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As Discriminações Inversas no Direito da União Europeia e a “Constitucionalização” das 

Liberdades Económicas 

 

RESUMO 

  

Para bem compreender a União Europeia e o seu direito importa captar a forma como se 

relacionam as normas jurídicas europeias e as normas nacionais. As soluções que contemplam e o 

modo como ambas se interligam e compatibilizam levam ao surgimento de questões problemáticas que 

ainda carecem de clarificação e explicação. 

O fenómeno da discriminação inversa e o processo de constitucionalização das liberdades 

económicas no qual ela se insere revestem-se de enorme interesse para que se possa, desde logo, bem 

compreender a evolução e perspetivas do processo de integração na Europa. 

A discriminação inversa corresponde ao tratamento menos favorável dado a um cidadão de um 

Estado-Membro que está perante uma situação dita “puramente interna” e que, devido a esse facto, não 

pode invocar o direito da União Europeia (DUE) nem beneficiar do padrão de jusfundamentalidade que 

dele decorre, colocando-se, desse modo, numa posição desfavorável em relação aos cidadãos de outros 

Estados-Membros que usufruem daquela proteção no Estado-Membro de acolhimento.   

A partir do estudo realizado, constata-se que, no atual estádio de integração, a diferenciação de 

tratamento entre os cidadãos ditos estáticos e os cidadãos ditos dinâmicos não faz sentido, na medida 

em que estamos perante uma União cada vez mais marcada pela cidadania e pela defesa dos direitos 

fundamentais. 

Desta forma, tal discriminação, reconhecida como inversa, deve ser questionada e combatida. 

Ao longo deste estudo pretendemos verificar de que modo se pode atingir tal intento e de que forma a 

constitucionalização das liberdades económicas contribui para tanto, dando origem a um nível de 

proteção igualitário para todos os cidadãos europeus.  
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The Reverse Discrimination in the European Union Law and the "constitutionalization" of 

Economic Liberties 

 

ABSTRACT 

 

In order to understand the European Union and its Law it is important to apprehend the way 

European legal standards relate to national standards. The solutions they contemplate and the way both 

are interlinked and combine with each other lead to the outbreak of problematic issues which still require 

clarification and explanation. 

The phenomenon of reverse discrimination and the constitutionalization of economic liberties are 

subjects of great interest, so that we can understand at once the evolution and the prospects of the 

integration process in Europe. 

Reverse discrimination happens when a citizen of a Member State, who is in a situation called 

"purely internal", receives less favorable treatment and, due to that, that citizen can neither invoke the 

European Union Law (EUL) nor benefit from the fundamentality pattern which comes with it, putting 

himself at a disadvantageous position in relation to other citizens of other Member States, who can 

benefit from that protection in the host Member State. 

Through the study which was done, it becomes evident that  at the current stage of integration , 

differentiation in treatment among  citizens called static and the ones called dynamic makes no sense at 

all, since we are in a European Union which is increasingly marked by citizenship and the protection of 

fundamental rights . 

So, such type of discrimination, which is known as reverse discrimination, should be questioned 

and fought against. Throughout this study, we intend to check how that purpose can be achieved and 

how the constitutionalization of the economic liberties can contribute to that, giving rise to a system of 

equalitarian protection for all European citizens. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da exposição que se segue, abordar-se-á um tema que, embora tenha surgido amiúde, 

não tem recebido da doutrina portuguesa o tratamento científico adequado e correspondente à 

importância que adquiriu no espaço da União Europeia (UE): a discriminação inversa.  

Posto isto, considera-se que tal discriminação, proibida pelo art.º 18.º do Tratado de 

Funcionamento da União Europeia (TFUE), importa captar as suas consequências na esfera jurídica dos 

cidadãos europeus, assim como, a correta forma de enfrentar esta problemática.  

Como tão bem explicou o então Advogado-Geral Miguel Poiares Maduro1, a expressão 

“discriminação inversa” refere-se aos casos em que os nacionais de um Estado-Membro, que não 

utilizaram as liberdades de circulação consagradas nos Tratados, se encontram numa situação jurídica 

menos favorável do que os nacionais que exerceram tais liberdades.  

Assim, a discriminação inversa corresponde ao tratamento desfavorável dado a um cidadão de 

um Estado-Membro que está perante uma situação dita “puramente interna” e que, devido a esse facto, 

não pode invocar o Direito da União Europeia (DUE), nem beneficiar do padrão de jusfundamentalidade 

que dele decorre, colocando-se, desse modo, numa posição desvantajosa em relação aos cidadãos de 

outros Estados-Membros que usufruem daquela proteção no Estado-Membro de acolhimento.   

Pode afirmar-se, então, que se está perante um problema que opõe cidadãos europeus ditos 

“dinâmicos” (os que exercem as suas liberdades económicas e, por isto, beneficiam do DUE) aos 

cidadãos europeus ditos “estáticos” (os que não exercem as suas liberdades de circulação e sofrem 

discriminação inversa, por não beneficiarem do DUE).  

Desde que não impeça a realização dos objetivos económicos da União, tal diferenciação de 

tratamento tem sido tradicionalmente considerada como estando fora do âmbito de aplicação do DUE.  

No entanto, numa altura em que o estatuto de cidadania da União se tornou "o estatuto 

fundamental dos nacionais dos Estados-Membros", é inquestionável que a discriminação inversa já não 

possa ser ignorada.  

Nesse sentido, pretende-se analisar em conjunto as várias áreas em que a discriminação inversa 

tem vindo a ser suscitada, nomeadamente no campo das liberdades económicas e agora da cidadania 

europeia – o que revela, em certa medida, o processo de constitucionalização de alguns princípios 

originariamente relacionados com o mercado interno. 

                                                           
1 Cfr. Conclusões apresentadas em 6 de maio de 2004, no proc. C-72/03, considerando 55. 



2 
 

Um dos aspetos que suscita um maior interesse, note-se, é verificar o conflito de competências 

que tem vindo a ser gerado em situações de discriminação inversa, visto o Tribunal de Justiça da União 

Europeia (TJUE) ter chamado a si a responsabilidade para resolver estas questões em vários domínios 

do DUE, acreditando que possa estar em causa a “intromissão” em assuntos que até então eram vistos 

apenas como “nacionais” e resolvidos exclusivamente de acordo com o direito interno. 

Ademais, pode-se estar a assistir a uma afirmação dos princípios presentes nos Tratados, mais 

concretamente àqueles que estão relacionados com as liberdades económicas, como é o caso dos 

princípios constitucionais da ordem jurídica europeia. Sendo assim, ao resolver litígios concretos, 

encontra-se, nos mesmos, ligação suficiente para serem da competência da UE. O TJUE está a estender 

soluções intimamente ligadas às liberdades fundamentais a outras áreas do DUE, afirmando, assim, 

alguns princípios originariamente “económicos” como princípios gerais. 

Em suma, o objetivo desta exposição consiste em analisar de que forma o tema da 

“discriminação inversa”, no contexto de “cidadania de direitos” que lhe está subjacente, proporciona um 

salto qualitativo no processo de integração europeia.  

