campo material de aplicação do Tratado, limitou-se a seguir a orientação já 

tomada nos supra citados Acórdão Bickel e Franz, Grzelczyk e D’Hoop, segundo a qual inserem-

se neste domínio as situações que se enquadram no exercício das liberdades fundamentais 

garantidas pelo Tratado e concretamente no exercício da liberdade  de circular e de residir no 

território dos Estados-Membros consagrada no actual artigo 21º do TFUE351. 

E não obstante reconhecer, na esteira do Acórdão Land Nordrhein-Westfalen c. Kari Uecker 

e Vera Jacquet c. Nordrhein-Westfalen,  de 5 de Junho de 1997352,  que as normas que regulam 

o apelido de uma pessoa são da competência dos Estados-Membros e que a cidadania da União 

não tem por objectivo alargar o âmbito de aplicação material do Tratado a situações internas, 

considerou que, possuindo os filhos de C. Garcia Avello a nacionalidade de dois Estados-

Membros e estando a residir legalmente, desde que nasceram, no território de um destes 

Estados, havia conexão com  o direito da União, pelo que, por analogia com o Acórdão Dafeki 353, 

impunha-se aos Estados-Membros respeitar o Direito da União, no exercício daquela 

competência.  

Mais considerou não poder o Estado belga tratar os cidadãos que possuem a nacionalidade 

belga juntamente com a de outro Estado-Membro, da mesma maneira que os cidadãos  que 

possuem unicamente a nacionalidade belga, porque, na Bélgica, as  pessoas com a 

nacionalidade belga são consideradas exclusivamente belgas, tanto mais que, como já afirmara 

                                                           
350 Cfr. Acórdão Garcia Avello, cit., considerando23. 

351 Cfr. Acórdão Garcia Avello, cit., considerando 24. 

352 Processos apensos C-64/96  e C-65/96. 

353 De  2 de Dezembro de 1997, Processo C-336/94. 
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no acórdão Micheletti, “não cabe a um Estado-membro restringir os efeitos da atribuição da 

nacionalidade de outro Estado-membro, exigindo um requisito suplementar para o 

reconhecimento dessa nacionalidade  com vista ao exercício das liberdades fundamentais 

previstas no Tratado” . 

Daí ter concluído que os filhos de C. Garcia Avello podiam invocar o direito previsto no  

actual artigo 18º do TFUE de não sofrerem qualquer discriminação em razão da nacionalidade, à 

luz das normas que regulam o seu apelido, tanto mais que a diversidade de apelidos de família é 

susceptível de criar aos interessados sérios inconvenientes de ordem profissional e privada, 

resultantes nomeadamente das dificuldades em gozar, num Estado-Membro cuja nacionalidade 

possuem, os efeitos jurídicos de actos ou de documentos elaborados sob o apelido reconhecido 

noutro Estado-membro cuja nacionalidade também possuem354.   

Mas, se é verdade que esta declaração não constitui surpresa na medida em que ela  

impunha-se pela jurisprudência anterior do TJ, julgamos que a novidade  deste acórdão está  no 

facto de o TJ considerar um elemento estático – a dupla nacionalidade – como sendo suficiente 

para estabelecer a conexão com o direito da União355.  

Isto, certamente inspirado pelas conclusões do Advogado-Geral Francis Jacobs, que 

defendeu que, do ponto de vista do direito da União, o facto de dos filhos de C. Garcia Avello 

possuírem a nacionalidade de dois Estados-Membros “é relevante e não se pode aceitar que 

uma nacionalidade eclipse a outra, dependendo do lugar onde se encontrem”356. 

Outro aspecto relevante desta decisão centra-se no desenvolvimento da noção de cidadania 

da União, evidenciando que a cidadania da União, com a inerente fruição dos direitos previstos 

no Tratado, incluindo o direito de não sofrer qualquer discriminação em razão da nacionalidade,  

tem constituído um reforço substancial da esfera jurídica dos cidadãos da União357  

Dito de outro modo, mas na mesma  perspectiva, refere Cunha Rodrigues358, citando 

Giuzeppa Palmeri359, que a cidadania desenvolveu-se “em direcção a uma tutela forte dos direitos 

                                                           
354  Acórdão Garcia Avello, cit, considerandos 27, 28, 29, 32 e 36. 

355 Pois de acordo com a jurisprudência anterior do TJUE tal conexão não existia quando a situação em causa diz respeito às relações entre um 

Estado-Membro e um dos seus nacionais que nunca exerceu a liberdade  de circulação. Cfr., entre outros, Acórdão de 28 de Junho de 1984, 

Processo 180/83.   

356 Cfr Conclusões apresentadas em 22 de Maio de 2003 no Processo C-148/02, considerando 52. 

357 Neste sentido, vide Rui Manuel Moura Ramos, “A Cidadania da União: Caracterização, Conteúdo e Desenvolvimento”-  Estudos Jurídicos e 

Económicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco”, Volume II1, Edição da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 

2006, p.921. 

358 In, “Entre a Europa das Liberdades e a Europa da Cidadania-Estudos Jurídicos e Económicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de 

Sousa Franco”, Volume 1, Edição da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, p. 693. 
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e das liberdades de cada grupo, dentro de um único sistema, como o europeu, no qual a 

cidadania representa o elemento  de composição de possíveis conflitos entre direitos da mesma 

hierarquia”360. 

 

7.7. A cidadania esteve também presente no Acórdão Brian Francis Collins c. Secretary of 

State for Work and Pensions, de 23 de Março de 2004361.  

Collins nasceu nos Estados Unidos e possui dupla nacionalidade americana e irlandesa. 

No âmbito da sua formação universitária, permaneceu durante um semestre no Reino Unido 

em 1978. 

Em 1980 e 1981, voltou ao Reino Unido por um período de cerca de dez meses, durante o 

qual trabalhou a tempo parcial e ocasionalmente em bares e no sector das vendas. 

Após ter regressado aos Estados Unidos em 1981, trabalhou neste pais e em África. 

Voltou ao Reino Unido em 31 de Maio 1998 a fim de aí procurar emprego no sector dos 

serviços sociais. 

Em 8 de Junho de 1998, apresentou um pedido de subsídio para candidatos a emprego 

que foi indeferido por decisão do Adjudication Officer, pelo facto de ele não residir habitualmente 

nesse Estado-Membro362, não apresentado, por isso, uma conexão  com o mercado de trabalho 

desse mesmo Estado. 

Collins recorreu desta decisão para o Social Security Appeal Tribunal bem como da decisão 

deste Tribunal que confirmou a decisão de indeferimento. 

O Social Security Commissioner decidiu suspender a instância  e, no reenvio prejudicial, 

perguntou ao TJ se: 1) Collins era trabalhador para efeitos do Regulamento (CEE)  nº 1612/68 

do Conselho, de 15 de Outubro de 1968; 2) uma pessoa que se encontrasse nas suas 

circunstâncias tinha o direito de residir no Reino Unido nos termos da Directiva 68/360/CEE363 

                                                                                                                                                                          
359 In Doppia cittadinanza e diritto al nome, Europa e dirrito privato, 2004, p. 221 a 230. 

360 Nesta perspectiva, o TJ sublinhou, nos considerandos 43 e 44 deste acórdão,  que num mesmo Estado-membro, coexistem, devido à 

amplitude dos fluxos migratórios no interior da União, diferentes sistemas nacionais de atribuição do apelido, de modo que a filiação não pode 

ser necessariamente  apreciada na vida social de um Estado-Membro apenas pelo padrão do sistema aplicável aos nacionais deste último Estado 

e de que uma prática como a seguida pela administração belga não favorece a integração dos nacionais de outros Estados-Membros na Bélgica, 

sendo, por isso, desproporcionada.    

361 Processo C-138/02. 

362 Isto porque, nos termos das  Regulations de 1996, legislação adoptada em execução da Lei 1995 relativa aos candidatos a emprego, não tem 

direito a este subsídio um requerente que não resida habitualmente no Reino Unido, excepto se for trabalhador na acepção dos Regulamentos 

(CEE ) nº 1612/68 ou nº 1251/70, ou se for uma pessoa com direito a residir no Reino Unido nos termos da Directiva 68/360/CEE ou da 

Directiva 73/148/CEE. 

363 Actualmente substituída  pela Directiva 2004/38/CE. 
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do Conselho, de 15 de Outubro de 1968; 3) existia alguma disposição ou princípio de direito 

“comunitário” que exija o pagamento de uma prestação de segurança social a uma pessoa que 

se encontre nas circunstâncias de Collins.         

O Tribunal respondeu  negativamente às  duas primeiras questões, quer devido à falta de 

uma ligação suficientemente estreita de Collins  com o mercado de trabalho do Reino Unido364, 

quer porque o direito de residência reconhecido pelo actual artigo 45º do TFUE àqueles que 

procuram emprego pode ser limitado no tempo365.   

Quanto à terceira questão, o Tribunal, fazendo apelo à instituição da cidadania, começou 

por relembrar que o estatuto de cidadão da União permite que os nacionais dos Estados-

Membros  que residam legalmente no território do Estado-Membro de acolhimento invoquem o 

artigo 6º (actual artigo 18º)  em todas as situações que cabem no âmbito de aplicação ratione 

materiae do direito “comunitário”, para obter  o mesmo tratamento jurídico que os nacionais 

desse mesmo Estado366. 

E, evocando a jurisprudência já consolidada  em matéria de cidadania e do direito à 

igualdade de tratamento de que gozam os cidadãos da União  ( nomeadamente acórdãos 

Grzelczyk  e Garcia Avello), considerou, por um lado,  que era necessário afastar a jurisprudência  

seguida nos Acórdãos Lebon, de   18 de Junho de 1987367, e Comissão/Bélgica, de  12 de 

Setembro de 1996368, segundo os quais, os nacionais de um Estado-Membro que se deslocam 

para procurar emprego noutro Estado-Membro  apenas beneficiam da igualdade de tratamento a 

fim de aceder ao emprego, mas já não quanto às vantagens sociais e fiscais369.    

E, por outro lado, que já não era possível excluir do âmbito de aplicação do actual artigo 45º 

do TFUE, que é um enunciado do princípio fundamental da igualdade de tratamento garantido 

                                                           
364 Porquanto, na acepção do actual artigo 45º e do citado regulamento, deve ser considerado “trabalhador” qualquer pessoa que exerce 

actividades reais e efectivas, com exclusão de actividades que se apresentem como meramente marginais e acessórias ( cfr. Considerandos 26  

e 33 do citado acórdão).  

365 Porquanto o reconhecimento do direito de permanência num Estado-Membro, previsto nos artigos 4º e 8º da citada Directiva, é reservado aos 

nacionais de um Estado-Membro que já tenham emprego no primeiro Estado-Membro, ficando, desse modo excluídos aqueles que procuram 

emprego ( cfr. Considerando 43 do citado acórdão). Todavia, relembrou que, na falta de uma disposição europeia que fixe um prazo para a 

permanência dos cidadãos  europeus que procuram emprego, os Estados-Membros têm o direito de fixar o prazo razoável para esse efeito. No 

entanto, se,  após  ter decorrido o prazo em causa, o interessado provar que continua a procurar emprego e que tem efectivamente 

possibilidades de ser contratado, não pode ser obrigado a abandonar o território do estado-Membro de acolhimento ( cfr. Considerando 37 do 

citado acórdão, que remete também para os acórdãos de 26 de Fevereiro de 1991, Antonissen, Processo C-292/89, E DE 20 DE Fevereiro de 

1997, Comissão/Bélgica, Processo C-344/95).     

366 Cfr. Acórdão citado, considerandos 61 e 62. 

367 Processo 316/85. 

368 Processo C-278/94, Colect., p. I-4307. 

369 Cfr.  Acórdão Collins, considerando 58.  
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pelo actual artigo 18º do TFUE, uma prestação de natureza financeira destinada a facilitar o 

acesso ao emprego no mercado de trabalho de um Estado-Membro370.    

A particularidade desta decisão reside, assim, no facto de o TJ ter recorrido à cidadania 

para fazer uma leitura evolutiva do conteúdo do direito ao emprego, aproximando o estatuto de 

quem procura emprego com o das pessoas economicamente activas e afirmando, no 

seguimento da jurisprudência D’Hoop, que os cidadãos não activos do ponto de vista económico, 

podiam também invocar .o princípio da não discriminação para usufruírem da prestação social 

em causa, desde que legalmente residentes no Estado-Membro de acolhimento.   

Contudo, reconhecendo  que a condição da residência habitual exigida pela legislação 

nacional em causa era mais facilmente preenchida pelos cidadãos nacionais, prejudicando os 

nacionais dos Estados-Membros que usaram o direito à livre circulação com o objectivo de 

procurar emprego noutro Estado-Membro, entendeu, na esteira do citado acórdão Bickel e Franz,  

que aquela condição só poderia ser justificada com base em condições objectivas, 

independentes da nacionalidade das pessoas, e proporcionadas ao objectivo legitimamente 

prosseguido pela legislação nacional. 

Daí que, tendo em conta que o objectivo do legislador nacional era  prevenir eventuais 

abusos por parte de falsos candidatos a emprego e evitar  o “turismo social”, pressupondo, por 

isso, a concessão do dito subsídio que o requerente estivesse disponível para trabalhar, tivesse 

procurado activamente emprego e não dispusesse de rendimentos, considerou justificada, à luz 

da proporcionalidade, a exigência de uma ligação real entre as pessoas que requerem o 

benefício desse subsídio e seu o mercado de trabalho371. 

 

7.8.  Digno de relevo é também o Acórdão  Michel Trojani c. Centre public d’aide social de 

Bruxelles, de 7 de Setembro de 2004372, por aplicado o estatuto de cidadania europeia a 

cidadãos inactivos (desempregados).  

M. Trojani  é um cidadão francês que, após  ter residido na Bélgica, em 1972 e durante um 

pequeno período em que exerceu uma actividade independente no sector das vendas, regressou 

a este país em 2000. 

Inicialmente residiu num parque de campismo, depois numa pousada de juventude, tendo 

sido acolhido, a partir de 8 de Janeiro de 2002, numa casa do Exército de Salvação Nacional, 

                                                           
370 Cfr. Acórdão citado, considerando 63. 

371 Cfr. Acórdão, cit., considerandos 66,67, 68 e 73. 

372 Cfr. Processo C-456/02. 
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onde, a troco de alojamento e de algum dinheiro de bolso, passou a efectuar diversas prestações 

num total de cerca de 30 horas semanais, no quadro de um projecto individual de inserção 

socioprofissional.     

Sem recursos, requereu ao CPAS a concessão do  minimex, com o fundamento de que   

tinha de pagar 400 euros por mês à casa de acolhimento e de que lhe devia ser dada a 

possibilidade de sair daquele lar e de viver autonomamente, o que lhe foi indeferido por não 

possuir a nacionalidade belga e por não poder beneficiar da aplicação do Regulamento nº 

1612/68. 

Inconformado com esta decisão recorreu para o Tribunal du travail de Bruxelles, que decidiu  

suspender a instância e colocar ao TJ, entre outras,  a questão prejudicial de saber se Trojani 

podia, apenas na qualidade de cidadão da União europeia, beneficiar de um direito de residência 

no Estado-Membro de acolhimento, por aplicação directa do actual artigo 21º do TFUE. 

O TJ, evocando a jurisprudência Martínez e Baumbast,  respondeu afirmativamente,  não 

obstante ter esclarecido que o direito de residência, consagrado na referida disposição, não era   

um direito incondicional, sendo reconhecido sob reserva das limitações e condições previstas no 

Tratado e nas disposições adoptadas em sua aplicação, designadamente na Directiva 90/364373, 

cuja aplicação deve ser feita em conformidade com o princípio da proporcionalidade374. 

Mais  considerou, tal como já decorria de Grzelczyk, que uma prestação de assistência 

social, como o minimex, está abrangida pelo âmbito de aplicação do tratado; que relativamente a 

essas prestações, um cidadão da União economicamente não activo pode invocar o actual artigo 

18º do TFUE desde que tenha residido legalmente no Estado-Membro de acolhimento durante 

um certo período ou quando disponha de um cartão de residência e que uma regulamentação 

nacional, como a que está em causa no processo principal, na medida em que não atribui a 

prestação de assistência social aos cidadãos da União não nacionais do Estado-Membro, que 

nele residem legalmente, mesmo quando satisfaçam as condições exigidas aos nacionais desse 

Estado, constitui uma discriminação em razão da nacionalidade, proibida pelo actual artigo 18º 

do TFUE375.   

                                                           
373 Entre essas limitações  e condições, resulta do artigo 1º da Directiva 90/364 que os Estados-Membros podem exigir que os nacionais de um 

Estado-Membro que pretendam beneficiar do direito de residência no seu território disponham, para si  próprios  e para os membros da sua 

família, de um seguro de doença que cubra todos os riscos no Estado-Membro de acolhimento e de recursos suficientes para evitar que se 

tornem, durante a sua permanência, uma sobrecarga para a assistência social desse Estado. 

374 Cfr. acórdão citado, considerandos 31, 32 e 34. 

375 Citado acórdão, considerandos 42, 43, 44 e 45. 
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Daí ter concluído que, possuindo Trojani um cartão de residência, podia o mesmo invocar o 

actual artigo 18º do TFUE para beneficiar de assistência social como o minimex376.    

Esclareceu ainda que, mesmo sendo de admitir, nestas situações, que o Estado-Membro de 

acolhimento possa entender que um nacional de outro Estado-Membro que recorreu à 

assistência social deixou de preencher os requisitos de que depende o seu direito de residência 

e optar por uma medida de afastamento, esta medida não pode ser a consequência automática 

do recurso à assistência social377. 

Quer isto dizer, nas palavras de Paul Craig/Gráinne de Burca378, significa que os Estados-

Membros estão impedidos de equiparar “recurso à assistência social” a “ausência de recursos 

suficientes”. 

E bem se compreende que seja assim, sob pena de o direito de residência  ficar esvaziado 

da sua própria essência.   

 

7.9. Sobre a aplicação do estatuto da cidadania em matéria fiscal, merece relevo o Acórdão 

Heikki Antero Pusa c. Osuuspankkien Kestinäinen Vakuutusyhtiö379  

Pusa era um nacional finlandês que transferiu o seu domicílio da Finlândia para Espanha. 

Recebia, na Finlândia, uma pensão de invalidez, que lhe era paga por crédito na sua conta 

bancária aberta nesse Estado-Membro.  

Na sequência de um empréstimo que lhe foi concedido na Finlândia, foi ordenada a 

penhora de parte da referida pensão. 

Como Pusa estava sujeito a imposto sobre as remunerações em Espanha, nos termos da 

convenção contra a dupla tributação, não lhe sendo aplicada, por isso, qualquer retenção na 

fonte na Finlândia, a parte penhorável  da sua pensão foi calculada a partir do respectivo 

montante bruto. 

                                                           
376 Citado acórdão, considerando 46. A solução diferente chegou o Advogado-Geral L.A. Geelhoed, nas suas conclusões apresentadas em 19 de 

Fevereiro de 2004, defendendo, no considerando 18,  que enquanto os regimes de segurança social e o montante das prestações não forem 

harmonizados existe a possibilidade de turismo social em direcção a um Estado-Membro com um clima de segurança social mais favorável e 

que, ciente de que não é esta a pretensão do Tratado, o legislador comunitário partiu do pressuposto de que um migrante por motivos 

económicos não beneficiará  no Estado-Membro de acolhimento do direito a uma prestação destinada a prover à sua subsistência. Mais 

defendeu  que a Trojani apenas foi concedida  uma autorização provisória de residência, pelo que, não possuindo este cidadão da União, nos 

termos do Acórdão Kaba II ( Proc. C-466/00), um direito de residência incondicional, não pode o mesmo invocar um direito de residência com 

base no artigo. 18º ( actual artigo 21ºdo TFUE), se e na medida em que não dispõe de meios próprios de subsistência ( cfr. considerandos 74 e 

76).        

377 Citado acórdão, considerando 45. 

378 In, “EU Law. Text, cases and materials”, 4ª edição, Oxford University Press, 2008, p. 861.  

379 De 29 de Abril de 2004, Proc. 224/02. 
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Pusa interpôs recurso desta decisão. 

Constatando que, se o imposto de 19% que Pusa teria de pagar a posteriori  em Espanha 

não for tomado em consideração para efeitos da fixação da parte penhorável da sua pensão, a 

parte penhorável é superior, uma vez que foi calculada sobre o montante bruto da pensão e não 

sobre o montante líquido, e que, consequentemente, o interessado disporá, mensalmente, de 

uma importância inferior à que receberia se continuasse a residir  na Finlândia, o órgão 

jurisdicional de reenvio colocou ao TJ a questão de saber se o actual artigo 21ºdo TFUE  é 

incompatível com esta situação. 

O TJ respondeu afirmativamente, considerando que, embora a matéria das execuções para 

pagamento de dívidas seja, geralmente, da competência  dos Estados-Membros, a verdade é 

que, tal como resulta do Acórdão Garcia Avello, esta competência deve ser exercida no respeito 

do direito da União. 

Mais considerou que, se a lei relativa às execuções for interpretada no sentido de não 

permitir que seja  tomada em consideração o imposto pago por Pusa em Espanha, a diferença 

de tratamento assim gerada terá a consequência  de o fazer sofrer um prejuízo pelo simples 

facto de ter exercido o direito de circular e permanecer livremente nos Estados-membros, que 

lhe é garantido pelo actual artigo 21º do TFUE380. 

 

7.10. Merecedor de destaque é também o Acórdão Kunquian Catherine Zhu, Man Lavette 

Chen c. Secretary of State for the Home Department, de 19 de Outubro de 2004381. 

L. Chen e o seu marido, de nacionalidade chinesa, trabalham para uma empresa com sede 

na China, tendo o primeiro filho do casal nascido neste país. 

O marido de L. Chen  é um dos administradores dessa empresa e, no âmbito desta 

actividade, efectua viagens de negócios a diversos Estados-Membros da União, designadamente 

ao Reino Unido. 

Pretendendo ter um segundo filho, L. Chen entrou no território do Reino Unido quando 

estava grávida de cerca de seis meses, tendo, depois, se deslocado a Belfast, onde nasceu 

Catherine. 

                                                           
380 Cfr. Acórdão Pusa, cit., considerandos 22 e 31.  

381 Processo C-200/02. 
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Catherine adquiriu a nacionalidade irlandesa pelo simples facto de ter nascido na ilha da 

Irlanda, mas não teve direito a obter a nacionalidade britânica, pois o Reino Unido afastou-se do  

jus soli382. 

Mãe e filha passaram a residir em Cardiff, no País de Gales. 

É pacífico que a estada na ilha da Irlanda destinou-se a permitir à nascitura a aquisição da 

nacionalidade irlandesa e, consequentemente, permitir à mãe obter o direito de, eventualmente, 

residir com a sua filha no território do Reino Unido383.    

Foi recusada a autorização de residência de longa duração à mãe e à filha com o 

fundamento de Catherine, de oito meses de idade, não exercer qualquer direito decorrente dos 

Tratados e de  a Srª. Chen não ser uma pessoa com legitimidade para residir no Reino Unido 

nos termos da regulamentação em vigor.    

O órgão jurisdicional de reenvio, colocou, assim, ao TJ a questão prejudicial  de saber se a 

menor  Catherine, na qualidade de cidadã da União Europeia, tinha o direito de entrar e residir 

no Reino Unido e, em caso afirmativo, se esse direito estendia-se também à Srª Chen, pelo facto 

de ter aquela à sua guarda.    

Os Governos irlandês e do Reino Unido defenderam que Catherine  não podia invocar  o 

benefícío das disposições de direito da União relativas à livre circulação e residência de pessoas 

pelo simples facto de a interessada nunca  se ter deslocado de um Estado-Membro para outro 

Estado-Membro.  

Mais defenderam que Catherine não podia beneficiar do regime da Directiva 90/364/CEE 

(actualmente substituída pela Directiva 2004/38/CE), pois a condição relativa à existência de 

recursos suficientes significa que o próprio interessado deve dispor desses recursos, não 

podendo invocar os recursos do membro da família que o acompanha384   

O TJ rejeitou estas teses. 

Na esteira da  jurisprudência Garcia Avello, entendeu que a situação do nacional de um 

Estado-Membro que nasceu no Estado-Membro de acolhimento e que não fez uso do direito à 

                                                           

382 Passando a adoptar o princípio de sangue aliado ao princípio de solo. 

383 Cfr. Acórdão  Chen,  cit., considerando 11. 

384 Cfr. Acórdão Chen, cit. , considerando 29. 
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livre circulação entre Estados-Membros não pode, só por isso, ser equiparada a uma situação 

puramente interna385.  

Mais entendeu que, nos termos da referida Directiva, basta que os nacionais dos Estados-

Membros disponham  de um seguro de doença  e dos  recursos necessários, nada sendo exigido 

quanto à proveniência destes recursos, pois uma exigência suplementar neste sentido 

constituiria uma ingerência desproporcionada no exercício do direito fundamental de livre 

circulação e residência garantido pelo actual artigo 21º do TFUE386.    

E, quanto ao  abuso de direito alegado pelo Governo do Reino Unido, considerou que a 

definição das condições de aquisição e de perda da nacionalidade é, nos termos do direito 

internacional, da competência de cada Estado-Membro, que deve exercê-la no respeito do direito 

da União. 

Considerou ainda que não foi posta em causa  a legalidade da aquisição da nacionalidade 

irlandesa por Catherine nem o seu carácter efectivo, sendo certo, tal como foi afirmado nos 

Acórdãos Micheletti  e Garcia Avello,  não caber a um Estado-Membro restringir os efeitos da 

atribuição da nacionalidade de outro Estado-Membro, exigindo um requisito suplementar para o 

reconhecimento dessa nacionalidade com vista ao exercício das liberdades fundamentais 

previstas pelo Tratado387.   

Por fim, concluiu que, na qualidade de cidadã da União, Catherine tinha o direito de invocar 

o actual artigo 21º do TFUE e que este artigo bem como a actual Directiva 2004/38/CE 

reconhecem à mesma o direito a residir por tempo indeterminado no território do Estado-

Membro de acolhimento,  conferindo também esse direito à sua progenitora, pois, tal como ficou 

decido no Acórdão Baumbast, o gozo do direito de residência por parte de uma criança de tenra 

idade  implica necessariamente que essa criança tem o direito de ser acompanhada pela pessoa 

que efectivamente a tem à sua guarda388.  

 

7.11. Digno de menção, na medida em que consolida a jurispridência anteriormente citada, 

é também o Acórdão Dany Bidar c. London Borough of Ealing, Secretary of State for Education 

and Skills389.   

                                                           
385 Cfr. Acórdão Chen, cit. , considerando 19. 

386 Cfr. Acórdão Chen, cit. , considerandos 30 e 33. 

387 Cfr. Acórdão Chen, cit. , considerandos 37, 38 e 39. 

388 Cfr. Acórdão Chen, cit. , considerandos 45, 46 e 47. 

389 De 15 de Março de 2005, Proc. C-209/03. 
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Versa este acórdão sobre o caso de um cidadão de nacionalidade francesa, Bidar, que 

entrou no território do Reino Unido, acompanhando a sua mãe que aí iria ser sujeita a 

tratamento médico. 

No Reino Unido, Bidar, viveu em casa e a cargo da sua avó, tendo prosseguido e terminado 

os estudos secundários sem recorrer ao apoio social. 

Posteriormente, iniciou os seus estudos de Economia  no University College of London e 

formulou um perdido de ajuda financeira para cobertura das despesas de subsistência, sob a 

forma de empréstimo a estudante, que lhe foi indeferido pelo facto de não ter residência 

permanente no Reino Unido.    

Bidar interpôs recurso desse indeferimento, alegando, para além do mais, que a sujeição da 

concessão do referido empréstimo à condição de  ter residência permanente no Reino Unido, 

constitui uma discriminação proibida pelo actual artigo 18º do TFUE.   

O órgão jurisdicional de reenvio, colocou, assim, ao TJ a questão de saber se, no estado de 

evolução  do direito da União, mais precisamente  no domínio da educação390, a concessão aos 

estudantes do ensino superior de ajudas para as suas despesas de subsistência, está excluída 

do âmbito de aplicação do Tratado, designadamente  do actual  artigo 18º do TFUE.     

O TJ considerou que, para determinar o âmbito de aplicação do Tratada na acepção do 

actual artigo 18º do TFUE,  há que conjugar este artigo com as disposições  do Tratado relativas 

à cidadania da União. 

Assim, salientou que, tal como ficou decidido em Grzelczyk e Garcia Avello,  o estatuto de 

cidadão da União permite aos nacionais dos Estados-Membros, que se encontrem na mesma 

situação obter, independentemente da sua nacionalidade e sem prejuízo das excepções 

expressamente previstas a este respeito,   o mesmo tratamento jurídico391. 

E que, conforme resulta do acórdão D’Hoop, um nacional de um Estado-Membro que se 

desloca para outro Estadio-Membro, onde prossegue os seus estudos secundários, faz uso da 

liberdade de circulação garantida pelo actual artigo 21º do TFUE392. 

Referiu que com os Acórdãos Martinez Sala, Grzelczyk e Bickel e Franz, tornou-se 

jurisprudência assente que um cidadão da União que reside legalmente no território do Estado-

Membro de acolhimento pode invocar o actual artigo 18º do TFUE em todas as situações que se 

incluam no domínio de aplicação ratione materie do direito da União, nas quais se enquadram 

                                                           
390 Face ao actual art. 165º do TFUE.  

391 Cfr. Acórdão Bidar, cit., considerando 31. 

392 Cfr. Acórdão Bidar, cit., considerando 35. 
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as respeitantes ao exercício dos direitos à livre circulação e residência no território dos Estados-

Membros conferidos pelo citado artigo 21º393. 

Precisou que um nacional de um Estado-Membro que, como Bidar, vive noutro Estado-

Membro, onde prossegue e finaliza os seus estudos secundários, sem que lhe seja oposto o 

facto de não dispor de recursos suficientes ou de seguro de doença, beneficia de direito de 

residência ao abrigo do actual artigo 21º do TFUE e da actual Directiva 2004/38/CE394. 

E, relativamente  a prestações de assistência social,  que o Acórdão Trojani, decidiu no 

sentido de que um cidadão da União economicamente não activo pode invocar o actual artigo 

18º, desde que tenha residido legalmente no Estado-Membro de acolhimento durante um certo 

período ou quando dispunha de um cartão de residência395.   

Quanto aos critérios a aplicar pelo órgão jurisdicional nacional para determinar  se as 

condições de concessão  da ajuda em causa, o TJ, citando os Acórdãos Bickel e Franz, D’Hoop e 

Garcia Avello, considerou que   uma diferença de tratamento  só pode justificar-se se se basear 

em considerações objectivas independentes da nacionalidade das pessoas em causa e 

proporcionadas ao objectivo legitimamente prosseguido pelo direito nacional396. 

Por fim, concluiu que o actual artigo 18º do TFUE “deve ser interpretado no sentido de que 

se opõe a uma regulamentação nacional que só confere aos estudantes o direito a uma ajuda 

para cobertura das suas despesas de subsistência se tiverem residência permanente no Estado-

Membro de acolhimento, excluindo a possibilidade de um nacional de outro Estado-Membro 

obter, como estudante, o estatuto de pessoa com residência permanente, mesmo quando essa 

pessoa resida legalmente e tenha efectuado uma parte significativa dos seus estudos 

secundários no Estado-Membro de acolhimento e tenha, portanto, criado uma ligação real com a 

sociedade desse Estado”.  

A particularidade desta decisão, no dizer de Cunha Rodrigues397,  reside no facto de o TJ, 

fazendo apelo ao estatuto da cidadania, conjugar a condição de cidadão europeu com o princípio 

                                                           
393 Cfr. Acórdão Bidar, cit. , considerandos 32 e 33. 

394 Cfr. Acórdão Bidar, cit. , considerando 36. 

395 Cfr. Acórdão Bidar, cit. , considerando 37. 

396 Cfr. Acórdão Bidar, cit. , considerando 54. 

397 , cfr. Cunha  Rodrigues, “Entre a Europa das Liberdades e a Europa da Cidadania-Estudos Jurídicos e Económicos em Homenagem ao Prof. 

Doutor António de Sousa Franco”, Volume 1, Edição da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, p. 701.. 
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da não discriminação398, obtendo um resultado que se aproxima da derrogação de normas de 

direito derivado relativas aos direitos conferidos a estudantes.  

 

7.12.  De entre os Acórdãos relativos ao âmbito de aplicação da cidadania europeia, importa 

também salientar o Acórdão Egon Schempp c. Finanzam München V399. 

Schempp era um cidadão alemão, residente na Alemanha, e que pagava, na sequência do 

seu divórcio, uma prestação de alimentos à sua ex-mulher, residente na Áustria. 

Schempp pediu  a dedução fiscal dessa pensão de alimentos, o que lhe foi indeferido, por 

falta de apresentação do certificado emitido pelas autoridades fiscais austríacas, comprovativo 

de que a sua ex-mulher tinha sido tributada na Áustria pela pensão de alimentos.       

Contudo, Schempp estava impossibilitado de apresentar esse certificado, porquanto, no 

âmbito do direito fiscal austríaco, as pensões de alimentos não estão sujeitas a tributação, nem 

existe direito a dedução dos pagamentos efectuados a esse título.  

A verdade é que, se a residência da sua ex-mulher fosse na Alemanha, ele teria podido 

deduzir o montante integral dos pagamentos efectuados a título de pensão de alimentos. 

Na sequência do recurso interposto por Schempp, o órgão jurisdicional de reenvio colocou 

ao TJ a questão de saber se os actuas artigos 18º, 1º parágrafo e 21º, nº1, do TFUE, devem ser 

interpretados no sentido de que se opõem a que um contribuinte residente na Alemanha não 

possa, por força da legislação nacional em causa no processo principal, deduzir do seu 

rendimento colectável nesse Estado-Membro a pensão de alimentos paga à sua ex-mulher 

residente na Áustria, dedução a que teria direito se esta residisse na Alemanha.    

O TJ lembrou que,  não obstante a fiscalidade directa ser da competência dos Estados-

Membros, estes devem exercê-la no respeito do direito da União, em especial  das disposições 

relativas ao direito, reconhecido a qualquer cidadão da União, de circular e de permanecer no 

território dos Estados-Membros, e, por conseguinte, absterem-se de qualquer discriminação 

ostensiva ou dissimulada baseada na nacionalidade400.    

                                                           
398 No sentido de que o princípio da igualdade de tratamento proíbe não apenas as discriminações ostensivas baseadas na nacionalidade mas 

ainda todas as formas dissimuladas de discriminação que, através da aplicação de outros critérios de distinção, conduzam, de facto, ao mesmo 

resultado, Cfr. Acórdão, Meints, de 27 de Novembro de 1997, Proc. C-57/96; Acórdão Comissão/Itália, de 26 de Junho de 2001, Proc. C-

212/99.  

399 De 12 de Julho de 2005, Proc. C-403/03 

400 Cfr. Acórdão Schempp, cit., considerando 19. Neste sentido, cfr ainda Acórdãos Schumacker, de 14 de Fevereiro de 1995, Proc. C-279/93 e 

Acórdão Groot, de 12 de Dezembro de 2002, Proc. C-385/00. 
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Salientou que a cidadania da União não tem por objectivo alargar o âmbito de aplicação 

material dos Tratados a situações internas sem qualquer conexão com o direito da União401. 

Todavia, contrariamente ao sustentado pelos Governos alemão e neerlandês, entendeu, em 

consonância com o decidido no citado Acórdão Zhu e Chen, que  a situação do nacional de um 

Estado-Membro que, como Schempp, não fez uso do direito à livre circulação não pode, só por 

si, ser equiparada a uma situação puramente interna402.   

É que, ao estabelecer a sua residência na Áustria,   não há dúvida que a ex-mulher de 

Schempp exerceu  o direito de circular e permanecer livremente no território de outro Estado-

Membro, reconhecido pelo  actual artigo 21º do TFUE, e  que o exercício deste direito era 

susceptível de ter  incidência sobre o direito de Schempp à dedução fiscal403.      

Mas, não obstante reconhecer  que se a ex-mulher de Schempp residisse na Alemanha, o 

mesmo teria direito á dedução dos montantes pagos a título de pensão de alimentos e que o 

princípio da não discriminação impõe que situações idênticas não sejam tratadas de modo 

diferente, salvo se esse tratamento se justificar por razões objectivas, acabou por concluir  que a 

dedução não foi autorizada porque as pensões de alimentos não são tributadas na Áustria, e, por 

isso, o tratamento desfavorável de que Schempp se queixava resultava apenas  da circunstância 

de o regime fiscal aplicável às pensões de alimentos ser diferente num e noutro Estado404.  