Na medida em que tal fenómeno se relaciona com a proteção dos direitos fundamentais, exigem-

-se soluções adaptadas ao princípio do standard de proteção mais elevado, podendo vislumbrar-se aqui 

uma nova fase da integração europeia. Além disso, os conflitos de competência, relacionados com a 

discriminação inversa, demandam, igualmente, novas respostas, pois urge clarificar qual o papel e a 

competência do TJUE, como também, dos tribunais de cada Estado-Membro, na solução do problema.  
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EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO PROCESSO DE INTEGRAÇÃO EUROPEIA 

 

Para uma melhor compreensão do que é hoje a UE e o caminho traçado por ela, ao longo de 

toda a sua existência, torna-se pertinente que se faça uma análise e uma explicitação, ainda que breve, 

daquilo que era a Europa antes da existência deste espaço a que chamamos de UE, ou seja, o que está 

na sua génese, os seus diferentes problemas, as suas diferentes identidades e as suas diferentes raízes. 

O projeto de uma Europa unida era algo que já fazia parte do imaginário de vários cidadãos 

europeus muitos séculos antes do mesmo ter sido passado à prática. Um dos mais famosos é o 

concebido, durante o século XVII, pelo grande ministro do Rei Enrique IV de França, o Duque de Sully, 

conhecido pelo “Gran Desein”, que tinha como objetivo a construção de uma Europa formada por quinze 

Estados que estariam sob tutela de um Conselho da Europa composto por seis Conselhos Provinciais e 

um Conselho Geral. 

  Também William Penn2, em 1693, no seu “Ensaio pela paz presente e futura da Europa” 

projetou uma Europa, na qual reinaria a paz e a prosperidade. Este projeto, que iria mais tarde 

influenciar a organização territorial da América do Norte, consistia numa Federação de Príncipes, 

composta por um Conselho geral que teria delegados dos Estados de uma forma proporcional à sua 

importância. 

No século XVIII, o Abade de Saint-Pièrre deu um importante contributo para esta ideia de uma 

sociedade organizada a nível europeu. Com o seu “Projecto da Paz Perpétua”, publicado em 1712 em 

Colónia, Saint-Pièrre preconizava uma sociedade europeia composta por 24 deputados, sendo que cada 

um deles teria direito a um voto em representação de um Estado. 3  

Vários nomes haveria a apontar como pioneiros de uma Europa unida, sendo de realçar o 

enorme contributo que a filosofia deu neste campo, nomeadamente através de importantes filósofos que 

pensaram e estudaram esta ideia, como foi o caso de Kant, Leibniz, Rousseau, Bentham, entre outros. 

No entanto, apesar de todas estas ideias e teorias, foi só a partir dos finais do século XIX que se 

começou a tomar consciência e a ponderar passar à prática esta ideia de unidade. 

O principal motivo, para tal, foi o facto de, a partir desta altura, a Europa ser um centro explosivo 

de diferentes nacionalidades, religiões, raças prontas a entrar em conflito, sobretudo devido às 

rivalidades entre as maiores potências e à repartição das colónias. 

Assim, os conflitos na Europa iniciam-se com a I e II Guerras Balcânicas que iriam, depois, 

desembocar no primeiro grande conflito mundial (1914-1918). 

                                                           
2 Neste sentido Cfr. Rogelio Pérez-Bustamante e Juan Manuel Uruburu Colsa, História da União Europeia, Coimbra Editora, 2004, p.20 
3 Neste sentido Cfr. Rogelio Pérez-Bustamante e Juan Manuel Uruburu Colsa, História da União Europeia, ob.cit., Coimbra Editora, 2004, p. 22 
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A I Guerra Mundial causou cerca de 9 milhões de mortos, tendo sido assinado o Tratado de 

Versalhes, onde se declarava que a Alemanha e os seus aliados eram os principais culpados desses 

conflitos, focando, ainda, outras medidas que colocavam esses países em situações pouco favoráveis. 

Além disso, esse Tratado provocou uma grande alteração geográfica na Europa: o império 

austro-húngaro desmoronou-se, levando à criação da Checoslováquia e da Jugoslávia; a Alsácia-Lorena 

foi cedida à França, vários outros territórios tiveram de ser cedidos pelos países derrotados aos 

vencedores. 

Do primeiro grande conflito à escala mundial, resultou ainda a Sociedade das Nações que, no 

entanto, teria uma autoridade muito reduzida devido à recusa dos EUA em ratificar o seu Tratado 

fundador. 

Por conseguinte, como é fácil de depreender, o ambiente na Europa era muito tenso e existia, de 

facto, um equilíbrio muito frágil, após a I Guerra Mundial o que, juntamente com a crise económica 

mundial de 1929 e a subida ao poder das políticas totalitárias personalizadas em Hitler e Mussolini, 

originou um novo grande conflito – a II Guerra Mundial (1939-1945). 4 

Foi precisamente esta grande guerra que impulsionou a criação de uma Europa unida – que 

esteve na base daquilo que viria a ser a UE. 

Depois da devastação causada por esta guerra, e tendo a Europa atravessado, num curto 

período de tempo, duas guerras que destruíram o seu território e a sua população, os líderes políticos 

tomaram consciência que alguma coisa teria de ser feita para manter a paz e proporcionar um 

crescimento saudável, sustentável e uma convivência sadia na Europa entre todos os europeus. 

Para tudo isso, também, concorreu o discurso de Aristide Briand, em 1929, na Sociedade das 

Nações, como também, os seus estudos posteriores, onde pretendia a aproximação das comunidades 

europeias sob a responsabilidade política dos governos solidários e “o estabelecimento de um Mercado 

Comum para elevar ao máximo o nível de bem-estar humano no conjunto dos territórios da comunidade 

europeia” – uma importante inspiração para todos aqueles que contribuíram para a unificação europeia.  

No pós-guerra, várias tentativas em criar uma união foram levadas a cabo: a UNISCAN, a União 

Económica entre a Grã-Bretanha e os Países Escandinavos; a União Aduaneira Franco-Italiana e, 

sobretudo, o BENELUX, uma união aduaneira entre a Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. 

No entanto, foi a 18 de Abril de 1951 que se deu o primeiro grande passo para a constituição da 

União Europeia. Foi assinado, em Paris, pela Alemanha, Bélgica, Itália, Luxemburgo e Países Baixos o 

                                                           
4 Sobre a integração europeia  Cfr. João Mota de Campos e João Luiz Mota de Campos, Manual de Direito Europeu, pp.19-58. 
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Tratado da Comunidade Económica do Carvão e Aço (CECA), tendo a Grã-Bretanha nomeado um 

embaixador permanente nesta Comunidade. 5 

Com este Tratado dava-se um importante passo para a criação do Mercado Comum do Carvão e 

Aço que eliminava os direitos alfandegários, as restrições à circulação de produtos, a proibição de 

medidas discriminatórias, entre outras, levando a que fosse criado um mercado de livre concorrência. 

A CECA era composta por quatro instituições: o Conselho de Ministros, a Assembleia da 

Comunidade, a Corte de Justiça e a Alta Autoridade – sendo Jean Monnet nomeado presidente das duas 

últimas. 