A particularidade desta decisão está no facto de o TJ reconhecer que  a situação dos 

cidadãos europeus estáticos não se confunde com uma situação puramente interna, relevando, 

por isso, a definição do âmbito material da cidadania e dos direitos que ela encerra405.  

 

7.13. Outro caso digno de menção por revelar que os Estados-Membros não podem 

legitimamente impor restrições ao exercício do direito de circulação e residência de pessoas 

economicamente inactivas, para além daquelas proporcionadamente admitidas pelo direito da 

União à luz do estatuto da cidadania406, é o que respeita ao Acórdão proferido no âmbito da 

                                                           
401 Cfr. Acórdão Schempp, cit., considerando 20. 

402 Cfr. Acórdão Schempp, cit., considerando 22. 

403 Cfr. Acórdão Schempp, cit., considerando 25. 

404 Cfr. Acórdão Schempp, cit., considerandos 27, 28 e 32. 

405 Neste sentido, cfr. Alessandra Silveira, “ Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à 

jurisprudência Ruiz Zambrano”, texto policopiado. 

406 Neste sentido, cfr. Alessandra Silveira, “ Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à 

jurisprudência Ruiz Zambrano”, texto policopiado. 
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acção por incumprimento instaurada pela Comissão das Comunidades Europeias contra o Reino 

da Bélgica407.  

Estava em causa, entre outras, a situação de M. de Figueiredo, uma nacional portuguesa 

que veio para a Bélgica com as suas três filhas, em Agosto de 1999, para juntar-se ao seu 

companheiro de longa data, de nacionalidade belga, que apresentou às autoridades belgas uma 

declaração de assunção a cargo. 

Expirada a data de autorização de residência, M. de Figueiredo foi notificada de uma ordem 

de expulsão do território por, segundo as autoridades belgas, não  preencher a condição de 

recursos suficientes prevista na actual Directiva  2004/38/CE,  sendo que o compromisso de 

assunção a cargo assinado pelo seu companheiro não constituía prova de que ela dispunha de 

recursos suficientes. 

É que inexistindo entre eles uma ligação jurídica, tal ligação  podia ser quebrada sem 

dificuldade, aumentando, por isso, o risco de o cidadão, após algum tempo, se vir a tornar uma 

sobrecarga para a assistência social do Estado de acolhimento408. 

Sustentou a Comissão que esta justificação não podia ser aceite, porquanto  o direito da 

União não exige que um cidadão europeu disponha de recursos próprios para si e para os 

membros da sua família. 

O TJ, dando razão à Comissão, considerou que a distinção estabelecida pelas autoridades 

belgas  quanto à origem dos rendimentos, consoante provenham, ou não, de pessoas com as 

quais o cidadão da União que solicita o benefício do direito de residência  tenha uma ligação 

jurídica  era destituída de fundamento, já que a perda  de recursos suficientes  é sempre um 

risco latente, quer sejam próprios quer provenham de uma terceira pessoa409. 

Mais considerou que a exigência de uma ligação jurídica entre aquele que dispensa e aquele 

que beneficia dos recursos era  desproporcionada, na medida em que ultrapassava o necessário 

à realização do objectivo prosseguido pela dita Directiva, ou seja, evitar que o titular do direito de 

residência se torne uma sobrecarga para as finanças públicas do Estado-Membro de 

acolhimento410.   

Salientou que a emissão de uma autorização de residência a um nacional de um Estado-

membro deve ser considerada não como um acto constitutivo de direitos, mas como um acto 

                                                           
407 De 23 de Março de 2006, Proc. C-408/03. 

408 Cfr. Acórdão Comissão /Bélgica, cit., considerandos 45 e 46. 

409 Cfr. Acórdão Comissão /Bélgica, cit., considerando 47. 

410 Cfr. Acórdão Comissão /Bélgica, cit., considerandos 46, 47 e 48. 
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destinado a comprovar, por parte de um Estado-Membro, a situação individual de um nacional 

de outro Estado-Membro relativamente às disposições do direito da União411. 

E concluiu que, devido ao automatismo da ordem de expulsão, a legislação belga não 

permite ter em conta as razões pelas quais o interessado não efectuou as diligências 

administrativas necessárias e a sua eventual capacidade para provar que satisfaz as condições 

às quais o direito da União sujeita o seu direito de residência412.   

 

7.14. Relevante, nesta matéria, é também o Acórdão Ministerul Administratiei si Internelor – 

Directiva Generala de Pasapoarte Bucuresti c. Gheorghe Jipa413, por demonstrar que o direito à 

livre circulação dos cidadãos da União não é incondicional. 

O litígio respeita a G. Jipa, cidadão de nacionalidade romena, que, após se ter deslocado  

para o território do Reino da Bélgica, foi repatriado para a Roménia pelas autoridades belgas por 

permanência ilegal.   

Na sequência deste repatriamento e já depois da adesão da Roménia à União Europeia, o 

ministério apresentou, junto do órgão jurisdicional de reenvio, um pedido de restrição de 

liberdade de circulação de G. Jipa para a Bélgica por um período de três anos. 

Colocou-se, por isso, a questão de  saber se o actual artigo 21º do TFUE  opõe-se a medidas 

nacionais que prevejam a imposição de limitações, em determinadas circunstâncias, ao exercício 

do direito à livre circulação de cidadãos romenos no estrangeiro por um período de três anos. 

Ou seja, se um Estado-Membro pode estabelecer uma limitação ao exercício da livre 

circulação dos seus cidadãos no território de outro Estado-Membro. 

Em conformidade com a jurisprudência  Grzelczyk, Tas-Hagen e Tas414 e Morgan e Bucher415, 

o TJ considerou que, gozando Jipa do estatuto de cidadão da União, nos termos do actual artigo 

20º, nº1, podia  invocar, mesmo contra o  seu Estado-Membro de origem,  os direitos relativos a 

tal estatuto, designadamente o direito de circular e permanecer livremente no território dos 

Estados-Membros, consagrado no actual artigo 21º do TFUE416.    

                                                           
411 Cfr. Acórdão Comissão /Bélgica, cit., considerandos 63 e 67. 

412 Cfr. Acórdão Comissão /Bélgica, cit., considerando 69. 

413 De  10 de Julho de 2008, Proc. C-33/07.  

414 Acórdão de 26 de Outubro de 2006, Proc. C-192/05. 

415 Acórdão de 23 de Outubro de 2007, Procs. C-11/06 e C-12/06. 

416 Cfr. Acórdão Jipa, cit., considerando17.  
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Mais precisou, na esteira da jurisprudência Daily Mail and General Trust417, Peralta418 e 

Bosman419, que o direito à livre circulação compreende tanto o direito de os cidadãos da União 

Europeia entrarem num Estado-Membro diferente do seu Estado de origem como o direito de 

deste saírem e que as liberdades fundamentais garantidas pelo Tratado seriam esvaziadas de 

conteúdo se o Estado-Membro de origem pudesse, sem qualquer justificação válida, proibir os 

seus nacionais de saírem do seu território para entrarem no território de outro Estado-Membro420. 

Recordou, de acordo com a jurisprudência Kaba421 e Comissão/Países Baixos422, que o direito 

à livre circulação dos cidadãos da União não é incondicional. 

Mais precisou que, não obstante o artigo 27º, nº1 da Directiva 2004/38 permitir aos 

Estados-Membros restringir a liberdade de circulação dos cidadãos da União ou dos membros da 

sua família, nomeadamente por razões de ordem ou de segurança pública, de harmonia com a 

jurisprudência Rutili423, Bouchereau424, Église de scientologie425 e Omega426, essa derrogação não 

pode ser determinada unilateralmente por cada um dos Estados-Membros e sem o controlo das 

instituições europeias427. 

Salientou ainda que, tal como resulta do Acórdão  Orfanopoulos e Oliveri428, a noção de 

ordem pública pressupõe, além da perturbação da ordem social, a existência, de uma ameaça 

real, actual e suficientemente grave para afectar um interesse fundamental da sociedade429.  

E, finalmente, fazendo apelo à jurisprudência já assente, designadamente ao já citado  

Acórdão Baumbast430,  frisou que uma medida restritiva do direito à livre circulação só pode ser 

justificada se respeitar o princípio da proporcionalidade, cabendo, por isso, ao órgão de reenvio 

verificar se  a medida em causa vai, ou não, além do que é necessário para alcançar  a 

realização do objectivo que visa prosseguir431. 

                                                           
417 Acórdão de 27 de Setembro de 1988, Proc. 81/87. 

418 Acórdão de 14 de Julho de 1994, Proc. C-379/92. 

419 Acórdão de 15 de Dezembro  de 1995, Proc. C-415/93.. 

420 Cfr. Acórdão Jipa, cit., considerando18.  

421 Acórdãos de 11 de Abril de 200, Proc. C-356/98 e de 6 de Março de 2003, Proc. C-466/00.  

422 Acórdão de 10 de Abril de 2008, Proc. C-398/06. 

423 Acórdão de 28 de Outubro de 1975, Proc- 36/75. 

424 Acórdão de 27 de Outubro de 1977, Proc. 30/77. 

425 Acórdão de 14 de Março de 2000, Proc. C-54/99. 

426 Acórdão de 14 de Outubro de 2004, Proc. C-36/02. 

427 Cfr. Acórdão Jipa, cit., considerando 21 e  23.  

428 Acórdão de 29 de Abril de 2004, Procs. C-482/01 e C-493/01. 

429 Cfr. Acórdão Jipa, cit., considerando 23.  

430 Acórdão de 29 de Abril de 2004, Procs. C-482/01 e C-493/01. 

431 Cfr. Acórdão Jipa, cit., considerando 29.  
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7.15. Digno de maior relevo, por constituir um marco histórico na Jurisprudência do TJ, na 

medida em que traduz um importante passo quanto ao impacto dos direitos fundamentais na 

determinação  do âmbito de aplicação da cidadania europeia, é o Acórdão Gerardo Ruiz 

Zambrano c. Office national de l’emploi432.        

Ruiz Zambrano  e sua mulher, ambos  de nacionalidade colombiana, entraram na Bélgica 

munidos de um visto emitido pelas autoridades belgas em Bogotá, com o objectivo de aí 

conseguirem asilo. 

Na Colômbia,  tinham sido alvo de ameaças de morte por milícias privadas e o filho do 

casal, de 3 anos de idade,  foi vítima de rapto durante uma semana. 

As autoridades belgas negaram-lhes asilo, mas não os repatriaram, atendendo  à situação 

de guerra civil vivida naquele país. 

O casal formulou vários pedidos de autorização de residência que foram,  sistematicamente, 

indeferidos, acabando também por ser-lhe negada  autorização de trabalho.   

Entretanto, nasceram dois filhos do casal, que adquiriram a nacionalidade belga por 

aplicação do artigo 10º , primeiro parágrafo, do Código de Nacionalidade belga433, na medida em 

que, na falta de uma diligência expressa por parte dos progenitores para o reconhecimento da 

nacionalidade colombiana, a lei colombiana não reconhece essa nacionalidade aos filhos 

nascidos fora do território da Colômbia.   

Todos os governos que apresentaram observações ao Tribunal e a Comissão Europeia  

alegaram  tratar-se de uma questão puramente interna, na medida em que  o segundo e terceiro 

filhos de Ruiz  Zambrano residiam no Estado-Membro de que tinham a nacionalidade e nunca 

saíram desse Estado-Membro. E, nessa medida, não podiam invocar as disposições relativas às 

liberdades de circulação e de permanência garantidas ao cidadão europeu pelo direito da União, 

nem o nível de protecção mais elevado do direito fundamental à vida familiar a que por via dessa 

liberdade económica teriam acesso434. 

Contrariamente, defendeu Zambrano que a invocação das disposições relativas à cidadania 

da União pelos seus ditos filhos não pressupõe a deslocação destes para fora do Estado-Membro 

                                                           
432 De 17 de Setembro de 2002, Proc.C-413/99.. 

433 O qual dispõe que “ É belga o filho nascido na Bélgica e que, em qualquer momento antes de atingir 18 anos de idade ou da emancipação 

anterior a essa idade, seria apátrida se não tivesse essa nacionalidade”.  

434 Cfr. Acórdão Zambrano, cit., considerando 37. 
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em questão  e que  ele próprio podia, enquanto membro da família em causa, invocar um direito 

de permanência e a dispensa de autorização de trabalho ao abrigo  do direito da União435. 

No mesmo sentido, pronunciou-se a  Advogada-Geral Elanor Sharpston, começando por 

abordar o caso na perspectiva da relação circulação/direitos fundamentais/ cidadania  da União. 

Sob este prisma defendeu  que seria, no mínimo, paradoxal que um cidadão da União 

pudesse invocar os direitos fundamentais consagrados no direito da União Europeia quando 

exerce um direito económico de livre circulação enquanto trabalhador, ou quando o direito 

nacional é abrangido pelo âmbito de aplicação do Tratado ( por exemplo, as disposições sobre a 

igualdade salarial)  ou quando invoca o direito derivado da União europeia ( como a directiva de 

serviços), mas não o pudesse fazer quando se limita a permanecer nesse Estado-Membro436. 

Mais defendeu que continuar a insistir  no princípio de que é necessário haver deslocação 

para um Estado-Membro diferente do Estado-Membro de que se é nacional antes de poderem 

ser invocados  direitos de residência como cidadão da União, é correr o  risco de ter de aceitar   

o resultado absurdo de que os  filhos de Zambrano poderiam invocar os direitos fundamentais 

associados ao seu estatuto de cidadãos da União caso tivessem visitado, por uma ou duas 

vezes, o Parc Astérix em Paris ou a costa da Bretanha ( o que ainda assim suscitaria a questão 

de saber o que se dever entender por estadia mínima noutro Estado-Membro) e, 

consequentemente, que o exercício dos direitos de cidadania da União  é regido pela sorte, e 

não pela lógica437. 

Assim, dando  por assente  que o exercício dos direitos de cidadania da União não depende 

do exercício prévio  de liberdades de circulação, entendeu que a questão a colocar, 

relativamente ao direito de circular e permanecer livremente no território dos Estados-Membros 

previsto nos artigos 20º, nº2, al. a) e 21º do TFUE,  era  a de saber se estamos perante um 

direito combinado ( direito de “circular-e-permanecer”); um direito sequencial (“direito de 

circular e, tendo circulado nalgum momento passado, de permanecer”) ou de dois direitos 

autónomos /”direito de circular” e “direito de permanecer”) 438.  

A este respeito, considerando que se os progenitores não tiverem um direito de residência 

derivado e se forem obrigados a deixar a Bélgica, os filhos de Zambrano com toda a 

probabilidade teriam de partir com eles, o que os  colocaria numa situação susceptível de 

                                                           
435 Cfr.Acórdão Zambrano, cit., considerando 38. 

436  Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston, apresentadas em 30 de Setembro de 2010, no Proc. C-34/09, cfr. considerando 84. 

437  Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston, apresentadas em 30 de Setembro de 2010, no Proc. C-34/09, cfr. considerandos 86 a 88. 

438  Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston, apresentadas em 30 de Setembro de 2010, no Proc. C-34/09, cfr. considerandos 79 e 80. 
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implicar a perda do seu estatuto de cidadãos da União e dos direitos correspondentes, concluiu 

que a situação destas crianças  era abrangida, pela sua própria natureza ( idade e dependência 

económica) e pelas suas consequências ( teriam de deixar o território da União), pelo Direito da 

União439.  

Mais concluiu que, não podendo os filhos de Zambrano exercer plena e efectivamente os 

seus direitos  como cidadãos da União ( concretamente, os  direitos de circular e de residir em 

qualquer Estado-Membro) sem a presença e o apoio dos seus progenitores, a situação de Ruiz 

Zambrano insere-se também no âmbito do direito da União.  

A  recusa  em reconhecer um direito de residência derivado a Ruiz Zambrano poderia, deste 

modo,  constituir uma  potencial ingerência nos direitos de cidadania da União, designadamente 

no direito de residência dos seus filhos menores previsto no artigo 21º do TFUE, não sendo, por 

isso, uma situação puramente interna440.     

Daí ter recomendado o TJ a reconhecer a existência do direito de residência consagrado no 

artigo 21º do TFUE como um direito autónomo e não como um direito ligado por um cordão 

umbilical legal ao direito de circulação441.   

O TJ, reconhecendo que a Directiva 2004/38 abrange apenas os cidadãos da União “que 

se desloquem ou residam num Estado-Membro que não aquele de que são nacionais, bem 

como aos membros das suas famílias”, considerou que a mesma não tinha aplicação ao caso442. 

Depois, seguindo, no essencial, as orientações da Advogada-Geral supra referidas, não 

obstante dar por assente não haver exercício da liberdade de circulação, relembrou, em 

consonância com a jurisprudência Grzelczk, Baumbast, Garcia Avello,  Zhu e Chen e Rottmann, 

que o artigo 20º, nº1 do TFUE confere a qualquer pessoa que tenha a nacionalidade de um 

Estado-Membro o estatuto de cidadão da União, o qual obsta a medidas nacionais que tenham o 

efeito de privar os cidadãos do gozo efectivo do essencial dos direitos conferidos pelo seu 

estatuto de cidadão da União443.         

Reconheceu que a recusa de permanência do progenitor, nacional de um Estado terceiro, 

no Estado-Membro de que são nacionais e onde residem os seus filhos de tenra idade e que 

                                                           
439  Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston, apresentadas em 30 de Setembro de 2010, no Proc. C-34/09,  cfr. considerando  95. 

440 Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston, apresentadas em 30 de Setembro de 2010, no Proc. C-34/09,  cfr. considerandos 96, 102 

e 108. 

441  Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston, apresentadas em 30 de Setembro de 2010, no Proc. C-34/09,  cfr. considerandos, 84, 

101 e 102. 

442 Cfr.Acórdão Zambrano, cit., considerando 39. 

443 Cfr.Acórdão Zambrano, cit., considerandos 43 e 44. 
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estão a seu cargo, tem a consequência de estes  se verem obrigados a deixar o território da 

União para acompanhar os seus pais.        

E, constatando que idêntica consequência tem a não atribuição de autorização de trabalho a 

esses  progenitores, pois estes correm o risco de não dispor dos recursos necessários para se 

sustentarem  a si próprios e a sua família, concluiu que essas decisões colidiam com o artigo 

20º do TFUE, na medida em que impossibilitavam os ditos filhos de exercer os direitos 

conferidos pelo seu estatuto de cidadãos da União444. 

Daí ter declarado que “ o artigo 20º do TFUE deve ser interpretado no sentido de que se 

opõe a que um Estado-membro, por um lado, recuse a um nacional de um Estado terceiro, que 

tem a seu cargos os filhos de tenra idade, cidadãos da União, a permanência no Estado-Membro 

da residência destes últimos, cuja nacionalidade têm, e, por outro, recuse ao dito nacional de 

um Estado terceiro uma autorização de trabalho, na medida em que essas decisões venham a 

privar os referidos filhos do gozo efectivo do essencial dos direitos associados ao estatuto de 

cidadão da União”.     

Daqui decorre que o critério seguido foi o da privação do gozo do essencial  dos direitos 

conferidos pelo seu estatuto de cidadão da União. 

Neste contexto, seria de esperar que o TJ tratasse abertamente a questão de saber se o 

caso da família Zambrano  constituía, ou não, uma situação puramente interna, tanto mais, que 

a Advogada-Geral Eleanor Sharpston, exortou-o a fazê-lo445.  

Não foi, porém, esse o caminho seguido pelo TJ, que  evitou abordar esta  questão central, 

limitando-se a acolher os argumentos avançados por Ruiz Zambrano e pela Advogada-Geral no 

que respeita à natureza autonoma do direito de residência previsto no artigo 21º do TFUE. 

Mas a verdade é que a perfilhação desta  tese,  não deixa de ser bastante significativa, na 

medida em que ela acaba por eliminar a diferença de tratamento entre cidadãos dinâmicos e 

estáticos.  

Dela depreende-se  também que o TJ afasta a qualificação de uma situação puramente 

interna de um Estado-Membro quando a medida nacional tem como efeito privar um cidadão da 

União do gozo efectivo do essencial dos direitos associados ao seu estatuto, apesar da 

circunstância de ainda não ter exercido o seu direito de circulação446.  

                                                           
444 Cfr. Acórdão Zambrano, cit., considerandos 40 a 42. 

445 Cfr. Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston, apresentadas em 30 de Setembro de 2010, no Proc. C-34/09, considerando 97. 

446 Neste sentido, cfr. conclusões do Advogado-Geral Mengozzi, apresentadas em 29 de Setembro de 2011, no Processo Dereci, C-256/11, 

considerando 23. 
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 Daí impor-se concluir, por um lado,  que a invocação das disposições da cidadania europeia 

( artigo 20º do TFUE) não está subordinada ao exercício prévio do direito de livre circulação. 

E, por outro lado, que através da cidadania europeia pode aceder-se ao padrão de 

jusfundamentalidade europeu447, pois, no fundo, o processo Zambrano  é também  um caso 

sobre a protecção do direito fundamental ao respeito da vida  familiar consagrado no artigo 7º da 

CDFUE. 

O que tudo quer dizer que os nacionais dos Estados-Membros,  que gozam do estatuto de 

cidadão da União nos termos do artigo 20º, nº1 do TFUE, mesmo que ainda não tenham feito 

uso do seu direito de livre circulação, podem invocar,  relativamente ao seu Estado-Membro de 

origem, os direitos associados a este estatuto, nos quais se incluem  os direitos fundamentais 

protegidos pela ordem jurídica europeia,  desde que haja o risco de uma privação do gozo 

efectivo do essencial desses direitos. 

Dito de outra forma,  para efeitos de protecção dos direitos fundamentais, o estatuto de 

cidadania da União Europeia será, nos casos em que haja o risco de privação do gozo essencial 

desses direitos, suficiente para, por si só, estabelecer a conexão com as situações previstas pelo  

direito da União448.  

Já não será fora destes casos, porquanto é consabido, decorrer do disposto no artigo 51º, 

nº1 da CDFUE que, no actual estado de desenvolvimento do direito da União, a invocação dos 

direitos fundamentais protegidos pela ordem jurídica europeia depende da circunstância de se 

estar a aplicar disposições europeias ou disposições nacionais que integrem o âmbito de 

aplicação material de direito de União. 

Persiste, porém, a dúvida de saber se, no futuro, o direito  à  protecção familiar, consagrado 

no artigo 7º da CDFUE, será, por si só, suficiente,  para  estabelecer a conexão com o Direito da 

União  apenas por conta da cidadania e independentemente de outra disposição que permita a 

invocação daquele padrão de jusfundamentalidade? 

Dai a razão da afirmação feita por Alessandra Silveira de que “Zambrano transporta o 

gérmen de uma teoria geral dos direitos fundamentais na União Europeia” 449.    

 

                                                           
447 Neste sentido, cfr. Alessandra Silveira, “ Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à 

jurisprudência Ruiz Zambrano”. 

448 Neste sentido, cfr. Alessandra Silveira, “ Princípios de Direito da União Europeia. Doutrina e Jurisprudência”, 2ª edição (actualizada e 

ampliada), Quid Juris, 2011, p. 88. 

449 Neste sentido, cfr. Alessandra Silveira, “ Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à 

jurisprudência Ruiz Zambrano”, texto policopiado. 
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7.16. O TJ  precisou o alcance deste Acórdão Ruiz Zambrano no Acórdão Shirley McCarthy 

c. Secretary of State for the Home Department450, em que o órgão jurisdicional de reenvio colocou 

ao TJ a questão de saber se o artigo 21º do TFUE é aplicável a um cidadão da União que nunca 

fez uso do seu direito de livre circulação, que sempre residiu num Estado-Membro do qual 

possui a nacionalidade e que possui, além disso, a nacionalidade de outro Estado-Membro. 

O litígio dizia respeito a S. McCarthy, com dupla nacionalidade britânica e irlandesa. 

S.McCarthy nasceu e sempre residiu no Reino Unido, onde recebe prestações sociais. 

Após ter casado com um cidadão jamaicano, requereu um passaporte irlandês, o que lhe foi 

deferido devido ao facto da sua mãe ter nascido na Irlanda. 

Na qualidade de cidadã da União, S. McCarthy requereu uma autorização de residência nos 

termos do direito da União, com o objectivo de fazer conferir a George McCarthy, nacional de um 

Estado terceiro, um direito de residência ao abrigo da Directiva 2004/38, na qualidade de 

membro da família S. McCarthy.   

Idêntico pedido formulou George McCarthy, na qualidade de cônjuge desta cidadã da União. 

Ambos os pedidos foram indeferidos com fundamento de que S. McCarthy não era uma 

pessoa que preenchesse os requisitos legais.     

O TJ, reconhecendo que, de acordo com o artigo 3º, nº1 da Directiva 2004/38, esta aplica-

se  apenas os cidadãos da União “que se desloquem ou residam num Estado-Membro que não 

aquele de que são nacionais, bem como aos membros das suas famílias”, considerou que a 

mesma não tinha aplicação ao caso. 

Passando, depois, a indagar da aplicabilidade do artigo 21º do TFUE, reconheceu, em 

conformidade  com a jurisprudência  Schempp, que o facto de um cidadão da União  não ter 

feito uso do seu  direito de livre circulação não pode ser equiparado a uma situação puramente 

interna. 

De seguida, cuidou de verificar, por um lado, se, aplicando o critério estabelecido  em  

Zambrano, a medida nacional em causa tinha por efeito privar S.McCarthy do gozo efectivo dos 

direitos associados ao seu estatuto de cidadã da União.  

E, por outro lado, se aplicando o critério que decorre do Acórdão Garcia Avello, essa medida 

tinha por efeito colocar entraves ao exercício do seu direito de circular e de residir livremente no 

território dos Estados-Membros, nos termos do artigo 21º do TFUE. 

                                                           
450 De 5 de Maio de 2011, Proc. C-434/09. 
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Assim, neste contexto, considerou que, enquanto, no quadro do Acórdão Garcia Avello, 

havia o risco da diversidade de apelidos de família poder causar aos cidadãos da União em 

causa sérios inconvenientes de ordem profissional e privada que constituíam um entrave ao 

exercício do seu direito de circular e de residir livremente no território dos Estados-Membros, nos 

termos do artigo 21º do TFUE451, isso não acontecia com a S. McCarthy.   

Do mesmo modo considerou que, ao ínvés da situação que caracterizava o caso Ruiz 

Zambrano, a aplicação  da medida nacional em causa não tinha por efeito obrigar S.McCarthy  a 

deixar o território da União, pois possuindo esta  a nacionalidade do Reino Unido, ela goza de 

um direito de residência incondicional no Reino Unido. 

E considerando ainda que nenhum elemento da situação de S. McCarthy, revela que a 

medida nacional em causa no processo principal tenha por efeito privá-la do gozo efectivo do 

essência dos direitos relacionados com o seu estatuto de cidadã da União ou dificultar o 

exercício do seu direito de circular e de residir no território dos Estados-Membros,  acabou por 

concluir que a situação de S. McCarthy não apresentava nenhuma conexão com o direito da 

União, pelo que não lhe era aplicável o artigo 21º do TFUE. 

Daí ter declarado que  “o artigo 21º do TFUE não é aplicável a um cidadão  da União que 

nunca tenha feito uso do seu direito de livre circulação, que sempre tenha residido num Estado-

Membro do qual possua a nacionalidade  e que possua, além disso, a nacionalidade de outro 

Estado-Membro, desde que a situação desse cidadão  não comporte a aplicação de medidas de 

um Estado-Membro que tenham por efeito privá-lo do gozo efectivo do essencial dos direitos 

conferidos pelo estatuto de cidadão da União ou dificultar o exercício do seu direito de circular e 

de residir livremente no território dos Estados-Membros”.  

Mas se assim é, impõe-se concluir deste acórdão,  por um lado, que são as diferentes 

situações específicas de cada caso,  submetidas ao TJ, que hão-de  determinar o alcance exacto 

do acórdão Ruiz Zambrano, situação que temos por pouco satisfatória do ponto de vista da 

segurança jurídica. 

 E, por outro lado, que o direito de S.McCarthy  ao respeito da vida familiar consagrado no 

artigo 7º da CDFUE não é,  por si só, suficiente para estabelecer a conexão com o direito da 

União nos casos em que o cidadão da União  não exerceu o seu direito de livre circulação. 

No fundo,  o problema parece estar no facto de McCarthy ter “nacionalidade a mais”, 

constituindo, neste caso, a sua dupla cidadania um entrave à protecção da vida familiar. 

                                                           
451  Acórdão Garcia Avello, cit, considerandos 27, 28, 29, 32 e 36. 
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7.17. Mais clarificador do critério Zambrano, sobretudo no que diz respeito aos limites da 

sua jurisprudência, é o Acórdão  Murat Dereci, Vishaka Heimi, Alban Kokollari, Izunna Emmanuel 

Maduike, Dragica Stevic c. Bundesministerium für Inneres452, com que encerramos a descrição 

de casos relacionados com a questão da cidadania europeia.   

Deste Acórdão apenas destacaremos o caso de Murat Dereci, nacional turco, que entrou 

ilegalmente na Áustria e aí casou com uma cidadã austríaca, da qual teve três filhos, todos eles 

de nacionalidade austríaca.   

Na sequência do indeferimento do pedido de concessão de um título de residência 

formulado por M. Dereci, foi emitido contra este uma ordem de expulsão. 

De salientar que  os cidadãos da União em causa não corriam o risco de se ver privados de 

meios de subsistência. 

M. Dereci interpôs recurso e o órgão jurisdicional de reenvio, face ao Acórdão Ruiz 

Zambrano, interroga-se acerca das condições em que, nos termos deste acórdão, os cidadãos 

da União  ver-se-iam obrigados a deixar o território da União a fim de acompanharem um dos  

membros da sua família, nacional de um país terceiro e que seriam, consequentemente, 

privados do gozo efectivo dos direitos que lhes são conferidos pela cidadania da União.     

Além disso, questiona-se sobre se a Directiva 2004/38/CE, que privilegia a manutenção da 

unidade familiar, não deveria ser tida em conta para se considerar que somente a 

impossibilidade de ter uma vida familiar num Estado-membro pode ter como efeito privar os 

cidadãos da União de exercerem o essencial dos direitos decorrentes do seu estatuto. 

A Comissão e a maioria dos Governos, que apresentaram alegações, argumentaram  não 

serem aplicáveis, ao caso, nem a Directiva 2004/38 nem as disposições do TFUE  em matéria 

de cidadania, porquanto  os cidadãos da União em causa nunca exerceram os seus direitos de 

livre circulação e porque estávamos perante situações puramente internas, sem elementos de 

conexão com o direito da União. 

Mais argumentaram  que o critério Zambrano visava situações excepcionais, nas quais  a 

aplicação de uma medida nacional conduziria à privação do gozo efectivo do essencial dos 

direitos conferidos pelo estatuto de cidadão da União. 

 Diferentemente, defendeu M. Dereci que o direito da União deve ser interpretado no sentido 

de que se opõe a que um Estado-Membro recuse a um nacional de um Estado terceiro a 

                                                           
452 De 15 de Novembro de 2011, Proc-256/11. 
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residência no seu território, numa situação em que esse nacional pretende residir com a mulher 

e os três filhos de ambos, que são cidadãos da União residentes neste Estado-Membro, do qual 

têm a nacionalidade.  

Defendeu ainda  ser destituída de qualquer interesse para a resolução do litígio a  questão  

de saber se existe, ou não, uma situação transfronteiriça, pois o que realmente importa  é 

determinar se, no caso, é recusado aos seus filhos,  cidadãos da União, o gozo do núcleo 

essencial de direitos que decorrem do seu estatuto.  

Digna de menção é também a posição do Governo grego que considera que a evolução da 

jurisprudência do TJ impõe a obrigação de, com base na aplicação analógica das disposições da 

Directiva 2004/38/CE, conceder o direito de residência dos recorrentes, desde que observados 

os seguintes requisitos: a situação  dos cidadãos da União que não exerçam os seus direitos de 

livre circulação seja análoga à daqueles que exerçam tal direito; as medidas nacionais impliquem 

uma ofensa substancial do direito de circular e de residir livremente; o direito nacional não 

forneça uma protecção pelo menos equivalente ao interessado.  

O TJ afastou a aplicabilidade ao caso dos autos da Directiva 2003/86/CE, visto que esta 

contempla apenas o exercício do direito ao reagrupamento familiar por parte dos nacionais de 

países terceiros que residem legalmente no território dos Estados-Membros.  

O mesmo aconteceu em relação á Directiva 2004/38/CE, por reportar-se apenas os 

cidadãos da União que se desloquem ou residam num Estado-Membro que não aquele de que 

são nacionais, bem como aos membros das suas famílias. 

Passando, depois, a indagar da aplicabilidade das disposições do Tratado relativas à 

cidadania da União, aderiu ao  percurso lógico seguido no Acórdão McCarthy. 

Precisou, contudo, no que respeita ao critério estabelecido  em  Zambrano, que  este critério  

refere-se a “situações caracterizadas pela circunstância de o cidadão  da União ser obrigado, na 

prática, a abandonar não apenas o território do Estado-membro de que é nacional, mas a 

totalidade do território da União”. 

 Mais esclareceu que “este critério reveste, portanto, um carácter muito particular, na 

medida em que visa situações nas quais, apesar de o direito derivado relativo ao direito de 

residência dos nacionais de Estados terceiros não ser aplicável, um direito de residência, não 

pode, excepcionalmente, ser recusado a um nacional de um Estado terceiro, membro da família 

de um nacional de um Estado-membro, sob pena de ignorar o efeito útil da cidadania da União 

de que este último nacional goza”. 
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E que “em consequência, o simples facto de um nacional de um Estado-Membro poder 

pensar que é desejável, por razões de ordem económica ou a fim de manter a unidade familiar 

no território da União, que membros da sua família, que não têm a nacionalidade de um Estado-

Membro, possam residir com ele no território da União, não basta, por si só, para considerar 

que o cidadão da União seja obrigado a abandonar o território da União se tal direito não for 

concedido”.       

Ou seja, para o TJ  a “privação do gozo efectivo do essencial  dos direitos conferidos pelo 

seu estatuto de cidadão da União”, há-de ser substancial e a essencialidade dessa ofensa  há-de 

ser apreciada objectivamente, em função das circunstâncias específicas de cada caso concreto, 

não podendo filiar-se num juízo subjectivo.    

E, considerando que nenhum elemento da situação dos familiares de M. Dereci revela que a 

medida nacional em causa no processo principal tenha por efeito privá-los do gozo efectivo do 

essencial dos direitos relacionados com o seu estatuto de cidadãos da União, acabou por 

concluir que o caso dos autos não apresentava nenhuma conexão com o direito da União, pelo 

que não lhe era aplicável o artigo 21º do TFUE. 

Admitiu,  porém,  que esta conclusão não constituía impedimento a que a questão pudesse 

ser abordada no quadro das disposições relativas à protecção dos direitos fundamentais, na 

medida em que a recusa de emissão de um título de residência e/ou a ordem de expulsão 

contra M. Dereci, na qualidade de cônjuge e de progenitor de nacionais de um Estado-Membro, 

podia  constituir violação  do direito ao respeito da vida privada e familiar consagrado no artigo 

7º da CDFUE bem como no  artigo 8º, nº1 da CEDH. 

Todavia, tendo em conta que, de harmonia com o disposto no artigo 51º, nº2 da CDFUE e 

no artigo 6º do TFUE, a Carta não tem por objecto alargar o âmbito de aplicação do direito da 

União, que o TJ é chamado a interpretar, à luz da  CDFUE, o direito da União apenas nos limites 

das competências que lhe são atribuídas e  que a União Europeia  não é parte da CEDH453, o TJ 

exonerou-se dessa  tarefa, relegando-a para o tribunal nacional.  

Decidiu, assim, caber ao órgão jurisdicional  de reenvio  averiguar  se a recusa de 

concessão de um direito de residência a M. Dereci  ofende o direito ao respeito da vida privada e 

familiar previsto no artigo 7º da CDUE e, em caso, negativo, fazer tal exame a luz do artigo 8º 

nº1da CEDH, que consagra o mesmo direito. 

                                                           
453 Da são partes os Estados-Membros. 
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Daí ter declarado que “O direito da União, designadamente as suas disposições relativas à 

cidadania da União, deve ser interpretado no sentido de que não se opõe a que um Estado-

Membro recuse a um nacional de um Estado terceiro a residência no seu território, quando esse 

nacional pretende residir com um membro da sua família, que é cidadão da União, residente 

neste Estado-Membro, do qual tem a nacionalidade e que nunca exerceu o seu direito de livre 

circulação, desde que tal recusa não comporte, para o cidadão da União em causa, a privação 

do gozo efectivo do essencial dos direitos conferidos pelo estatuto de cidadão da União, o que 

incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar”.  