Esta foi realmente a primeira Comunidade europeia que teve sucesso, nomeadamente no âmbito 

da integração parcial, pois levou ao desenvolvimento das relações entre os seus membros e à 

implementação e alargamento do Mercado Comum a vários setores da economia, além do carvão e aço. 

Com a CECA foi dado o passo decisivo para a assinatura do tratado fundador da Comunidade 

Económica Europeia (CEE), o Tratado de Roma, em 1957. 

O Tratado de Roma foi o tratado que fundou e possibilitou a existência de uma união na Europa. 

Este tratado foi ratificado pela França, Bélgica, Alemanha, Itália, o Luxemburgo e os Países Baixos, sendo 

estes os países fundadores da CEE. 

Estes países, segundo o que está estabelecido no preâmbulo deste Tratado, “estão 

determinados a estabelecer os fundamentos de uma união sem fissuras, mais estreita entre os países 

europeus”. 

O Tratado de Roma, no seguimento das metas da CECA, institui a criação de um mercado 

comum, onde a livre circulação de pessoas, mercadorias e serviços, dentro dos Estados-Membros, era o 

objetivo principal, pretendendo, assim, uma liberdade ao nível da circulação de trabalhadores, das trocas 

de bens e serviços e no direito ao estabelecimento que seria assegurada com a eliminação das 

restrições existentes, até então, em todos estes âmbitos.6 

Apesar da cautela dos primeiros anos, devido ao facto de se estar a lidar com direitos 

alfandegários e com direitos e posições já estabelecidos dos diferentes Estados-Membros, o certo é que 

a CEE ultrapassou os primeiros momentos de desconfiança. 

 A CEE estabeleceu-se gradualmente, vendo as trocas comerciais, no seu interior aumentar, ano 

após ano, tal como a cooperação entre os governantes dos vários países.  

                                                           
5 Neste sentido Cfr. Rogelio Pérez-Bustamante e Juan Manuel Uruburu Colsa, História da União Europeia, ob. cit., Coimbra Editora, 2004, p. 68. 
6 Neste sentido Cfr. Jónatas E. M. Machado, Direito da União Europeia, Coimbra Editora, Outubro 2010, p. 9 e ss. 
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Por seu turno, os obstáculos fronteiriços e alfandegários foram reduzindo, acabando mesmo por 

serem totalmente suprimidos. 

Tudo isto motivou uma onda de entusiasmo à volta desta “nova” Europa, resultando na 

pretensão de novos países quererem fazer parte dela. Assim, na Cimeira de Haia de 1969, dá-se um 

novo impulso para o desenvolvimento e cooperação política da CEE, sendo de realçar o início das 

negociações, tendo em vista o alargamento da mesma, facto que se realizaria com a entrada da Grã-

Bretanha, Dinamarca e Irlanda para a Comunidade. 

Ao longo dos anos, vários outros países manifestaram a vontade de fazer parte desta nova 

“família”, sucedendo-se progressivos alargamentos, sendo de realçar a entrada de Portugal em 1986. 

Durante este largo caminho e, ainda antes de se tornar União, a CEE teve outros acontecimentos que 

levaram a que a UE fosse tal e qual como a conhecemos hoje. 

De vários acontecimentos marcantes, durante esse período, talvez seja importante mencionar o 

Acordo de Schengen, no qual os países integrantes da CEE acordaram a supressão gradual de fronteiras, 

facto impressionante, tendo em conta que, poucas décadas antes, a Europa era assolada por uma 

guerra devastadora. O clima que se vivia era de permanente desconfiança e receio, havendo a livre 

circulação de pessoas neste “espaço Schengen”. 

Outro momento relevante foi a ratificação do Ato Único Europeu e a sua entrada em vigor em 

1987. O Ato Único Europeu consistiu na primeira revisão dos Tratados europeus, nos quais se fundou a 

Comunidade Europeia, ou seja, o Tratado de Paris e o Tratado de Roma. 

Com o Ato7 dá-se um importante passo para a “União Europeia”. É neste momento que esta 

expressão começa a ser consciencializada e vista como uma pretensão que pode ser mesmo real, pelos 

líderes europeus, dado que surge, então, o anseio de uma maior unicidade e uma cooperação muito 

mais alargada, em vários domínios, entre os diferentes Estados-Membros, entre eles um mercado 

interno que seria um verdadeiro “espaço sem fronteiras”. O Ato Único abre, então, caminho para aquele 

que seria, nos tempos modernos, o Tratado mais importante assinado entre países europeus, o Tratado 

de Maastricht. 

O Tratado de Maastricht, ou Tratado da União Europeia, foi assinado em 1992 e tornou--se no 

núcleo de toda a Comunidade, agora União Europeia. Com este Tratado deu-se uma grande modificação 

a vários níveis, levando a que, o que era inicialmente uma “simples” união que visava trocas comerciais 

ao nível de matérias-primas como o carvão ou o aço, se tornasse numa verdadeira união em todos os 

aspetos, desde logo funcionando como o regulador de todos os ordenamentos jurídicos comunitários. 

                                                           
7 Neste sentido Cfr. Alessandra Silveira, Princípios de Direito da União Europeia, Doutrina e Jurisprudência, Quid Juris, 2009, p.21 e ss. 
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Com Maastricht dá-se a consagração definitiva da expressão “União Europeia”, sendo definidas, 

imediatamente, uma série de metas que pretendia alcançar, entre elas, a promoção de um progresso 

económico e social equilibrado e sustentável, a afirmação da identidade da União ao nível internacional, 

o desenvolvimento de uma cooperação estreita na Justiça e nos Assuntos Internos e o reforço da 

proteção dos direitos e interesses dos nacionais dos seus Estados-Membros. 

Além destas metas, há a realçar a pretensão do Tratado da criação de um espaço em que as 

fronteiras internas sejam abolidas da instauração da cidadania europeia, a criação de uma verdadeira 

união económica e monetária e de uma política externa e de segurança comum a todos os Estados-

Membros. Sendo assim, este Tratado assume um importante papel na vida dos Estados-Membros e de 

todos os cidadãos da agora criada União Europeia, visto que institui novos princípios e regulamentações, 

até então não existentes, no dia-a-dia de milhões de cidadãos. 

É introduzido com este tratado um princípio fundamental, o princípio da subsidiariedade (art.5.º 

do TUE) que se tornará fulcral nas relações entre Estados e União, visto que regula as relações entre os 

mesmos.8  

Outra novidade introduzida em Maastricht - sobre a qual haverá a oportunidade de aprofundar no 

decorrer da dissertação - diz respeito à Cidadania da União. Ainda que numa fase muito mais 

rudimentar, em relação à importância que foi adquirindo e que possui atualmente no ordenamento 

jurídico da União, é Maastricht que introduz a cidadania europeia, consagrando-a como título deste novo 

Tratado. 

Ao ver conferida uma maior relevância à cidadania, muitos outros direitos estão interligados a ela 

– e serão também reforçados e instaurados no seio da então Comunidade. Por outras palavras, com a 

cidadania europeia os indivíduos veem reforçado o seu direito à livre circulação e estabelecimento na 

Comunidade, o direito de eleger e ser eleito nas eleições para o Parlamento Europeu, o direito de 

residência, o direito de petição, entre outros. 