Ou seja, o TJ  não diz que a recusa  de concessão de um direito de residência a M. Dereci  

comporta, ou não, a privação do gozo essencial  do direito ao respeito da vida privada e familiar, 

afirmando, antes, competir ao tribunal nacional decidir a questão e exorta o mesmo ao respeito 

pelos direitos fundamentais. 

 Não obstante o esforço clarificador deste acórdão, são ainda algumas  as incongruências  

por ele reveladas  quanto ao alcance do critério Zambrano. 

Desde logo,  porque da posição assumida pelo TJ depreende-se que o direito ao respeito da 

vida familiar consagrado no artigo 7º da CDFUE e no artigo 8º, nº1 da CEDH não é,  por si só, 

suficiente para estabelecer a conexão com o direito da União nos casos em que os cidadãos da 

União em causa  não exerceram o seu direito de livre circulação e/ou não foram  privados do 

gozo efectivo deste direito454. 

Temos, assim, por  demasiado cautelosa a posição assumida pelo TJ no acórdão ora sob 

análise. 

E ainda que se reconheça tratar-se de questão de grande sensibilidade, que obriga a  um 

separar de águas entre aquilo que diz respeito ao efeito pleno dos direitos decorrentes da 

cidadania da União  e aquilo que se enquadra no âmbito do controlo da imigração, julgamos que 

o melindre da questão não pode nem deve inibir o TJ de extrair todas as consequências do 

estatuto de cidadão da União, sob pena de estar a criar alguns paradoxos. 

                                                           
454 Neste sentido, cfr.  Conclusões do Advogado-Geral Mengozzi, apresentadas em 29 de Setembro de 2011, no Processo Dereci, C-256/11, 

considerandos 38 e 39. Segundo ele, a explicação para  esta posição cautelosa do TJUE  prende-se com a preocupação de que as competências 

da União e das suas instituições não invadam a esfera de competência dos Estados-Membros no domínio da imigração nem as do Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem no domínio da protecção dos direitos fundamentais, em conformidade com o que dispõem o artigo 6º do TUE e 

o artigo 51º, nº2 da CDFUE.  
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Na verdade, conforme denuncia o próprio  Advogado-Geral Mengozzi455, uma das 

perplexidades originada pela aplicação pura e simples da jurisprudência Zambrano consiste no 

facto de, para poderem ter efectivamente uma vida familiar no território da União, os cidadãos 

da União em causa estarem obrigados a exercer uma das liberdades de circulação previstas pelo 

TFUE.   

Assim, se, por exemplo, a mulher de M. Dereci e os filhos do casal se instalarem na 

Alemanha ou se aquela prestar serviços para um Estado-Membro, a sua situação será abrangida 

no âmbito de aplicação do direito da União e, portanto, poderá beneficiar de um reagrupamento 

familiar com o seu  marido, conforme resulta da jurisprudência Mary Carpenter e Metock e da 

Directiva 2004/38. 

E, no caso da mulher de M. Dereci e os filhos do casal regressarem à Áustria, seu Estado de 

origem, poderão fazê-lo, acompanhados de M. Dereci, independentemente de exercerem, ou 

não, uma actividade económica neste último Estado-Membro, sem que tal situação possa ser 

considerada puramente interna, conforme decidiu o TJ no Acórdão Eind456 .    

Uma outra perplexidade resulta evidenciada se confrontarmos a situação dos filhos do casal 

Zambrano com os filhos do casal Dereci, todos eles cidadãos da União. 

Enquanto aos primeiros é garantida a manutenção da relação com os dois progenitores ( 

nacionais de um Estado terceiro)  no Estado-Membro de que são nacionais e onde residem,  no 

caso dos três filhos menores do casal Dereci, a sua vida familiar,  está dependente e 

condicionada  ao exercício, pela sua mãe, de uma das liberdades de circulação previstas pelo 

TFUE, designadamente à deslocação desta para um Estado-Membro diferente da Áustria.    

O que tudo conduz ao absurdo de se ter de admitir que a cidadania da União da mulher de 

M. Dereci pode também ser vista como uma circunstância que dificulta a reunificação familiar.    

Isto para já não falar do fenómeno da discriminação inversa de que nos ocuparemos de 

seguida. 

 

                                                           
455 Neste sentido, cfr.  Conclusões do Advogado-Geral Mengozzi, apresentadas em 29 de Setembro de 2011, no Processo Dereci, C-256/11, 

considerandos 44 e 45.  

456 DE 11 de Dezembro de 2007, Proc. C-291/05. 
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CAPÍTULO III 

Questões internas e Discriminação Inversa 

 

O conceito de cidadania europeia, no dizer de  Catherine Barnard457, «é complexo e 

multifacetado, envolvendo relações entre os indivíduos, o seu próprio e os outros Estados e a 

União».      

É precisamente o facto da cidadania da União Europeia  representar uma forma particular 

de participação na vida dos  Estados-Membros, que  impõe que as disposições da cidadania 

previstas no art. 20º do TFUE não tenham aplicação em situações nacionais, que não 

apresentem qualquer ligação com o direito da União458. 

Neste sentido decidiu o TJ no Acórdão  de 5 de Junho de 1997, Land Nordrhein-Westfalen 

c. Kari Uecker e Vera Jacquet c. Nordrhein-Westfalen459, proferido no âmbito de uma questão 

prejudicial.  

Os casos respeitam a duas professoras, uma de nacionalidade norueguesa (Uecker)  e outra 

de  nacionalidade russa  (Jacquet), casadas com nacionais alemães,  a trabalharem e a viverem 

na Alemanha e que, pretendendo, respectivamente, a declaração de invalidade de limitação da 

duração do seu contrato de trabalho  e a declaração de existência entre as partes de um 

contrato de trabalho sem prazo,   tentaram invocar as disposições de cidadania da União 

Europeia contra o governo alemão com o fundamento de que, na qualidade de cônjuges de 

cidadãos da União, poderiam beneficiar dessas disposições. 

O TJ considerou que “as regras do Tratado em matéria de livre circulação e os 

regulamentos adoptados em execução dessas regras não podem ser aplicados a actividades que 

não apresentem qualquer conexão com uma das situações previstas pelo direito comunitário e 

de que todos os elementos se situam no interior de um só Estado-Membro”. 

Sustentou que “a cidadania da União, prevista no art. 8º do Tratado CE, não tem por 

objectivo alargar o âmbito de aplicação material do Tratado igualmente a situações internas sem 

qualquer conexão com o direito comunitário” e que “as eventuais discriminações de que os 

nacionais de um Estado-Membro possam ser objecto à luz do direito desse Estado enquadram-

                                                           
457 Neste sentido, Catherine Barnard, “Article 13: Through the Looking Glass of Union Citizenship”, in, David O’Keeffe/Patrick Twomey (ed.). Legal 

Issues..., pág. 379.   

458 Neste sentido, cfr. Neste sentido, vide Damiam Chalmers/Christos Hadjiemmanuil/Giorgio Monti/Adam Tomkins, European Union Law. Tex 

and materials,Cambrige University press, 2006, p. 568. 

459 Processos apensos C-64/96  e C-65/96, in, Colectânea da Jurisprudência 1997, página I-03171. 
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se no âmbito de aplicação deste, de modo que devem ser resolvidas no quadro do sistema 

jurídico interno do referido Estado”. 

E, com base nestas considerações, declarou que “Uma pessoa, nacional de um país 

terceiro, casada com um trabalhador nacional de um Estado-Membro não pode invocar o direito 

conferido pelo artigo 11º460 do Regulamento (CEE) nº 1612/68 do Conselho, de 15 de Outubro 

de 1986, relativo à circulação dos trabalhadores na comunidade, quando esse trabalhador 

nunca exerceu o direito de livre circulação na Comunidade”. 

Todavia, basta chamarmos à colação o Acórdão The Queen e Immigration Appeal Tribunal  

e Surinder Singh461, para facilmente se constatar que a decisão seria diferente se os nacionais, 

que pretendem invocar o direito da União, contra o Estado da nacionalidade, tivessem exercido 

os seus direitos de circulação. 

Surinder Singh, de nacionalidade indiana casou com Rasphal Purewal, de nacionalidade 

britânica, tendo o casal  trabalhado, por conta de outrem, na Alemanha durante dois anos. 

Posteriormente regressaram ao Reino Unido, a fim de aí exercerem uma actividade 

comercial. 

Na qualidade de marido de uma cidadã britânica, Singh foi autorizado a permanecer 

temporariamente no Reino Unido. 

Contudo, iniciado o processo de divórcio do casal, as autoridades britânicas recusaram-se 

conceder-lhe um cartão definitivo de residência.    

Porque Singh manteve-se em território britânico sem autorização, foi-lhe dada ordem de 

expulsão.   

Através da questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio colocou ao TJ a questão de 

saber se o actual artigo 49º do TFUE deve ser interpretado no sentido de que obriga um Estado-

Membro a autorizar a entrada e a permanência no seu território do cônjuge (seja qual for a sua 

nacionalidade) do nacional desse Estado, que com ele deslocou-se para o território de outro 

Estado-Membro, a fim de exercer uma actividade assalariada, na acepção do actual artigo 45º 

do TFUE,  regressando depois àquele território para nele exercer o direito de estabelecimento na 

acepção do actual artigo 49º do TFUE. 

Singh e a Comissão defenderam que o cidadão de um Estado-Membro que regressa a este 

Estado para nele se estabelecer, depois de ter exercido uma actividade económica noutro 

                                                           
460 Relativo ao direito dos trabalhadores permanecerem no território de um Estado-Membro depois de nele terem exercido uma actividade laboral. 

461 De 7 de Julho de 1992, Proc. C-370/90.  
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Estado-Membro está na mesma situação que um cidadão de outro Estado-Membro que se venha 

estabelecer no primeiro país, pelo que, em conformidade com o princípio da não discriminação 

enunciado no actual artigo 18º  do TFUE, deve ser tratado da mesma maneira462.    

O TJ acolheu este argumento e respondeu afirmativamente á questão colocada. 

Considerou que os cidadãos dos Estados-Membros dispõem do direito, directamente 

resultante dos actuais  artigos 45º e 49º do TFUE, de entrarem e permanecerem no território 

dos outros Estados-Membros a fim de aí exercerem uma actividade económica na acepção das 

citadas disposições, sendo que estes direitos não poderiam produzir a plenitude dos seus efeitos 

se esse cidadão fosse dissuadido de os exercer em virtude de obstáculos colocados pelo seu 

país de origem à entrada e permanência do seu cônjuge463.   

Mais  considerou  que o artigo 10º do Regulamento nº 1612/68 e a actual Directiva 

2004/38/CE prevêem que os Estados-Membros devem reconhecer ao cônjuge  e aos filhos do 

trabalhador um direito de residência equivalente ao reconhecido ao próprio trabalhador464.     

Não há dúvida que a diferença de tratamento destes dois casos, impõe o debate sobre a 

problemática das situações puramente internas, que os  recentes Acórdãos  Zambrano, 

McCarthy e Dereci, trazem, de novo à ribalta e de forma  bastante intensa. 

Apelida-se de situações puramente internas todas aquelas que se  desenrolarem apenas no 

interior de um único Estado-Membro, não apresentando, por isso, um elemento transfronteiriço, 

de contacto com um ou mais Estados-Membros.   

Por sua vez, o fenómeno da discriminação inversa ( reverse discrimination)  surge quando  

uma situação, por ser interna, fica  excluída do âmbito de aplicação do direito da União e, por via 

disso, o  Estado-Membro aplica a lei nacional, “conferindo aos  seus cidadãos, sedentários, um 

tratamento diferente, menos benéfico, relativamente aos cidadãos de outros Estados-Membros, 

que fizeram uso do seu direito de circulação, e que, por esse facto, podem invocar o regime 

mais favorável resultante da aplicação do direito da União”465. 

Ora, é presidamente por isto  que os supra referidos acórdãos constituem o cenário ideal 

para fazer despertar nas consciências a  necessidade de encontrar, no seio da ordem jurídica 

europeia, uma solução capaz de resolver, de forma adequada e directa, aquele que, na 

                                                           
462 Cfr. Acórdão Singh, cit., considerando 13. 

463 Cfr. Acórdão Singh, cit., considerandos 17 e 23. 

464 Cfr. Acórdão Singh, cit., considerando 18. 

465 Sofia Oliveira Pais,  texto intitulado “Todos os cidadãos da união Europeia têm direito de circular e residir no território dos Estados-Membros, 

mas uns têm mais direitos do que outros…” e publicado na Scientia Ivridica, Julho-Setembro 2010-tomo LIX – nº 323, p.p.  484 e 385 e 

“Princípios Fundamentais de Direito da União Europeia. Uma abordagem jurisprudencial, Sofia Pais (coord.), Almedina 2011, p.p. 314 e 315. 
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actualidade, se apresenta como sendo o grande, senão mesmo o maior, paradoxo do direito da 

União.  

Com efeito, depois de tantos anos de esforços para garantir aos cidadãos da União o direito  

à igualdade de tratamento, mal se compreende que se deixe à mercê dos interesses nacionais 

dos Estados-Membros os cidadãos europeus que nunca tenham feito uso do direito de 

circulação, subtraindo, deste modo, ao controlo do TJ a compatibilidade da legislação nacional 

com o direito da União. 

E ainda que se admita, tal como escreveu Poiares Maduro, não haver qualquer vontade  por 

parte dos Estados de discriminarem contra os próprios nacionais, porquanto o problema da 

discriminação inversa só surge porque o direito da União Europeia obriga os Estados a tratarem 

os nacionais de outros Estados-Membros de uma forma que não tinha sido pensada para os 

próprios nacionais466, a verdade é que se foi o direito da União que criou este problema, o 

mínimo que se pode esperar é que seja também o mesmo a dar-lhe solução467.  

Daí termos alguma dificuldade em aceitar a posição demasiado prudente e cautelosa que o 

TJ vem adoptando perante estas situações, cabendo-nos, por isso, escolher, de entre as várias  

propostas de resolução apresentadas pelos Advogados-Gerais e pela doutrina, aquela que, em 

nosso entender, contém a melhor solução.    

Para tanto, começaremos por lançar um olhar sobre a evolução da jurisprudência do TJ 

relativamente a estas questões. 

 

1. Questões internas  

1.1. A problemática das questões puramente internas, assim, apelidadas por, pelo menos, 

aparentemente, não apresentarem qualquer conexão com o direito da União, foi despoletada  

pelo Advogado-Geral Tesauro no processo Lancry468. 

Neste processo, o TJ foi chamado a pronunciar-se, no âmbito de uma questão prejudicial,  

sobre o denominado octroi de mer. 

                                                           
466 Poiares Maduro, “The Scope of European Remedies: The Case of Purely Internal Situations and Reverse Discrimination”, in, The Future of 

European Remedies ( Kilpatrick, Novitz and Skidmore eds., Oxford, Hart, 2000, p. 127. 

467 Cfr. Poiares Maduro, conclusões apresentadas em 6 de Maio de 2004, no Proc. Carbonati Apuani Sri c. Comune di Carrara ,Proc. C-72/03, 

considerando 55. 

468 Proc. C-363/93, C-407/93, C-409/93, C-410/93 e C-411/93. 
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Trata-se de um encargo pecuniário cobrado nos departamentos franceses ultramarinos 

sobre as mercadorias entradas naqueles territórios, independentemente da respectiva 

proveniência e/ou origem, que pode ser um outro Estado-Membro da União, um país terceiro, 

ou até uma região da própria França469.    

Estava em causa decidir se o princípio de unidade do território aduaneiro europeu, tal como 

decorre do actual artigo 28º do TFUE, devia ser interpretado no sentido de que obsta à cobrança  

deste imposto sobre mercadorias provenientes de outras regiões do mesmo Estado-Membro. 

Ou melhor dizendo, se há que distinguir os obstáculos  à livre circulação de mercadorias, 

pessoas, serviços e capitais conforme se esteja no âmbito de trocas comerciais entre os Estados-

Membros ( relações inter-estaduais) ou perante trocas comerciais no interior do mesmo Estado-

Membro ( relações intra-estaduais). 

Não obstante, nas suas conclusões, o Advogado-Geral Tesauro, ter confrontado o TJ com o 

paradoxo de um mercado único europeu onde são proibidos obstáculos “ às trocas comerciais 

entre Portugal e a Dinamarca, ao passo que os obstáculos às trocas comerciais entre Nápoles e 

Capri não (seriam) tomados em consideração”470, a verdade é que o mesmo não foi 

suficientemente corajoso para integrar os direitos intra-estaduais no âmbito de aplicação material 

do direito da União. 

É que, no seu entender isso poria “em causa uma jurisprudência com vários decénios e 

incontestada, relativa às situações puramente internas, não só em matéria de união aduaneira e 

de circulação de mercadorias, mas igualmente em matéria de serviços e de circulação de 

pessoas em geral”.  

E, por outro lado, não era uma alternativa necessária, pois que “o juiz nacional pode 

sempre verificar, à luz do próprio direito interno, se o tratamento reservado às empresas e aos 

produtos nacionais é realmente discriminatório e se – e como – essa discriminação pode e/ou 

deve ser eliminada”471. 

Todavia e não obstante entender caber ao juiz nacional a resolução dessa questão,  o TJ  

considerou que o princípio da união aduaneira exige que seja assegurada de modo geral a livre 

circulação de mercadorias no interior da União e não apenas o comércio inter-estadual472 e que, 

a partir do momento em que é cobrada quando da passagem de uma fronteira, mesmo que 

                                                           
469 Cfr. Conclusões do Advogado-Geral Tesauro no Processo Lancry, apresentadas em 28 de Junho de 1994, considerando 1. 

470 Cfr. citadas conclusões, considerando 28. 

471 Cfr. citadas conclusões,  considerando 28. 

472 Cfr.  citado Acórdão Lancry, considerando 29.  
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interna, uma imposição é susceptível de constituir um encargo de efeito equivalente a um direito 

aduaneiro de importação. 

Por isso, concluiu que a regulamentação que instituiu tal imposição tanto afecta  as 

mercadorias provenientes de outros Estados-Membros como as  mercadorias provenientes de  

outra parte desse mesmo Estado e viola a “unicidade do território aduaneiro comunitário”, a ela 

se opondo o actual artigo 28º do TFUE. 

 

1.2. Posteriormente, no Acórdão Jean Pierre Guimont, de 5 de Dezembro de 2000473, estava 

em causa uma questão prejudicial suscitada num processo penal desencadeado contra  um 

produtor francês de queijo por ter detido para venda e vender queijo emental sem casca, 

violando a norma francesa sobre fraudes e falsificações, segundo a qual a denominação 

“emental”  exigia uma casca dura e seca de cor amarelo dourado a castanho claro. 

Apesar de não exportar os seus produtos nem realizar actividades transfronteiriças que 

permitissem estabelecer uma conexão com o direito da União, Guimont alegou, em sua defesa, 

que a designação “emental” é genérica e que é largamente utilizada em diversos países da 

União Europeia sem qualquer condição ligada à existência da casca e que, por isso, aquela 

norma francesa instituía uma restrição quantitativa às trocas intracomunitárias ou uma medida 

de efeito equivalente. 

Guimont sentia-se alvo de discriminação inversa, pois não beneficiava das liberdades 

económicas garantidas pelo direito da União, designadamente da livre circulação de 

mercadorias, encontrando-se numa situação menos favorável do que os nacionais de outros 

Estados-Membros já que estes podiam vender queijo emental, sem casca, em França. 

Não obstante ter entendido tratar-se de uma situação puramente interna e que a solução 

para o problema da discriminação inversa deve ser encontrada no contexto nacional,  o TJ 

considerou  ser útil  dar uma resposta ao juiz nacional a fim de habilitá-lo a decidir de modo a 

permitir que um produtor nacional pudesse beneficiar dos mesmos direitos que um produtor de 

outro Estado-Membro retiraria do direito da União na mesma situação474.     

Daí que, considerando que a regulamentação francesa constituía, na medida em que fosse 

aplicada aos produtos importados, uma medida de efeito equivalente a uma restrição 

quantitativa contrária ao actual artigo 28º do TFUE, concluiu no sentido de que este artigo opõe-

                                                           
473 Proc. C-448/98. 

474 Cfr. citado acórdão, considerando 23. 
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se a  que um Estado-Membro aplique aos produtos importados de outro Estado-Membro, onde 

eles são legalmente produzidos e comercializados, uma regulamentação nacional que proíbe a 

comercialização neste Estado-Membro de um queijo sem casca com a denominação 

“emental”475. 

 

1.3. Neste mesmo sentido pronunciou-se o TJ no Acórdão  Carbonati Apuani Srl c. Comune 

di Carrara476, que teve origem numa questão prejudicial suscitada no âmbito do litígio 

despoletado por aquela empresa italiana na sequência da sua notificação da liquidação da taxa 

aplicada  sobre os mármores extraídos no município de Carrara  e transportados para além dos 

seus limites territoriais. 

Não obstante a situação respeitar a trocas comerciais internas de um Estado-Membro, a  

Carbonati Apuani impugnou tal liquidação, alegando a incompatibilidade desta taxa com a livre 

circulação de mercadorias prevista no art. 28º do TFUE e, por isso, o tribunal nacional colocou 

ao TJ a questão prejudicial de saber se essa taxa constituía um encargo de efeito equivalente a 

um direito aduaneiro. 

Apesar de entender competir ao juiz nacional a resolução dessa questão, o TJ  respondeu a 

esta questão, considerando  que a dita taxa incidia sobre os mármores transformados e 

comercializados no território italiano e sobre os mármores exportados para outros Estados-

Membros, sendo imposta pelo simples facto  de tais mercadorias atravessarem as fronteiras do 

município de Carrara477.    

Mais considerou que  o princípio da união aduaneira, tal como decorre do actual artigo 28º 

do TFUE, exige que seja assegurada de modo geral a livre circulação das mercadorias não 

apenas no âmbito do comércio interestadual mas, de forma mais geral, no conjunto do território 

da união aduaneira, salientando ainda  que, se os actuais artigos 28º e 30º do TFUE  só visam 

expressamente as trocas entre os Estados-membros, é porque os autores dos Tratados  

pressupuseram a inexistência  de imposições com as características de um  direito aduaneiro no 

interior destes Estados478.  

                                                           
475 Cfr. citado acórdão, considerandos 24 e 35. 

476 Cfr. Acórdão de 9 de Setembro de 2004, Proc. C-72/03. 

477 Cfr. Acórdão Carbonati Apuani Srl c. Comune di Carrara, de 9 de Setembro de 2004, Proc. C-72/03, considerandos 15 e 16 

478 Cfr. Acórdão Carbonati Apuani Srl c. Comune di Carrara, de 9 de Setembro de 2004, Proc. C-72/03, considerandos 22  e 35 
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Daí ter concluido que a referida taxa, por acarretar um entrave à circulação de mercadorias, 

constituía um encargo de efeito equivalente479. 

Mas bem mais  longe foi o advogado-Geral Poiares Maduro na solução que propôs nas  suas 

conclusões apresentadas no mesmo processo480, sem, contudo, colocar em crise a 

jurisprudência vigente. 

Segundo ele, “é difícil admitir  que o direito comunitário se desinteresse de uma  situação 

para cuja criação ele próprio contribuiu”, pois foi ele que “criou um problema que o direito 

nacional não teria conhecido, nem, sem dúvida, tolerado, se não existisse esse mesmo direito 

comunitário” 481.  

Por outro lado, a declaração de incompetência do TJ para decidir estas questões “pode ter 

por efeito deixar o órgão jurisdicional nacional desarmado face a situações discriminatórias que 

tenham origem na aplicação do direito comunitário” 482. 

Daí entender que, esta regulamentação nacional, na medida em que  atinge também  as 

mercadorias exportadas para fora do território de um Estado-Membro, não pode deixar de sofrer 

os efeitos da aplicação das regras do direito da União, constituindo a situação interna, assim 

criada, aquilo que apelida de situação “residual” do ponto de vista do direito da União.        

E, não obstante reconhecer  que esta  relação com o direito da União  nem sempre  é 

suficiente para se considerar que a situação interna caí no âmbito de aplicação do direito da 

União, defendeu que, uma tal situação interna não pode ser excluída deste âmbito desde que se 

demonstre ser a mesma violadora das liberdades fundamentais e dos princípios gerais 

consagrados no Tratado483. 

Mais defendeu  que, apesar de incumbir às autoridades nacionais a identificação e 

eliminação desta situação de discriminação inversa,  o direito da União está vocacionado para 

proporcionar-lhes os meios normativos de que dispõe. 

Assim, no seu entender, a solução  para este problema passaria pela aplicação, por parte 

do órgão jurisdicional nacional, do princípio de não discriminação484  consagrado no actual artigo 

                                                           
479 Cfr. Acórdão Carbonati Apuani Srl c. Comune di Carrara, de 9 de Setembro de 2004, Proc. C-72/03, considerandos 15, 16 e 22.   

480 Cfr. Conclusões apresentadas em 6 de Maio de 2004, no Processo Carbonati Apuani Sri c. Comune di Carrara ,Proc. C-72/03. 

481 Cfr. Conclusões apresentadas em 6 de Maio de 2004, no Processo. Carbonati Apuani Sri c. Comune di Carrara ,Proc. C-72/03, considerando 

55. 

482 Cfr. Conclusões apresentadas em 6 de Maio de 2004, no Proc. Carbonati Apuani Sri c. Comune di Carrara ,Proc. C-72/03, considerando 55. 

483 Que têm a natureza  de regras fundamentais da ordem jurídica europeia, servindo quer de critérios de interpretação dos actos e situações 

abrangidos pelo direito da União, quer como critérios de apreciação de validade de actos europeus.    

484 Que segundo a jurisprudência do TJUE  constitui um princípio fundamental do direito da União - Cfr. Acórdão Rukdeschel e o., de 19 de 

Outubro de 1977, Proc. 117/76 e 16/77.    
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18º do TFUE, enquanto “princípio geral de direito comunitário”, que faz parte dos direitos que 

“entram directamente no património dos nacionais dos Estados-Membros na sua qualidade de 

cidadãos da União”  e que, após o Acórdão Martinez Sala, tem sido entendido com uma 

“existência independente” e com um  alcance autónomo, deixando a sua  aplicação de estar 

dependente do exercício das liberdades económicas485. 

Tal como refere Sofia Pais486, esta solução apresenta a vantagem de  contribuir  para 

resolver o problema da discriminação inversa, sobretudo nos casos em que não seja possível o 

recurso à legislação nacional, designamente através da aplicação do princípio da igualdade de 

tratamento, consagrado nas Constituições dos Estados-Membros, tal como propõe. 

 

2. Proibição da discriminação inversa causada pela interacção entre o artigo 

21º do TFUE e o direito nacional 

2.1. A defesa de que o raciocínio seguido pelo TJ, no Acórdão Lancry, para a abolição das 

barreiras aduaneiras internas que afectam a livre circulação de mercadorias deve ser aplicado, 

por analogia, à livre circulação de pessoas veio a ser feita, mais tarde pela Advogada-Geral 

Eleanor Sharpston, nas suas conclusões apresentadas em 28 de Junho de 2007, no processo 

Governo da Comunidade Francesa e Governo Valão contra Governo Flamengo487, com o apoio  de 

alguma doutrina488.     

Neste processo, estava em causa saber se o direito da União impede que uma entidade  

autónoma de um Estado-Membro, no caso a Comunidade flamenga,  subordine a  concessão de 

prestações de segurança social à condição de residência no seu território ou no território de 

                                                           
485 Cfr. Conclusões apresentadas em 6 de Maio de 2004, no Proc. Carbonati Apuani Sri c. Comune di Carrara ,Proc. C-72/03, considerandos  65 

a70. 

486 Sofia Oliveira Pais,  “Todos os cidadãos da união Europeia têm direito de circular e residir no território dos Estados-Membros, mas uns têm 

mais direitos do que outros…”, in Scientia Ivridica, Julho-Setembro 2010-tomo LIX – nº 323, p.p. 493 a 495. 

487 Proc. C-212/06. 

488 Designadamente de  Camille Dautricourt e Sebastien Thomas que, não obstante defenderem  que a  solução para acabar com o problema da  

discriminação inversa terá que ser de natureza legislativa, admitem, contudo, que nos casos em que a discriminação inversa resulta   do 

exercício de autonomia de Estados federados, a melhor solução é a aplicação da jurisprudência sobre as barreiras aduaneiras. Cfr. Camille 

Dautricourt e Sebastien Thomas , in, “Reverse discrimination and free movment of persons under community law: all for Ulysses, nothing for 

Penelope?”, European Law Review, 2009, p. p.451  e segs. 
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outro Estado-Membro, excluindo, deste modo, as pessoas que trabalhavam naquela comunidade 

mas residiam noutra parte do território nacional489. 

No fundo e de uma forma mais lata,  tratava-se de determinar o impacto do direito da União 

na estrutura federal ou descentralizada de um Estado-Membro e o que se deve entender por 

uma “situação puramente interna” não abrangida pelo âmbito do direito da União490.  

A este respeito, a Advogada-Geral Eleanor Sharpston esclareceu que a questão de saber se 

uma situação é interna distingue-se conceptualmente da questão de saber se existe uma 

conexão com o direito da União e que, por isso, a resposta não pode ser que as denominadas 

“situações internas” são automaticamente despojadas de qualquer conexão com o direito da 

União491. 

Defendeu a eliminação da regra que proíbe a aplicação do direito da União a situações 

puramente internas, afirmando mal compreender  que, “apesar dos esforços despendidos nos 

últimos 50 anos para abolir os obstáctulos à liberdade de circulação entre Estados-Membros, as 

autoridades descentralizadas dosa Estados-Membros possam reintroduzir barreiras pela porta 

das traseiras, criando-as no interior dos Estados-Membros”. 

Denunciou o paradoxo de uma União que garante a liberdade de circulação entre Dunkik ( 

França ) e De Panne ( Bélgica), mas não entre Jodoigne e Hoegaarden492. 

Propôs, como  meio de resolução da problemática  da discriminação inversa, a eliminação 

do elemento “transfronteiras” e a aplicação do princípio da igualdade de tratamento. 

Como fundamentos desta sua proposta, sustentou, em consonância com as alegações do 

Governo da Comunidade francesa e do Governo valão, que o raciocínio subjacente  à solução 

dada no Acórdão Lancry493 e no Acórdão Carbonati494 (no sentido de que  a ausência de 

imposições interestatais como intra-estatais, é indispensável à realização da união aduaneira e à 

                                                           
489 Cfr. Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston no processo Governo da Comunidade Francesa e Governo Valão contra Governo 

Flamengo, cit.,  considerando 1. 

490 Cfr. Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston no processo Governo da Comunidade Francesa e Governo Valão contra Governo 

Flamengo, considerando 2. 

491 Cfr. Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston no processo Governo da Comunidade Francesa e Governo Valão contra Governo 

Flamengo,  considerando 136. 

492 Cfr. Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston no processo Governo da Comunidade Francesa e Governo Valão contra Governo 

Flamengo, considerando 116. 

493Que estendeu a proibição das barreiras aduaneiras às fronteiras regionais no interior de um Estado-Membro. Cfr. citados Procs. C- 410/93 e C-

411/93.  

494 Que considerou  que o actual artigo 26º, nº2 do TFUE, ao definir o mercado interno como um espaço sem fronteias internas no qual a livre 

circulação das mercadorias, das pessoas, dos serviços e dos capitais é assegurada, não faz uma distinção entre fronteiras interestatais e intra-

estatais num Estado individual, Cfr. citado Proc. C-72/03 
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livre circulação de mercadorias)  pode, pelo menos, potencialmente ser aplicado, por analogia, à 

livre circulação de pessoas495. 

Assim, à semelhança do que acontece com os actuais artigos 28º e 30º do TFUE (lidos em 

conjugação com o actual artigo 26º, nº2 do TFUE, que define o mercado interno como um 

espaço sem fronteiras), se o actual artigo 45º, nº3, alínea b)  do TFUE estipula que a livre  

circulação dos trabalhadores compreende o direito de  deslocar-se livremente "no território dos 

Estados-Membros” para responder a ofertas de trabalho efectivamente feitas, é porque os 

autores do Tratado deram como adquirido que não haveria entraves à livre circulação de 

pessoas no interior de cada Estado-Membro496.     

Por outro lado e com o propósito de resolver o problema da discriminação inversa, criada 

relativamente aos nacionais belgas que não exerceram as liberdades de circulação ao abrigo do 

direito da União, apelou ao estatuto da cidadania, que segundo a jurisprudência Grzelczyk497  e 

Comissão /Países Baixos498 , destina-se a ser o estatuto fundamental dos nacionais dos Estados-

Membros, permitindo aos que de entre estes se encontrem na mesma situação obter, 

independentemente da sua nacionalidade, o mesmo tratamento jurídico499.        

No seu entender, a qualidade de cidadão europeu seria, por si só, suficiente para 

estabelecer a conexão de uma situação supostamente interna  com o direito da União, caindo no  

âmbito de aplicação pessoal dos Tratados500. 

Assim, por força da cidadania, o direito da União (actuais artigos  20º, nº2, al. a) e 21º do 

TFUE) confere a todos os cidadãos europeus a “dupla liberdade de circular e de permanecer” no 

território dos Estados-Membros, sendo, por isso, possível exercer a liberdade de residir ou de 

continuar a residir sem exercer primeiro a liberdade de circular entre Estados-Membros, não 

dependendo o  direito de  permanecer no território dos Estados-Membros do exercício prévio  do 

direito de circulação501.   

                                                           
495 Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston no processo Governo da Comunidade Francesa e Governo Valão contra Governo Flamengo, 

cfr. considerando 129. 

496 Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston no processo Governo da Comunidade Francesa e Governo Valão contra Governo Flamengo, 

Cfr. considerando 127. 

497 Acórdão de 20 de Setembro de 2001, Proc. C-184/99. 

498 Acórdão de 7 de Junho de 2007, Proc. C-50/06. 

499 Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston no processo Governo da Comunidade Francesa e Governo Valão contra Governo Flamengo, 

cfr. considerando 139. 

500 Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston no processo Governo da Comunidade Francesa e Governo Valão contra Governo Flamengo, 

cfr. considerando 142. 

501 Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston no processo Governo da Comunidade Francesa e Governo Valão contra Governo Flamengo, 

cfr. considerando 144. 
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Deste modo e pelo simples facto de residirem num Estado-Membro, os cidadãos sedentários  

poderiam invocar a cidadania europeia, em combinação  com  o princípio de não discriminação 

previsto no actual artigo 18º do TFUE (e no artigo 21º da CDFUE), perante qualquer autoridade 

do Estado-Membro para aceder a uma prestação que o direito da União pretende seja  acessível 

a todos os trabalhadores502. 

Finalmente, salientou que, constituindo jurisprudência assente do TJ503 que o princípio da 

não discriminação pode comportar excepções, desde que essa diferenciação de tratamento seja 

objectivamente justificada, a aplicação do direito da União, ao caso concreto, não impediria o 

Estado-Membro de justificar objectivamente a discriminação inversa.   

Daí que “qualquer justificação objectiva devidamente fundamentada deixaria aos Estados-

membros uma ampla margem para aplicar regras diferenciadas a situações que, 

objectivamente, mereciam esse tratamento, ao mesmo tempo que preservam os cidadãos da 

União de discriminações arbitrárias que não pudessem ser justificadas dessa forma”504. 

Não foi  esta, porém, a solução seguida pelo TJ  no Acórdão Governo da Comunidade 

Francesa e Governo Valão contra Governo Flamengo505. 

Mais uma vez, o TJ decidiu tratar-se de uma questão puramente interna,  não abrangida 

pelo direito da União, cabendo a sua resolução no quadro do sistema jurídico interno do referido 

Estado. 

Todavia, na esteira da sua prática já tradicional de  ajudar os órgãos jurisdicionais nacionais 

a interpretar o direito da União sempre que isso contribua para eliminar a discriminação inversa,  

esclareceu que os actuais artigos 45º e 49º do TFUE opõem-se a uma legislação, como a que 

regula o seguro de assistência instituído pela Comunidade Flamenga, na medida em que tal 

limitação afecta os cidadãos de outros Estados-Membros ou os cidadãos nacionais que tenham 

feito uso do seu direito de livre circulação no interior da União.  

Alertou ainda  o juiz nacional  para o facto de qualquer cidadão nacional, mesmo no caso de 

situações qualificadas de puramente internas, dever beneficiar dos mesmos direitos que o 

cidadão de outro Estado-Membro extrairia  do direito da União numa situação comparável506.  