Ademais, dois aspetos importantes a realçar com a entrada em vigor de Maastricht tem a ver 

com a união económica e monetária e com a reforma das instituições. Relativamente à união económica 

e monetária, o TUE institui-a como um dos elementos fundamentais a ter em conta, na construção 

europeia, ao abordá-la no seu Título VI. 

Apesar de ser já uma ideia bastante antiga, foi com o Relatório Delors e com as alterações 

introduzidas pelo Tratado de Maastricht que a união económica e monetária viria a ser traduzida em três 

fases:9  

                                                           
8 Cfr. Rogelio Pérez-Bustamante e Juan Manuel Uruburu Colsa, História da União Europeia, ob. cit. Coimbra Editora, 2004, p.161. 
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1- Os Estados-Membros tomavam medidas que visassem a circulação de capitais, tendo como 

principal objetivo a convergência económica, nomeadamente a estabilização dos preços e 

das finanças públicas; 

2- Os Estados-Membros controlariam os seus défices públicos, evitando o excesso dos 

mesmos; 

3- Esta última fase seria o culminar de todas estas medidas, através da introdução de uma 

moeda única, em todos os Estados-Membros, que levaria a uma política monetária comum e 

a um controlo, cada vez mais apertado, das suas finanças públicas.  

Por seu lado, a reforma que se deu nas instituições europeias englobou vários aspetos, tais 

como:  

O Parlamento Europeu viu, com este tratado, os seus poderes reforçados, nomeadamente 

através da introdução de um procedimento, a co-decisão que possibilitava ao Parlamento a emissão de 

decisões diretivas ou regulamentares, em conjunto com o Conselho, sobre várias matérias fundamentais, 

fazendo dos deputados verdadeiros legisladores. 

Já o Conselho vê, também, as suas funções reforçadas, uma vez que as suas competências são 

alargadas no campo da política externa, da segurança comum e da justiça. 

Por seu turno, o TJUE adquire a possibilidade de impor sanções pecuniárias aos Estados-

Membros que não cumpram as suas decisões, conferindo, assim, uma maior autoridade a este Tribunal, 

reforçando, de igual modo, o princípio da lealdade. 

Definido este momento muito importante para a consolidação e crescimento da UE, novos 

horizontes e novas circunstâncias fizeram com que surgisse a necessidade de que novos Tratados 

fossem ratificados. 

O Tratado de Amesterdão e o Tratado de Nice, apesar de no conjunto não assumirem uma 

importância tão assinalável como o Tratado de Maastricht, são fundamentais para que se consiga 

compreender alguns dos assuntos mais relevantes dos dias de hoje. 

O Tratado de Amesterdão, que foi ratificado em 1997, vem, um pouco na sequência de 

Maastricht, consolidar alguns assuntos que tenham ficado menos claros. Desde logo, propõe-se adaptar 

as instituições da UE a uma comunidade mais alargada, a uma articulação jurídica dos vários Estados, a 

uma política externa comum de segurança e defesa e a uma europeização da justiça e dos assuntos 

internos. 10 

                                                                                                                                                                                        
9
 Neste sentido Cfr. João Mota de Campos e João Luiz Mota de Campos, Manual de Direito Europeu, ob. cit,. pp.19-58. 

10 Neste sentido Cfr. Jónatas E. M. Machado, Direito da União Europeia, ob. cit., Coimbra Editora, Outubro 2010, p. 22.  
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Além disto, este novo Tratado vem sublinhar a importância que deve ter os direitos fundamentais 

e o princípio da não discriminação, juntamente com a liberdade e a justiça. 

Tendo em vista estes princípios, no Tratado de Amesterdão chega-se a importantes acordos: um 

controlo ao nível jurisdicional, com o objetivo de assegurar o respeito dos direitos fundamentais pelos 

Estados e instituições comunitárias; é introduzida, pela primeira vez, uma referência aos direitos sociais 

fundamentais e é criado um sistema de sanções para aqueles que não respeitem os princípios 

estruturantes do Tratado. 

Desta forma, estes acordos são, no fundo, o meio através do qual o Tratado possa atingir a 

realização dos seus objetivos, ou seja, garantir a igualdade entre os diferentes sexos, poder punir um 

Estado-Membro que caia no desrespeito por esses princípios e alargar as razões pelas quais a UE possa 

intervir para proibir a discriminação. 

Para além destas medidas, ao nível do emprego e dos seus cidadãos, os Estados, apesar de 

continuarem a escolher o tipo de políticas a seguir, devem fazê-lo de acordo e em consonância com as 

regras comunitárias de então.  

No entanto, este Tratado não estava à altura dos desafios que uma Europa alargada e o novo 

século propunham. Desta forma, em 2001 é assinado o Tratado de Nice, que apesar de pretender lidar 

com o alargamento da UE a novos países e tentar simplificar o Tratado anterior, ficou um pouco aquém 

das expectativas. 

Refira-se que estes dois tratados surgem num momento em que é introduzido um novo fator que 

irá modificar, e muito, a vida de todos os cidadãos europeus e, no fundo, a de toda a União – a 

introdução da moeda única. 

A terceira fase da união económica e monetária estendeu-se pelo período compreendido entre 

1999 e 2001, culminando na introdução do Euro em 1 de Janeiro de 2002. 11 

Como se sabe, o Euro trouxe modificações assinaláveis em vários aspetos da UE e, por 

conseguinte, na vida de cada cidadão. 

Para começar, os países membros da UE tiveram que empreender uma harmonização, quanto 

às suas políticas orçamentais, tendo em vista um pacto de estabilidade e de crescimento. 

Este pacto propõe uma vigilância entre os Estados, para que a política económica siga uma linha 

orientadora comum, residindo aqui um aspeto relevante, resultante deste maior rigor económico que é o 

controlo dos défices excessivos. Se assim for, o Conselho tem capacidade para estipular um 

                                                           
11 Neste sentido Cfr. João Mota de Campos e João Luiz Mota de Campos, Manual de Direito Europeu, ob. cit,. pp. 19-58. 
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determinado prazo, no qual o Estado, que se encontra em situação incumpridora, terá que 

necessariamente o reduzir sob pena de sanção. 

Juntamente com este plano é criado o Plano de Introdução do Euro que, em ligação com o plano 

referido anteriormente, foi um importante mecanismo para a introdução das alterações que se iriam 

verificar. Desde logo, dita que tipo de regime fiscal de custos e investimentos estão subjacentes à criação 

do Euro, qual a data em que a moeda única irá começar a circular e as mudanças que ocorreram, 

relativamente ao ajustamento dos preços dos produtos necessárias para este grande passo. 

De facto, o Euro tornou-se, com todas as suas virtudes e defeitos, um grande avanço para a 

consolidação da UE, a fim de reforçar os laços entre todos. Tendo em conta esta ligação, cada vez mais 

forte, e tendo como visão uma união ainda mais forte, foi proposta a ideia de criar uma verdadeira 

“Constituição europeia”, formalmente concebida enquanto tal.  

Este projeto, desde sempre, esteve nos desejos mais íntimos dos fundadores da União, mas é 

aquele que mais dúvidas levanta, mais questões e objeções coloca, pelo facto de a ideia de uma 

“Constituição” acabar por confundir-se com a tentativa de criação de um “Super Estado europeu”. 

Apesar de não ter sido concretizado, devido à não ratificação de alguns dos Estados-Membros, o 

Tratado Constitucional (que instituiria uma Constituição Europeia) foi assinado em Outubro de 2004 

pelos 25 Estados que faziam parte da UE e pretendia sobretudo dotar a União de uma reforçada 

capacidade de intervenção, no panorama internacional, proceder à simplificação dos vários 

procedimentos existentes e aproximar, cada vez mais, os cidadãos europeus da UE.  

Além disso, o Tratado Constitucional dava força vinculativa12 à CDFUE, pois processava a 

integração dos parlamentos nacionais no sistema europeu, aplicando o princípio da subsidiariedade para 

assegurar um controlo eficaz, e reforçava o poder das instituições europeias de uma forma geral. 

Contudo, o Tratado Constitucional resultou afastado, sobretudo, porque não existiu a 

aproximação devida das instituições europeias aos cidadãos dos vários Estados-Membros, isto é, não se 

esclareceram as pessoas de forma correta, “assustando-as” com novos termos, com mudanças muito 

bruscas que motivaram uma abordagem mais rígida, uma aceitação menor a este projeto – e que 

redundou no não sucesso do mesmo. Não obstante, em 2010, pode dizer-se que o Tratado 

Constitucional ressurgiu, na cena europeia, ainda que adquirisse outra denominação – Tratado de 

Lisboa. 

Com o Tratado de Lisboa, muitas destas medidas, que estavam presentes no Tratado 

Constitucional, ainda permanecem. Mas, aprendendo talvez com os erros do passado existiu, desta 

                                                           
12 Neste sentido Cfr. Rogelio Pérez-Bustamante e Juan Manuel Uruburu Colsa, História da União Europeia, ob. cit., Coimbra Editora, 2004, p.273. 



11 
 

forma, uma abordagem claramente diferente, possibilitando, assim, dar este passo em frente na coesão 

e na integração europeias. Tornando-se, assim, promissor para o futuro de todos os cidadãos europeus, 

não deixando de ter em mente toda a crise instalada, todas as interrogações e todas as dificuldades 

vivenciadas atualmente. 

  



12 
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1- ARTIGO 18.º DO TFUE: NOTAS INTRODUTÓRIAS SOBRE A PROIBIÇÃO DE 

DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA NACIONALIDADE 

 

O princípio da proibição da discriminação em razão da nacionalidade está presente no art.º 18º 

do TFUE. Tal princípio resulta indispensável ao adequado funcionamento da ordem jurídica europeia, 

visto que dele decorre que todos os cidadãos deste território, caracterizado pelas mais diversas 

especificidades, se encontrem num mesmo patamar de direitos e de deveres.  

Por força deste princípio, todos adquirem, pelo simples facto de serem nacionais de um Estado-   

-Membro, um estatuto de plena igualdade.13 Por isso, qualquer diferenciação de tratamento com 

fundamento na nacionalidade - ou seja, cujo critério de decisão seja fundado na nacionalidade do 

interessado – é contrária à ordem jurídica europeia. 

O princípio da não discriminação em função da nacionalidade está, por força dos Tratados, 

indissociavelmente atrelado ao estatuto de cidadania. Este é um princípio que se converteu na pedra 

angular de toda a construção europeia, estando presente nos mais variados domínios de atividade da 

UE, como por exemplo nos transportes, na fiscalidade e no domínio social. Assim, qualquer cidadão da 

UE, mesmo que economicamente não ativo, pode invocar o princípio da não discriminação em função da 

nacionalidade – como resultado patente na solução interpretativa encontrada pelo TJUE no acórdão (Ac.) 

Trojani14.  

Deste acórdão resulta que o direito de residência deixa de estar ligado a qualquer referência ao 

estatuto laboral do indivíduo, encarado como agente económico, para se ligar ou reportar a um outro 

estatuto – um estatuto de natureza jurídico-política, o de ser cidadão da UE. Logo, quando estamos 

perante situações como as do caso referido, em que um Estado não atribui uma prestação de 

assistência social aos nacionais de outros Estados-Membros que nele residam legalmente, isto constitui 

uma discriminação, em função da nacionalidade proibida pelo art.º 18.º do TFUE. Através desta 

disposição, o TJUE concede ao recorrente o direito a prestações sociais. 

Entenda-se que, através deste acórdão, o TJUE dá passos significativos no processo de 

integração europeia. O direito a uma prestação social é reconhecido ao recorrente no processo principal, 

não com base nas liberdades económicas que ele porventura já não exerça, mas, sim, na própria 

cidadania europeia, na medida em que esta surja para promover a tendencial equiparação das posições 

jurídicas dos nacionais dos Estados-Membros da UE, independentemente do local onde se encontrem. É 

                                                           
13 Sobre o princípio da proibição da discriminação em razão da nacionalidade, Cfr. Jónatas E. M. Machado, Direito da União Europeia, ob. cit., Coimbra 
Editora, Outubro 2010, p. 245 e ss. 
14 Acórdão M. Trojani, de 7 de Setembro de 2004, processo C-456/02. 
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precisamente por esse motivo que a Parte II do TFUE intitula-se “não discriminação e cidadania da 

União.”  

Portanto, o princípio consagrado no art.º 18.º do TFUE parece especialmente vocacionado para 

o combate das discriminações inversas, no domínio dos direitos de cidadania. Este entendimento tem 

vindo a acentuar-se cada vez mais e, além do acórdão referido, existe cada vez mais jurisprudência do 

TJUE que vem seguindo esta linha de orientação, sendo disso exemplo o Ac. Metock15 e, mais 

recentemente, o Ac. Rottmann16que serão abordados em profundidade mais à frente. 

O princípio da não discriminação determina, também, que está proibida qualquer tipo de 

tentativa de proibição do acesso de nacionais de outros Estados-Membros a um emprego. Isso mesmo 

defendeu o TJUE, em 26 de Maio de 1982, Ac. Comissão das Comunidades Europeias contra Reino da 

Bélgica17, ao fazer uma interpretação restritiva das normas que se encontravam em vigor, criando, assim, 

um novo direito para os cidadãos, uma vez que ampliou o âmbito de aplicação deste princípio. 

Como refere Poiares Maduro18, “o ponto de partida nos processos sobre discriminação é que os 

cidadãos da União Europeia têm direito ao mesmo tratamento que os cidadãos nacionais, sem prejuízo 

das excepções expressamente previstas. A proibição de discriminação em razão da nacionalidade deixou 

de ser um simples instrumento ao serviço da liberdade de circulação; constitui a essência do conceito de 

cidadania europeia e da medida em que esta impõe aos Estados-Membros a obrigação de tratar os 

cidadãos da União como cidadãos nacionais. 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, tanto quanto possível, 

em termos dos interesses de todos os cidadãos da UE.” 

Apesar de este ser um princípio que engloba, de acordo com o art.º 19.º do TFUE, muitos outros 

domínios – como a raça, religião, orientação sexual, etc. – é a partir da proibição da discriminação em 

razão da nacionalidade que várias mudanças e consequências têm surgido no seio da UE. É por isso que 

este princípio está naturalmente relacionado com o imperativo de igualdade entre os europeus.  