                                                           
502 Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston no processo Governo da Comunidade Francesa e Governo Valão contra Governo Flamengo, 

cfr. considerandos 147 a 151 e 157. 

503 Cfr. entre outros, Acórdãos de 12 de Setembro de 2006, Eman e Sevinger, Proc. C-300/04; de 15 de Março de 2007, Reemtsma 

Cigarettenfrabriken, Proc. C-35/05 e de 3 de Maio de 2007, Advocaten voor de Wereld, Proc. C-303/05. 

504 Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston no processo Governo da Comunidade Francesa e Governo Valão contra Governo Flamengo, 

cfr. considerandos 147 e 155. 

505 De 1 de Abril de 2008, Proc. C- 212/06. 
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2.2.  A persistência da Advogada-Geral Eleanor Sharpston em levar o TJ a reconsiderar a 

sua jurisprudência e a deduzir da cidadania da União uma proibição de discriminação dos 

nacionais fez-se notar ainda com maior intensidade nas conclusões por ela apresentadas, em 30 

de Setembro de 2010, no processo Zambrano507.  

Nelas  afirmou estar na hora do TJ tratar directa e expressamente a questão  de saber se o 

artigo 18º do TFUE pode ser invocado para resolver a situação de discriminação inversa criada 

pela interacção das disposições do Tratado que regem a cidadania da União, com o direito 

nacional. 

Isto porque a prática seguida pelo TJ de deixar que seja cada Estado-Membro a resolver 

estas situações, para além de constituir uma violação do princípio de não discriminação em 

razão da nacionalidade, pode gerar resultados aleatórios 508. 

Exemplo disso são os Acórdão Mary Carpenter509, Zhu  e Chen510 e Metock e o.511, casos em 

que o TJ, optou por fazer uma interpretação generosa do artigo 21º do TFUE  de modo a 

proteger os direitos fundamentais, gerando, contudo, uma insegurança jurídica numa matéria de 

grande sensibilidade tanto a nível do direito da União como a nível do direito  interno512.  

Mais acrescentou que se é certo que,  no equilíbrio  entre a segurança jurídica e a protecção 

dos direitos fundamentais, a preferência  dada  pelo TJ à protecção destes direitos é coerente 

                                                                                                                                                                          
506  Acórdão Governo da Comunidade Francesa e Governo Valão contra Governo Flamengo, cfr. considerandos 40 e 60. 

507  Proc. C-34/09. 

508  Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston, apresentadas em 30 de Setembro de 2010, no Proc. C-34/09, cfr. considerandos 131 e 

139. 

509 Em consequência deste acórdão, um trabalhador por conta própria que tem clientes noutros Estados-Membros pode conferir um direito de 

residência derivado ao seu cônjuge, nacional de um país terceiro, no interesse da protecção do direito à vida familiar, mas se só tiver clientes no 

seu próprio Estado-Membro, o direito da União é irrelevante. P. Carpenter viajava ocasionalmente para outros Estados-Membros para vender 

espaços publicitários em revistas. Mas, se ele prestasse apenas serviços ocasionais a  clientes noutros Estados-Membros, por telefone ou por 

internet., estar-se-ia já perante uma situação puramente interna? 

510 Em que o vínculo suficiente com o direito da União para permitir que a mãe e filha invocassem direitos de residência no Reino Unido só surgiu 

devido o facto da filha ter nascido na Irlanda e ter adquirido a nacionalidade irlandesa através da aplicação da norma extraterritorial que, na 

altura, fazia parte da nacionalidade desse Estado-Membro. Mas, pode a aplicação do direito da União ficar dependente de uma questão de sorte 

condicionada pela história?  

 511 Apesar de, neste acórdão, o TJ ter reconsiderado a jurisprudência do Acórdão Akrich, de 23 de Setembro de 2003, Proc. C-109/01 e 

declarado , declando que  ( no qual o TJ declarou que para poder beneficar dos direitos previstos no artigo 10º do Regulamento (CEE) nº 

1612/68 do Conselho, de 15 de Outubro de 1968,  o nacional de um país terceiro, cônjuge de um cidadão da União, deve residir legalmente 

num Estado-Membro no momento da sua deslocação para outro Estado-Membro, para o qual o cidadão da União migrou) e decidido que os 

direitos em causa , o certo é que continuou a traçar a distinção entre cidadãos dinâmicos e estáticos que continuarão a sofrer as poteciais 

consequências da discriminação inversa enquanto aqueles verão os seus direitos ampliados. 

512  Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston, apresentadas em 30 de Setembro de 2010, no Proc. C-34/09, cfr. considerandos 136 a 

138. 
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com o postulado Grzelczyk de que a cidadania visa tornar-se o “estatuto fundamental dos 

nacionais dos estados-Membros”, o mesmo já não acontece com as geradas  diferenças de 

tratamentos entre cidadãos da União estáticos e dinâmicos, que,  no actual estádio de 

desenvolvimento da cidadania da União,  não são de aceitar513. 

É que as “conquistas” feitas pela cidadania514 já não se coadunam  com a abordagem 

ortodoxa à livre circulação de mercadorias e à liberdade de circulação de trabalhadores e de 

capital515.  

Ora, é precisamente aqui que  reside o grande salto qualitativo dado pela Advogada-Geral  

em relação à posição que defendeu no processo Governo da Comunidade Francesa e Governo 

Valão contra Governo Flamengo. 

 Enquanto neste processo, sustentou, em defesa da exclusão do elemento “transfronteiras”,  

que o regime  da livre circulação de mercadorias516 podia ser aplicado, por analogia, à livre 

circulação de pessoas,  no processo Zambrano afasta-se da lógica subjacente às liberdades 

económicas fundamentais517 e, consequentemente,  da ideia de circulação (real ou hipotética), 

pois são precisamente estes factores que geram a discriminação inversa518. 

Assim, não obstante admitir que, não vai haver, de um momento para outro, uma mudança 

radical em toda a jurisprudência sobre a discriminação inversa e esclarecer nem ser essa a sua 

pretensão, em nome da segurança jurídica, sugeriu ao TJ que “o artigo 18º do TFUE seja 

interpretado no sentido de que proíbe a discriminação inversa causada pela interacção entre o 

artigo 21º do TFUE e o direito nacional que implica a violação de um direito fundamental 

protegido pelo direito da UE, quando não estiver prevista uma protecção, pelo menos, 

equivalente no direito nacional”519.   

                                                           
513  Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston, apresentadas em 30 de Setembro de 2010, no Proc. C-34/09, cfr. considerandos 139. 

514 Traduzidas no reconhecimento de que os cidadãos  da União são pessoas vinculadas a uma comunidade política e protegidas pelos direitos 

fundamentais;no compromisso assumido pela União, nos termos do  artigo 6º, nº1 do TUE,  de  respeitar o princípio de que os cidadãos que 

exercem direitos de liberdade de circulação o farão com a protecção desses direitos fundamentais e na aceitação pelos Estados-Membros  de 

que  a tarefa de tratar das tensões ou dificuldades resultantes do exercício dos direitos de livre circulação desses cidadãos  é uma tarefa 

partilhada, que cabe não só a cada Estado-Membro, mas também à União Europeria. 

515  Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston, apresentadas em 30 de Setembro de 2010, no Proc. C-34/09, cfr. considerandos 127 a 

132. 

516 Ou seja, a solução Lancry, que estendeu a proibição das barreiras aduaneiras às fronteiras regionais no interior de um Estado-Membro 

517 Ou seja, a criação de um mercado único, eliminando os entraves ao comérco e aumentando a concorrência. 

518  Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston, apresentadas em 30 de Setembro de 2010, no Proc. C-34/09, cfr. considerando 132. 

519 Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston, apresentadas em 30 de Setembro de 2010, no Proc. C-34/09, cfr. considerandos 140 a 

144. 
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Assim, defendeu que este artigo 18º do TFUE seria de aplicar apenas e tão  quando 

estivessem  preenchidos três requisitos cumulativos: 1) o demandante fosse um cidadão da 

União  residente no Estado-Membro da sua nacionalidade que não tenha exercido o direito de 

livre circulação ao abrigo do TFUE (estáticos), mas cuja situação fosse comparável  à de outros 

cidadãos da União no mesmo Estado-Membro que pudessem invocar os direitos decorrentes do 

artigo 21º do TFUE (dinâmicos); 2) a discriminação inversa deveria implicar a violação de um 

direito fundamental protegido pelo direito da União, devendo a definição do que deve entender-se 

por “violação de um direito fundamental” ser feita por referência à jurisprudência do TEDH; 3) o 

artigo 18º do TFUE seria aplicável, a título subsidiário, às situações em que o direito nacional 

não proporcionasse uma protecção adequada aos direitos fundamentais.  

 

3. Proposta de resolução do problema da discriminação inversa 

Aqui chegados, estamos cientes  de que não basta a constatação de que “não há  qualquer 

vontade po parte dos Estados de discriminarem contra os próprios nacionais e que o problema 

da iscriminação em sentido inverso só surge porque o direito da União obriga os Estados a 

tratarem os nacionais de outros Estados-Membros  de uma forma que não tinha sido pensada 

para os próprios nacionais” 520.   

Estamos, igualmente convictos, da  necessidade de encontrar, no próprio seio do direito da 

União, uma solução para a eliminação da discriminação inversa, pois só assim se conseguirá 

garantir a todos os cidadãos da União Europeia uma igualdade de tratamento. 

 A decisão de relegar  para o direito interno a resolução deste problema, como é prática 

corrente do TJ,  não é suficientemente tranquilizadora, na medida em  pode deixar os cidadãos 

nacionais sem protecção, quer por os tribunais nacionais não disporem de meios para eliminar 

essa discriminação, quer por não estarem interessados em fazê-lo.   

Impõe-se-nos, por isso, dizer que não partilhamos dos argumentos daqueles que, como 

Cyrill Ritter521, manifestam-se contra a eliminação do elemento “transfronteiras” e a invocação  

do artigo 18º do TFUE por cidadãos da União que não  exerceram  o direito de livre circulação, 

                                                           
520 Cfr. Poaires Maduro, “The Scope of European Remedies: The case  of Purely Internal Situations and Reverse Discrimination, in, The  Future of 

European Remedies, C.Kilparick, Novitz and Skidmore eds. Oxford, Hart, 2000, p. 127. 

521 Cfr. Cyril Ritter, In, “Purely internal situation, reverse discrimination, Guimont, Dzodi and article 234”, European Law Review, 2006, 31, 5, p.p. 

694 e segs.  
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por razões de protecção dos interesses nacionais e de salvaguarda da competência dos Estados-

Membros.   

E muito menos acompanhamos os seus temores de que, estender o alcance  do direito da 

União  a todos os cidadãos europeus, ainda que sedentários, não os protegerá, indo, antes, 

inaugurar um “big bang” de  desregulamentação inaceitável, de processos intermináveis e criar 

uma  fonte de litígios constantes. 

Do mesmo modo, julgamos exagerado  o apregoado perigo de transfomar o TJ no árbito 

final de toda a legislação nacional, onerado com a tarefa de verificação da sua compatibilidade 

com o direito da União, e consequentemente, das escolhas políticas em toda a União Europeia, 

afastando as decisões políticas das autoridades nacionais e dos parlamentos eleitos e criando 

um “governo dos juízes”522. 

Desde logo, porque ao longo de mais de cinquenta anos, o TJ tem demonstrado que tem  

feito bom uso do princípio da proporcionalidade, que acolheu como “princípio de justiça”523, 

elegendo-o como critério decisivo524 na solução dos litígios.  

E porque o que se defende, para já, é a mudança da jurisprudência do TJ sobre a 

discriminação inversa  apenas e tão só nos casos relacionados com a cidadania da União, pois é 

nesta área que os efeitos dessa discriminação são mais prejudiciais para os cidadãos e revelam-

se mais   contraditórios com os valores prosseguidos  pela União.  

Com efeito,  embora a União  não pretenda substituir os povos nacionais pela figura do 

“povo europeu”, o artigo  2º do TUE e o artigo 20º, nº1 do TFUE exigem dos seus Estados-

Membros  que tratem os seus nacionais como  cidadãos da União Europeia.  

De resto, tendo  os Estados-Membros criado o conceito de cidadania da União Europeia, não 

se vê como podem eximirem-se à aceitação  das consequências dele  advenientes para os seus  

nacionais, tanto mais que aquele conceito nasceu ancorado à nacionalidade por eles conferida. 

Damos também por adquirido que o princípio da não discriminação  em função da 

nacionalidade, consagrado no artigo 18º do TFUE, está intimamente ligado à cidadania  europeia 

e vocacionado para combater as situações de discriminação inversa no domínio dos direitos 

                                                           
522 Cfr. Cyril Ritter, In, “Purely internal situation, reverse discrimination, Guimont, Dzodi and article 234”, European Law Review, 2006, 31, 5, p.p. 

694 e segs.  

523 Neste sentido, vide Maria Luísa Duarte, “União Europeia e Direitos Fundamentais- no espaço da internormatividade - , AAFDL, Lisboa, 2006., p. 

252 e nota 84.  

524 Neste sentido, Alexandre Egger, EU-Fundamental Rights in the National Legal Order….pp. 536-539.  
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fundamentais associados ao estatuto da cidadania europeia. Prova disso é, conforme refere 

Alessandra Silveira, a Parte II do TFUE intitular-se “Não discriminação e cidadania da União” 525.     

Queremos, com tudo isto, dizer que  a nossa discordância  para com a solução apresentada 

pela  Advogada-Geral Eleanor Sharpston, radica apenas na interpretação  a dar  à cláusula de 

não retrocesso contida no artigo 53º da CDFUE e no carácter subsidiário atribuído ao artigo 18º.                     

A Advogada-Geral defende que o artigo 53º do CDFUE consagra um standard526 mínimo de 

protecção dos direitos fundamentais, pelo que o direito da União Europeia assumiria a 

responsabilidade de remediar as consequências da discriminação inversa causadas pela 

interacção do direito da União com o direito nacional somente nos casos em que essas 

consequências fossem incoerentes com os níveis de protecção mínimos estabelecidos pela 

CEDH527. 

Quanto a nós, tal como já se deixou dito no  ponto 4 do capítulo I, entendemos que o artigo 

53º da CDFUE  fornece  um standard máximo de protecção dos direitos fundamentais, segundo 

o qual, de entre os vários níveis de protecção mobilizáveis  para a protecção  de um direito 

fundamental (Constituição nacional, CEDH ou CDFUE), deve aplicar-se o nível de protecção mais 

elevado528.  

Do mesmo modo e contrariando o entendimento também seguido por  Eleanor Spaventa529, 

julgamos nada justificar o carácter subsidiário atribuído à norma do citado artigo 18º. 

O princípio da não discriminação em função da nacionalidade está, por força dos Tratados, 

umbilicalmente ligado ao estatuto de cidadania, fazendo parte da sua essência. 

 Conforme afirmámos, desde o início, a cidadania europeia foi concebida, precisamente, 

para assegurar,  aos cidadãos dos  Estados-Membros que exerciam a sua liberdade de 

circulação, uma igualdade de condições e direitos comparativamente aos nacionais do Estado-

Membro de acolhimento. 

A cidadania, desde a sua nascença, tornou-se um instrumento, ao serviço do direito da 

União,  para assegurar a igualdade  entre os nacionais dos Estados-Membros. 

                                                           
525 Neste sentido, cfr. Alessandra Silveira, “ Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à 

jurisprudência Ruiz Zambrano”. 

526 Padrão de referência. 

527 Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston, apresentadas em 30 de Setembro de 2010, no Proc. C-34/09, cfr. considerando 147. 

528 Neste sentido, cfr. Alessandra Silveira, “ Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à 

jurisprudência Ruiz Zambrano”, texto policopiado.. 

529 “Seeing the wood despite the trees? On the scope of Union citizenship and its constitutional effects”, Common Market Law Review, 2008, 45, 

p.p. 44 e 45. 

 . 
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Por via dela, o princípio da não discriminação tornou-se vinculativo no seio da União e 

transformou-se num direito fundamental e pessoal dos cidadãos europeus, independentemente 

das diferentes nacionalidades. 

No âmbito de aplicação material da cidadania europeia, os cidadãos da União não podem 

ser alvo de tratamentos discriminatórios,  sem justificação objectiva  ou fundamentação razoável 

por parte dos Estados-Membros. 

E isto é assim porque, tal  afirma Eleanor Spavente530,  numa União construída sobre o 

princípio da igualdade, não pode haver espaço para uma abordagem “Orwellian” em que alguns 

cidadãos são mais iguais do que outros531. 

Daí que, diferentemente da Advogada-Geral se defenda, sufragando o entendimento seguido 

por Alessandra Silveira532, que o  artigo 18º do TFUE deve ser  interpretado no sentido de que 

proíbe a discriminação inversa causada pela interacção entre o artigo 21º do TFUE e o direito 

nacional, desde que tal implique a violação dos direitos associados ao estatuto de cidadania 

europeia, designadamente dos direitos fundamentais protegidos pelo direito da União, nos 

termos da protecção mais elevada decorrente do artigo 53º da CDFUE533.   

Permitir-se-ia, desde modo, ao cidadão europeu, em caso de violação de um direito 

fundamental associado ao seu estatuto de cidadão da União, invocar,  mesmo na ausência  do 

elemento “transfronteiriço”, o direito da União para protecção desse direito, competindo aos 

tribunais nacionais, perante cada caso concreto, determinar: 

1) se o direito nacional prevê algum tipo de protecção;  

2) no caso de isso acontecer, se essa protecção é inferior, equivalente ou superior à 

protecção prevista no direito da União, sendo, nas duas primeiras situações, aplicável  o direito 

nacional e, na última hipótese, o direito da União.  

Assim, o artigo 18º do TFUE seria aplicável às situações em que o direito nacional não 

proporcionasse uma protecção adequada aos direitos fundamentais decorrentes da cidadania 

                                                           
530 “In a Union built on the principle of equality, there should be no space for an Orwellian approach whereby some citizens are more equal than 

others”, cfr. Leonor Spaventa, “Seeing the wood despite the trees? On the scope of Union citizenship and its constitutional effects”, Common 

Market Law Review, 2008, 45, p. 45. 

531 “In a Union built on the principle of equality, there should be no space for an Orwellian approach whereby some citizens are more equal than 

others”, cfr. Leonor Spaventa, “Seeing the wood despite the trees? On the scope of Union citizenship and its constitutional effects”, Common 

Market Law Review, 2008, 45, p. 45. 