O princípio da igualdade integra em si o direito que todo o ser humano tem, enquanto tal, a um 

tratamento de igualdade entre os seus pares. De qualquer forma, tal princípio nunca pode ser tomado 

em sentido absoluto, pois importa tratar o igual como igual e o diferente como diferente, na medida 

objetiva dessa diferença – eis o princípio que está na base da cultura jurídica em que assenta a UE.  

                                                           
15 Acórdão Metock, de 25 de Julho de 2008 , processo C-127/08. 
16 Acórdão Rottmann, de 2 de Março de 2010 , processo C-135/08. 
17 Acórdão Comissão das Comunidades Europeias contra Reino da Bélgica, de 17 de Dezembro de 1980, processo C- 149/79. 
18 Cfr. Conclusões apresentadas em 3 de Abril de 2008, no proc. C-524/06, considerando 7. 
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Nesta medida, no TUE e no TFUE há evidentes manifestações expressas ou implícitas do 

princípio da igualdade – regra geral enunciado numa formulação negativa, isto é, impondo a proibição de 

discriminação. 

De acordo com a disposição do art.º 18.º do TFUE, é a cidadania europeia que dá justificação a 

este estatuto de igualdade jurídica do qual decorre o princípio da proibição da discriminação em razão da 

nacionalidade.19 Este princípio proíbe, deste modo, todas as formas de discriminação em razão da 

nacionalidade, tornando-se um limite intransponível ao exercício de qualquer competência pelos Estado-  

-Membros, quer elas estabeleçam – ou não – discriminações ostensivas com base na nacionalidade, ou 

alguma outra forma dissimulada de discriminação que possa levar ao mesmo resultado por aplicação de 

outros critérios. 

Um exemplo importante para a compreensão deste princípio é dado pelo Ac. Comissão Europeia 

contra República Helénica.20 Neste processo, o TJUE decidiu que, ao restringir o acesso à profissão de 

notário exclusivamente a quem tivesse a nacionalidade daquele Estado-Membro, a República Helénica 

não cumpria as obrigações que lhe fossem incumbidas por força dos Tratados. Para concretizar a sua 

pretensão, a República Helénica usava como argumento uma diferente interpretação da expressão 

constante do então art.º 43.º e 45.º CE, atuais art.º 20.º TFUE, ou seja, “atividades que, num 

Estado-Membro, estejam ligadas, mesmo ocasionalmente, ao exercício da autoridade pública”. 

Ora, o TJUE refutou tal argumento, considerando que: “A liberdade de estabelecimento 

reconhecida aos nacionais de um Estado-Membro no território de outro Estado-Membro comporta, 

nomeadamente, o acesso às actividades não assalariadas e o seu exercício nas mesmas condições que 

as definidas pela legislação do Estado-Membro de estabelecimento para os seus próprios nacionais”.21 

Além disso, o Tratado visa “garantir o direito ao tratamento nacional a todos os nacionais de um 

Estado-Membro que se estabeleçam noutro Estado-Membro para aí exercerem uma actividade não 

assalariada e proíbe qualquer discriminação, em razão da nacionalidade, resultante das legislações 

nacionais, enquanto restrição à liberdade de estabelecimento.” Por fim, o TJUE afirma que a derrogação 

admissível “se deve restringir apenas às atividades que, consideradas em si mesmas, apresentem uma 

ligação direta e específica ao exercício da autoridade pública”.22 

Por tudo isto, trata-se de um princípio fulcral, uma vez que rege toda a construção europeia, de 

tal forma que sem ele o mercado interno e o DUE não seriam realizáveis. Feita esta análise mais geral, 

                                                           
19 Neste sentido Cfr. Jónatas E. M. Machado, Direito da União Europeia, ob. cit., Coimbra Editora, Outubro 2010, p. 245. 
20 Acórdão Comissão Europeia contra República Helénica, de 24 de Maio de 2011, processo C-61/08. 
21 Cfr. acórdão Comissão Europeia contra República Helénica, cit., considerando 71. 
22 Cfr. acórdão Comissão Europeia contra República Helénica, cit., considerando 77. 
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importa, agora, atentar em algumas das especificidades que este princípio revela na sua aplicação 

prática em certas áreas do DUE.  
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2- IGUALDADE DE TRATAMENTO E O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO 

 

O princípio da proibição da discriminação pode assumir várias formas no seio da UE, sendo 

sempre um princípio jurídico-constitucional. A igualdade de tratamento23 reveste uma dessas formas, 

uma vez que, nos casos em que esteja presente o critério da nacionalidade, não deverá existir um 

tratamento diferente, em respeito pela proibição da discriminação e pela cidadania. Como entende o 

TJUE, a cidadania assume-se, cada vez mais, como um elemento relevante, correspondendo ao estatuto 

fundamental dos nacionais dos Estados-Membros. 

Sobre isto, cumpre recordar as palavras do Advogado-Geral Jacobs, nas suas conclusões, no Ac. 

Bickel e Franz, onde refere que a proibição da discriminação, em razão da nacionalidade, é o direito 

mais fundamental, conferido pelo Tratado, e deve ser entendido como um ingrediente básico numa 

União pautada pela cidadania.24  

Deste modo, a cidadania leva a que novos direitos se tornem direitos constitucionais, como, por 

exemplo, o direito a circular e a residir em qualquer um dos Estados-Membros. Assim, e de acordo com 

Robin C.A. White25, é necessário entender dois aspetos que integram a cidadania: o direito a não estar 

sujeito a qualquer tipo de controlo, quando o cidadão deseja “deslocar-se pelo território da União”, e um 

segundo que é o direito a ser tratado de forma igual aos nacionais do Estado-Membro que está a receber 

esse cidadão. 

Relativamente ao primeiro aspeto, é importante esclarecer, desde logo, que existem distinções 

entre ser nacional de um Estado-Membro e ser cidadão da UE. A nacionalidade e a cidadania europeia 

são conceitos diferentes entre si e que não se caracterizam de igual forma, pois os vários Estados 

conferem características e direitos do modo que entendem aos seus próprios cidadãos. 

Mas as dúvidas surgem, quando um cidadão da UE tem direitos que possam prevalecer sobre 

algum Estado-Membro que queira controlar o seu movimento migratório – sendo necessário determinar 

em que posição o cidadão europeu se encontra, perante os nacionais desse mesmo Estado-Membro. 

O que se pode apontar, neste caso, é que os cidadãos da UE não estão sujeitos ao controlo, 

quando pretendem deslocar-se de um território para o outro, ou quando pretendem residir num outro 

Estado-Membro. Por exemplo, podem ter a faculdade de viajar e permanecer num Estado, durante um 

período de tempo, no qual estão à procura de emprego, ou mesmo quando são apenas estudantes, pois 

                                                           
23 Acerca da igualdade de tratamento Cfr. Peter Western, The Empty Idea of Equality, Harvard Law Review, January 1982. 
24 Cfr. conclusões do Advogado-Geral F. G. JACOBS no processo Bickel and Franz, considerando 24. 
25 Neste sentido Cfr. Robin C.A. White, Free Movement, Equal Treatment, and Citizenship of the Union, ILCQ vol. 54, October 2005, pp885-906, pp.1 a 3. 
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os direitos de circular e residir, respeitantes aos cidadãos da União, tornaram-se direitos constitucionais 

advindos do estatuto da cidadania. 

No que toca a este assunto, importa atentar na chamada Diretiva da Cidadania (Diretiva 

2004/38/CE) de Abril de 2006, através da qual os cidadãos viram o seu estatuto ser reforçado, na 

medida em que a circulação dos cidadãos da UE escapa ao controlo dos Estados.26  Logo no seu 

preâmbulo, a diretiva refere que o livre movimento das pessoas é uma das liberdades fundamentais de 

mercado, indo, desse modo, ao encontro de uma maior liberalização no que ao controlo sobre a 

imigração dos cidadãos diz respeito.  

A diretiva consegue ir mais longe ao autonomizar o direito de residência da atividade económica, 

permitindo que aquele seja reconhecido independentemente de estar em jogo a prossecução de um 

interesse económico. É no seguimento desta diretiva que surgem decisões importantes do TJUE – que 

serão posteriormente tratadas com maior cuidado, nomeadamente os casos Baumbast e Zhu e Chen. 

No primeiro processo, o TJUE não dá importância ao facto de não existir qualquer ligação entre a 

circulação ou residência e o exercício de uma atividade económica. Essa ligação deixa de ser relevante, 

pois o que realmente importa para o TJUE é o direito que cada um tem de circular e permanecer 

livremente, sem qualquer tipo de constrangimento.  

Como resultado patente no acórdão Baumbast “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 CE, relativa à cidadania da União. Além disso, nada no texto do 

referido Tratado permite considerar que cidadãos da União que se tenham estabelecido noutro Estado-   

-Membro para desenvolverem uma actividade assalariada ficam, quando essa actividade termina, 

privados dos direitos que lhes são conferidos pelo Tratado CE em razão dessa cidadania.  

No que respeita, em especial, ao direito de residir no território dos Estados-Membros, previsto no 

artigo 18.°, n.° 1, CE, importa assinalar que este é dirctamente reconhecido a qualquer cidadão da 

União por uma disposição clara e precisa do Tratado CE. Simplesmente com base na sua qualidade de 

nacional de um Estado-Membro, e portanto de cidadão da União, W. Baumbast tem assim o direito de 

invocar o artigo 18.°, n.° 1, CE.”.27 

Já no que concerne ao processo Zhu e Chen, o TJUE foi ainda mais longe ao reconhecer, por 

um período de tempo indefinido, o direito de residência, quer à filha nascida em território britânico, quer 

à própria mãe que não era sequer nacional de um Estado-Membro: “Nestes termos, deve responder-se 

que o artigo 18.° CE e a Directiva 90/364 conferem, em circunstâncias como as do processo principal, 

                                                           
26 Neste sentido Cfr. Robin CA Wihte, Free Movement, Equal Treatment, and Citizenship of the Union, ob. cit ,p.887. 
27 Acórdão Baumbast, de 17 de Setembro de 2002, processo C-413/99, considerando 83. 
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ao nacional de um Estado-Membro, menor, de tenra idade, abrangido por um seguro de doença 

adequado e a cargo de um dos progenitores, por sua vez nacional de um Estado terceiro, cujos recursos 

são suficientes para que o primeiro não se torne uma sobrecarga para as finanças públicas do 

Estado-Membro de acolhimento, o direito a residir por tempo indeterminado no território deste último 

Estado.”.28  

No caso em apreço, o TJUE determina que a progenitora também tem o direito de residir no 

Reino Unido, mediante as regras da UE, pois, de outra forma, o direito de residência da criança ver-se-ia 

desprovido de qualquer efeito útil. 

Deve, contudo, reconhecer-se que a entrada em cena da cidadania europeia facilitou este tipo de 

ações, libertando aqueles que são considerados cidadãos da UE do controlo que poderia existir, aquando 

das suas deslocações entre os Estados.   

Posto isto, e para uma melhor compreensão do que tem vindo a ser analisado, cumpre atentar 

ao que se refere a diretiva da cidadania em alguns aspetos importantes.  

A Diretiva da Cidadania, diretiva 2004/38, faz uma distinção entre residência até três meses, 

residência de três meses a cinco anos e residência por mais de cinco anos, sendo que diferentes 

condições prévias para a residência se aplicam em cada uma dessas três categorias. Além disso, o 

tratamento das pessoas economicamente inativas difere do tratamento das pessoas economicamente 

ativas, embora, para cada categoria, existam diferentes regras de acesso às prestações de assistência 

social, conforme se verificará adiante. 

A diretiva dá a todos os cidadãos o direito de entrada em qualquer Estado da UE sem quaisquer 

condições ou formalidades, com exceção da obrigação de portar um bilhete de identidade ou passaporte 

para três meses (art.º 6.º). É, no entanto, explicitamente referido no art.º 24.º que o Estado-Membro de 

acolhimento não deve atribuir qualquer direito à assistência social, durante os primeiros três meses de 

residência. 

De acordo com o art.º 7º, a Diretiva 2004/38 estabelece que os cidadãos só têm o direito de 

residência, no território de outro Estado-Membro, por um período de mais de três meses, se eles: 

a) forem trabalhadores ou não assalariados no Estado-Membro;  

b) tenham recursos suficientes para si e para os seus familiares para que, dessa forma, não se 

tornem um fardo para o sistema de assistência social do Estado-Membro de acolhimento, durante o 

período de residência, obtendo, deste modo, cobertura de seguro global de doença no Estado-Membro 

de acolhimento. 

                                                           
28 Acórdão Zhu e Chen, de 19 de Outubro de 2004, processo C-200/02,considerando 41. 
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Os cidadãos da UE que tenham residido legalmente, por um período ininterrupto de cinco anos 

no Estado-Membro de acolhimento, terão um direito de residência permanente. Com isto, tem-se por 

objetivo determinar que, depois de cinco anos, um direito de residência permanente é dado aos cidadãos 

da UE e também aos seus familiares, sem quaisquer condições adicionais, mesmo que essas pessoas 

não tenham recursos suficientes ou cobertura de seguro de doença abrangente. 

Em relação ao direito a entrar, nos casos dos países que fazem parte do Acordo Schengen, não 

existe qualquer tipo de controlo de fronteiras para o exercício deste direito.  

Por seu turno, no que diz respeito ao direito a residir, quando os cidadãos não estão ligados a 

uma atividade económica, devem ser capazes de preencher os requisitos da diretiva, isto é, devem ser 

capazes de se sustentarem, sem que se tornem um ónus ao Estado de acolhimento.  

No entanto, e apesar do critério de subsistência assumir especial relevância, o TJUE tem vindo a 

atenuar esses requisitos. Se o critério de subsistência fosse seguido à risca, em situações nas quais o 

cidadão fosse considerado um encargo demasiado elevado para as finanças públicas do Estado 

acolhedor, o direito a residir estaria demasiado desprotegido.  