532 Neste sentido, cfr. Alessandra Silveira, “ Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à 

jurisprudência Ruiz Zambrano”, texto policopiado. 

533 Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston, apresentadas em 30 de Setembro de 2010, no Proc. C-34/09, cfr. considerandos 140 a 

144. 
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europeia, afastando-se, deste modo, os efeitos indesejáveis e nefastos da dicriminação inversa 

nesta área534.  

 

4.  O papel do reenvio prejudicial  na  solução apresentada 

Como é bom de ver, a solução ora proposta, pressupõe uma estreita cooperação entre o TJ 

e os tribunais nacionais,  a estabelecer através do mecanismo do reenvio previsto no artigo 267º 

do TFUE, com vista a avaliar o nível mais elevado de protecção dos direitos fundamentais 

conferidos pelo estatuto de cidadania da União aos cidadãos europeus, perante cada caso 

concreto. 

Daqui se vê carecerem de fundamento as suspeições  lançadas sobre o TJ no sentido de 

estar a utilizar  o mecanismo do reenvio prejudicial para, através da  desmaterialização da 

exigência de uma conexão da situação com o   direito da União, permitir a aplicação deste direito 

a todos os cidadãos europeus ainda que sedentário535. 

Na nossa opinião, devemos, antes,  enfatizar a importância deste processo de cooperação 

judiciária na construção do padrão de jusfundamentalidade europeu  e no aprofundamento do 

conceito de cidadania europeia. 

Na verdade, consabido que o sistema de administração da justiça vigente na União Europeia 

caracteriza-se pela ausência de qualquer hierarquia jurisdicional, é bom de ver  que “o seu êxito 

depende, em larga medida, do espírito de colaboração revelado pelos juízes nacionais” 536.  

De resto, foi precisamente por isso, que a integração europeia e o papel cada vez mais 

preponderante assumido pelo TJ, como garante da interpretação uniforme do direito da União e 

como propulsor do desenvolvimento deste ramo de direito, provocou alterações significativas no 

exercício das funções do juiz nacional. 

                                                           
534 E tudo isto sem prejuízo de, mesmo no caso de aplicação do direito da União, a  diferenciação de tratamento poder eventualmente persistir 

desde que objectivamente justificada, pois, conforme já se deixou dito, constitui jurisprudência assente do TJ que o princípio da não 

discriminação pode, nestas situações, comportar excepções. 

 

535 Cfr. Cyril Ritter, In, “Purely internal situation, reverse discrimination, Guimont, Dzodi and article 234”, European Law Review, 2006, 31, 5, p. 

694.  

536 Neste sentido, cfr. Francisco Pereira Coutinho, “Os Juízes Portugueses e o Reenvio Prejudicial”,in  20 Anos de Jurisprudência da União sobre 

Casos Portugueses. O que fica do diálogo entre os Juízes portugueses e o Tribunal de Justiça da União Europeia, de Maria Luísa Duarte, Luís 

Fernandes  e Francisco Pereira Coutinho (Coordenação), 2011, p. 18.   
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A partir do Acórdão Van Gend em Loos537, o juiz nacional foi incumbido de uma nova função. 

A par da aplicação do direito nacional, ao juiz nacional foi  também acometida a  função 

europeia de realizar e garantir a eficácia interna do direito da União em obediência ao princípio 

da cooperação leal enunciado no actual artigo 4º, nº3 do TFUE. 

Daí o sentido da afirmação feita por  José Luís Caramelo Gomes538  de que “o grande obreiro 

da eficácia interna do Direito Comunitário é o juiz nacional”. 

É da aplicação correcta e uniforme do Direito da União Europeia pelos juízes nacionais que 

depende a eficácia do Direito Europeu e, em larga escala, o sucesso da sua própria existência e 

evolução.     

E porque nessa aplicação, para a qual é exclusivamente competente o juiz nacional,  é 

inevitável o surgimento de dúvidas e de questões, quer quanto à interpretação do direito da 

União,  quer quanto à validade dos actos adoptados pelas instituições da União, com vista a 

assegurar a interpretação e aplicação uniformes do Direito da União Europeia  pelos tribunais 

nacionais e, deste modo, alcançar-se a unidade e coerência do ordenamento jurídico europeu, 

instituiu-se o mecanismo do reenvio prejudicial, previsto no art. 267º do TFUE.    

Trata-se de  um processo não contencioso, estranho a qualquer iniciativa das partes539 e 

assente na chamada cooperação jurisdicional entre o Tribunal de Justiça e os tribunais nacionais 

e que tem por fundamento o respeito recíproco das competências respectivas. 

Ou seja, numa relação de cooperação directa entre as jurisdições nacionais e o TJ que, no 

dizer do Acórdão do TJCE Foglia/Novello540,  “ comporta uma repartição de funções entre o juiz 

nacional e o juiz comunitário, no interesse da boa aplicação e da interpretação uniforme do 

direito comunitário no conjunto dos Estados membros”,  não se verificando entre as duas 

jurisdições, qualquer laço de dependência hierárquica541. 

É, assim , através de um “diálogo de juiz a juiz”, de “um diálogo técnico de juízes e entre 

juízes”,  que se apreciará a compatibilidade do direito nacional com o Direito da União Europeia, 

ficando, deste modo, o juiz nacional habilitado a interpretar o direito nacional à luz do direito da 

União e  autorizado a desaplicar as normas nacionais desconformes com este direito.  

                                                           
537 Acórdão de 5 de Fevereiro de 1963, Proc. 26/62. 

538 In, “O Juiz Nacional e o Direito Comunitário”, Reimpressão da Edição de Outubro de 2003, Almedina, pág. 14. 

539 Que podem, contudo, sugerir ao juiz nacional a sua realização.  

540 De 16 de Dezembro de 1981, Proc.. 244/80. 

541 Cfr. Miguel Almeida Andrade, in, “Guia Prático do reenvio Prejudicial”, Gabinete de Documentação e Direito Comparado,  pág. 22.  
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Por isso, não é de admirar que o desenvolvimento jurisprudencial da ordem jurídica 

europeia, maxime em matéria de protecção dos direitos fundamentais e da cidadania europeia, 

tenha sido e continue a ser o resultado desta cooperação entre o TJ e os tribunais nacionais.   

O reenvio prejudicial, ao mesmo tempo que  permitiu aos juízes nacionais uma assimilação  

das normas de direito da União nos termos definidos pelo TJ, permitiu também a assimilação 

pelo direito da União de princípios fundamentais dos direitos nacionais542. 

Nesta última perspectiva, tendo em conta as especificidades do modelo europeu de 

protecção dos direitos fuindamentais - baseado no reconhecimento dos direitos fundamentais, 

enquanto princípios gerais, e  no apelo a normas de distintas fontes – e o facto de ser o TJ que 

vai aferir do padrão de jusfundamentalidade da União Europeia, na prossecução do nível de 

protecção mais elevado, há que reconhecer ser  enorme a utilidade do reenvio prejudicial.  

É que, conforme já se deixou dito, através dele, os tribunais nacionais vão fornecer  ao TJ 

uma interpretação autêntica dos valores constitucionais nacionais.   

Por fim, importa ainda destacar que o reenvio prejudicial  funciona também como 

mecanismo de protecção dos direitos atribuídos pela ordem jurídica europeia aos particulares, 

constituindo um instrumento importante para a salvaguarda da sua tutela jurisdicional efectiva, 

na medida em que permite ultrapassar os obstáculos processuais que limitam o acesso directo 

ao TJ dos particulares543.   

Esta  função subjectiva do reenvio, aliada com o papel dos litigantes544, constitui a  grande 

força motriz do processo de integração europeia, transformando os tribunais e os litigantes nos 

verdadeiros “guardiães dos direitos fundamentais associados ao estatuto de cidadania 

europeia”. 

 

                                                           
542 Neste sentido, cfr. Francisco Pereira Coutinho, “Os Juízes Portugueses e o Reenvio Prejudicial”,in  20 Anos de Jurisprudência da União sobre 

Casos Portugueses. O que fica do diálogo entre os Juízes portugueses e o Tribunal de Justiça da União Europeia, de Maria Luísa Duarte, Luís 

Fernandes  e Francisco Pereira Coutinho (Coordenação), 2011, p. 18.   

543 Neste sentido, cfr. Francisco Pereira Coutinho, “Os Juízes Portugueses e o Reenvio Prejudicial”,in  20 Anos de Jurisprudência da União sobre 

Casos Portugueses. O que fica do diálogo entre os Juízes portugueses e o Tribunal de Justiça da União Europeia, de Maria Luísa Duarte, Luís 

Fernandes  e Francisco Pereira Coutinho (Coordenação), 2011, p.p 18 e 19.   

544 Cfr. Joseph Weiler, The constitution of Europe: “Do the new clothes have an emperor?” and other essays on European integration, Cambrige 

University Press, UK, 1999, p.p. 19 e 20.  
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CONCLUSÃO  

 

Com tudo o que se deixou dito, julgamos ter demonstrado, com bastante clarividência, que, 

no domínio da cidadania europeia,  os direitos fundamentais e a cidadania, ancorados no 

princípio geral da não discriminação  em razão da nacionalidade,  são fortes aliados no combate 

a tratamentos discriminatórios entre cidadãos europeus, sem justificação objectiva. 

O estatuto de cidadão europeu  serve de base à invocação  dos direitos fundamentais, numa 

ideia de igualdade entre os cidadãos e  de tendência de generalização da protecção jurídica. 

E, neste contexto, é inquestionável o papel  crucial desempenhado pelo TJ e pelos tribunais 

nacionais dos Estados-Membros  na aferição do padrão de jusfundamentalidade europeu e na 

densificação  e reforço do estatuto de cidadania europeia. 

Ilustrativo da importância desse papel  é o facto de todos os acórdãos do TJ que citámos, ao 

longo desta dissertação ( com excepção apenas do Acórdão Comissão das Comunidades 

Europeias c. República da Polónia, de 16 de Julho de 2009), terem surgido no âmbito de 

reenvios prejudiciais accionados pelos tribunais nacionais. 

A construção da cidadania europeia, mediante a atribuição de direitos fundamentais aos 

cidadãos europeus, aproxima-os da União, ao mesmo tempo que faz desses  direitos “armas de 

arremesso” contra  os Estados-Membros. 

Os  cidadãos nacionais  invocam os direitos conferidos pelo estatuto de cidadãos da União 

Europeia  contra as próprias instituições europeias e os Estados-Membros, na medida em que 

estes, apoiando-se nas próprias limitações permitidas pelo direito da União, procuram restringir 

esses mesmos direitos, com vista à salvaguarda dos seus interesses. 

Mas, se é verdade que  a cidadania europeia  reforçou o poder do juiz europeu para, por si 

só ou em cooperação com o juiz nacional, proceder  ao controlo do Direito da União Europeia e 

do Direito Nacional  à luz dos Direitos Fundamentais consagrados na ordem jurídica europeia,  

não é menos verdade  que a cidadania europeia  tem uma enorme “dívida” para com o TJ e os 

tribunais nacionais que, nesta matéria, muito têm contribuído para o alargamento e, 

consequente, redefinição do âmbito de aplicação dos Tratados.  

Ao longo dos tempos, a jurisprudência expansiva do TJ, construída, em grande parte,  à 

base  de  questões prejudicias colocadas pelos tribunais nacionais, tem vindo a limitar o poder 

de decisão das próprias instituições europeias e dos Estados-Membros  no que respeita  aos 

limites de aplicação do direito da União.    
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Por isso, estabelecida a sequência dos acórdãos do TJ mais significativos nesta matéria e 

malgrado estas  decisões terem sido moldadas pela diversidade dos casos545, chegou a altura de, 

com base no percurso da evolução da sua jurisprudência no que respeita ao âmbito de aplicação 

dos actuais  artigos 20º, nº2 e 21º do TFUE, avaliarmos de que forma a introdução da cidadania 

da União  afectou a situação  pré-existente e  de que modo afecta e poderá  vir  a afectar o 

futuro dos cidadãos da União.  

Assim, se lançarmos um olhar sobre o passado, recuando à situação anterior ao Acórdão  

Martinez Sala, veremos que o campo de aplicação do direito da União era determinado pelo 

requisito da “transnacionalidade”, determinado pelos sujeitos ( trabalhadores e outros indivíduos 

economicamente activos), titulares de direitos conferidos pelas normas do direito da União, ( 

campo de aplicação pessoal ou ratione personae ) e pelo campo material ( ratione materiae), 

constituído por essas  normas. 

O elemento transfronteiriço assentava, essencialmente, na ideia de mobilidade, traduzida no 

exercício do direito de circulação ou de residência, quer por este exercício constituir uma espécie 

de prova material da relação do sujeito com a ordem jurídica de outro Estado-Membro, quer por 

o direito de circulação ser um direito conferido directa e expressamente  pelos Tratados. 

Porém, um novo ciclo inicia-se com o  Acórdão Martinez Sala, que, introduzindo uma 

referência ao princípio de não discriminação em razão da nacionalidade e da igualdade de 

tratamento, abre as portas ao percurso de desvinculação dos direitos e liberdades associados ao 

estatuto de cidadania  do exercício de actividades económicas.  

O campo ratione materiae foi o primeiro a sofrer evolução, sendo o elemento transfronteiriço 

identificável pelo risco de lesão do exercício das liberdades  previstas no Tratado. Ou seja, o 

vínculo que a situação jurídica devia apresentar  com o direito da União, para este poder ser 

aplicado, podia ser meramente potencial. São exemplo isso os Acórdãos Bickel e Franz e 

Grzelczyk.  

Paralelamente assistiu-se a uma expansão de direitos operada pela cidadania europeia, pelo 

que foi sendo desvalorizada a conotação económica dos  direitos reivindicados, tal como ilustram 

o citado Acórdão Bickel e Franz ( pretensão alicerçada no regime liguístico)   e Garcia Avello ( 

mudança de apelidos).  

Do mesmo modo, assistiu-se ao alargamento do campo ratione personae do direito da 

União, que passou a ser entendido em sentido normativo, o que permitiu, mesmo nos casos em 

                                                           
545 O que justifica a falta de harmonização de critérios.  
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que não foi exercida a liberdade de circulação, que o requisito da “transnacionalidade” fosse 

identificado pelo facto de  o estatuto de cidadão se encontrar ligado a duas ordens jurídicas 

(dupla nacionalidade). Foi o caso de Garcia Avello.  

Foi-se assistindo  a uma progressiva desvinculação do estatuto de cidadania do exercício de 

actividades económicas. 

Exemplo disso são o próprio Acórdão Baumbast ( que diz respeito a familiares  de um 

cidadão  que já não é trabalhador migrante) e os já citados Acórdãos Rudy Grzelczk e Bidar( 

relativos a  estudantes);  Collins  e D’Hoop  ( respeitante aos que se deslocam à procura de 

emprego) e Michel Trojani ( relativo a desempregados).  

Estávamos, assim, perante o  primeiro alargamento ratione personae do âmbito de 

aplicação do artigo 20º do TFUE.  

A protecção dos direitos fundamentais conferidos pelo estatuto de cidadania europeia 

passou a abranger tanto os cidadãos economicamente activos como os cidadãos inactivos. 

Todavia, ciente de que  a ideia de circulação, ainda que hipotética, gera, na maioria dos 

casos, discriminação inversa e certamente movido pelo desejo de promover uma protecção cada 

vez mais adequada dos direitos  fundamentais  dos cidadãos europeus, sem extravasar a sua 

esfera de competência,  o TJ  persistiu em levar mais além as consequências da cidadania 

europeia. 

Assim,  na ânsia de assegurar a todos cidadãos europeus um tratamento igualitário, alterou 

o rumo da sua orientação, atenuando, cada vez mais, a exigência do elemento transfronteiriço e 

elegendo o estatuto da cidadania como elemento, por si só, suficiente para estabelecer a 

conexão com o direito da União.  

Prova disso são os Acórdãos  Zhu e Chen, Schempp e Rottmann,  nos quais o elemento de 

deslocação efectiva é dificilmente identificável ou praticamente inexistente. 

Finalmente com o Acórdão Zambrano, assiste-se ao segundo alargamento do campo ratione 

personae da cidadania, garantindo-se mesmo aos cidadãos europeus que nunca exerceram 

liberdades de circulação nem tencionam fazê-lo ( estáticos), a possibilidade de invocarem o 

padrão de jusfundamentalidade europeu por via do estatuto de cidadania europeia.  

Por conseguinte, olhando para o panorama actual da jurisprudência do TJUE, estamos em 

condições de responder às três perguntas inicialmente formuladas  e, por conseguinte, de  

afirmar que não só não é  necessário haver circulação para que sejam aplicadas as disposições 

do TFUE relativas à cidadania, como  também  o artigo 18º do TFUE protege os cidadãos 
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estáticos contra as discriminações inversas geradas pelo exercício de direitos de cidadania pelos 

cidadãos dinâmicos nos casos em que o direito da União proporciona um nível de protecção 

mais elevado. 

E, consequentemente, que os cidadãos europeus podem, apenas com base no seu estatuto 

de cidadania da União e desde que tenham ficado privados do gozo efectivo do essencial  dos 

direitos conferidos pelo seu estatuto de cidadão da União, podem  exigir a protecção desses 

direitos fundamentais. 

É certo resultar dos Acórdãos McCarthy e Dereci que ainda não se alcançou um patamar de  

protecção de todos os direitos fundamentais da União Europeia, mas só daqueles que 

constituem  “o essencial dos direitos associados  ao estatuto de cidadão da União”. 

Todavia, olhando para o futuro, atrevemo-nos a vaticinar que não deixará de chegar o dia 

em que  todos os direitos fundamentais da União Europeia poderão ser invocados por via do 

estatuto de cidadania da União,  independentemente de qualquer outro nexo com o direito da 

União. 

De resto, foi este mesmo o prenúncio feito pelo  TJ ao afirmar, em Grzelczyk, que “o 

estatuto de cidadão da União tende para ser o estatuto fundamental dos nacionais dos Estados  

membros, que permite aos que entre estes se encontrem na mesma situação obter, 

independentemente da sua nacionalidade e sem prejuízo das excepções expressamente 

previstas a este respeito, o mesmo tratamento jurídico”.  

O  próprio conceito de cidadania, carrega em si a perspectiva desta mudança e temos por 

certo que a actuação do TJ, por si ou em colaboração com os tribunais nacionais, encarregar-se-

á de fazer operá-la. 

                                                                  

 

Maria Rosa Oliveira Tching 

 

30 de Abril de 2012 
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