Alguns exemplos podem ser tomados em linha de conta:29 no caso Bidar, foram colocadas ao 

TJUE as seguintes questões prejudiciais, tendo em conta: “a evolução em matéria de competência da 

União Europeia no domínio da educação, deve entender-se que o apoio à subsistência a estudantes 

universitários, através de a) empréstimos bonificados ou b) subsídios, continua a estar fora do âmbito do 

Tratado CE para efeitos do artigo 12.° CE, nomeadamente da proibição de discriminação em razão da 

nacionalidade?” e, também, “qual o critério que o tribunal nacional deve aplicar para determinar se as 

condições que regulam a elegibilidade para esse apoio se baseiam ou não em considerações 

objectivamente justificáveis, independentes da nacionalidade?”. 

O TJUE dá uma resposta que vai no sentido de proteger o cidadão (neste caso, os estudantes), 

reconhecendo que “O artigo 12.°, primeiro parágrafo, CE 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.”30 

                                                           
29 Neste sentido Cfr. Robin CA Wihte, Free Movement, Equal Treatment, and Citizenship of the Union, ob. cit., p.891. 
30 Acórdão Bidar, de 15 de Março de 2003, processo C-209/03,considerandos finais. 
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Por outro lado, o caso Trojani apresenta-nos uma situação, na qual um cidadão francês, após ter 

residido na Bélgica em 1972 durante um pequeno período de tempo, regressou a este país em 2000. 

No início, residiu num parque de campismo em Blankenberge sem se registar e, a partir de Dezembro 

de 2001, em Bruxelas. A partir de 8 de Janeiro de 2002, foi acolhido numa casa do Exército de 

Salvação, onde, a troco de alojamento e de algum dinheiro de bolso, efetuava diversas prestações, num 

total de aproximadamente 30 horas por semana, no quadro de um projeto individual de inserção 

socioprofissional. 

 Como não possuía recursos, requereu um benefício de prestação social não contributivo, o 

minimex, (rendimento mínimo de sobrevivência) com fundamento, no facto de que tinha de pagar 400 

euros por mês à casa de acolhimento e de que lhe deveria ser dada a possibilidade de sair desse lar e 

de viver autonomamente. 

M. Trojani viu o seu pedido ser indeferido, uma vez que, por um lado, não possuía nacionalidade 

belga, e por outro lado, também não teria direito aos benefícios das regras europeias, relativas à livre 

circulação de trabalhador. Este indeferimento foi objeto de recurso para o Tribunal du Travail de 

Bruxelles que decide reenviar o processo para o TJUE. 

O órgão jurisdicional de reenvio coloca duas questões prejudiciais, a saber: “…se uma pessoa, 

numa situação idêntica à do recorrente no processo principal, pode invocar um direito de residência 

enquanto trabalhador assalariado, trabalhador não assalariado ou prestador ou beneficiário de serviços, 

na acepção, respectivamente, dos artigos 39.º CE, 43.º CE e 49.º CE.”31, e, também, se “em caso de 

resposta negativa à primeira questão, uma pessoa que se encontre na situação do recorrente no 

processo principal pode, na qualidade apenas de cidadão da União Europeia, beneficiar de um direito de 

residência no Estado-Membro de acolhimento, por aplicação directa do artigo 18.° CE.”32  

Segundo Alessandra Silveira33, importa reter neste caso que “…Trojani estaria salvaguardado 

porque embora os Estados-Membros possam condicionar a residência de um cidadão economicamente 

não activo à posse de recursos suficientes, isto não implica que o cidadão não possa beneficiar, durante 

a sua estada legal no Estado-Membro de acolhimento, do princípio fundamental relativo à igualdade de 

tratamento, como consagrado no actual art.18.º do TFUE, a fim de ter acesso a uma prestação nacional 

de assistência social. Ademais, o recurso a uma medida de assistência social não pode ter como 

consequência automática o afastamento do cidadão da União do Estado-Membro de acolhimento, 

alegadamente por deixar de preencher os requisitos de que depende o seu direito de residência, pois tal 

                                                           
31 Cfr. acórdão Trojani, cit., considerando 13. 
32 Cfr. acórdão Trojani, cit., considerando 30. 
33 Neste sentido Cfr. Alessandra Silveira, Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz 
Zambrano, ob. cit., 2011, pp. 14-15.  
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esvaziaria o direito de residência da sua própria essência, como bem lembrou o tribunal a quo na sua 

segunda questão prejudicial.” 

Ainda dentro do âmbito do controlo (ou não), a que está sujeito alguém que pretenda deslocar-se 

dentro do território da UE, importa atentar naquilo que sucedeu com o alargamento da UE a 25 Estados-  

-Membros.34 

Quando se deu este alargamento, novas preocupações e tensões surgiram, relativamente ao 

direito, decorrente da cidadania europeia, a não estar sujeito a qualquer tipo de controlo fronteiriço sobre 

a deslocação para outros Estados-Membros. 

Este alargamento teve um conjunto de medidas provisórias, no que diz respeito à livre circulação 

das pessoas e, por conseguinte, ao livre fluxo de trabalhadores. Esse conjunto de medidas transitórias 

visava tranquilizar e adaptar os países que mais proximidade geográfica tinham com os novos Estados-    

-Membros, para que conseguissem lidar com os novos problemas com que se iriam deparar – como a 

procura de melhores condições de vida e de emprego, por exemplo, e consequentemente o aumento do 

fluxo migratório. 

Assim, e num período inicial, os Estados-Membros podiam optar por aplicar as suas próprias 

normas aos trabalhadores, vindos dos novos membros da UE. Progressivamente, assistir-se-ia a uma 

abertura gradual dos mercados de trabalho dos Estados-Membros, tendo como resultado final a 

aplicação das regras do Tratado em todo o território da UE, levando a que nenhum Estado-Membro 

pudesse introduzir medidas mais restritivas do que aquelas que inicialmente foram delineadas. 

O segundo aspeto, intimamente ligado à cidadania da UE, é o direito a ser tratado de forma 

igual, isto é, os cidadãos da UE, que não são nacionais do Estado-Membro em que residem, têm o 

direito a ser tratados de forma igual, em relação aos nacionais do Estado-Membro de acolhimento. Este 

problema relaciona-se de forma considerável com a problemática da discriminação inversa. 

Porém, e, antes de mais, importa considerar aquilo que a diretiva da cidadania entende por 

igualdade de tratamento no seu art.º 24º:  

“Sob reserva das disposições específicas previstas expressamente no Tratado e no direito 

secundário, todos os cidadãos da União que, nos termos da presente directiva, residam no território do 

Estado-Membro de acolhimento beneficiam de igualdade de tratamento em relação aos nacionais desse 

Estado-Membro, no âmbito de aplicação do Tratado. O benefício desse direito é extensível aos membros 

da família que não tenham a nacionalidade de um Estado-Membro e tenham direito de residência ou 

direito de residência permanente. 

                                                           
34 Neste sentido Cfr. Robin CA Wihte, Free Movement, Equal Treatment, and Citizenship of the Union, ob. cit., p. 892. 
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Em derrogação do n.º 1, o Estado-Membro de acolhimento pode não conceder o direito a 

prestações de assistência social durante os primeiros três meses de residência ou, quando pertinente, o 

período mais prolongado previsto na alínea b) do n.º 4 do artigo 14.º, assim como, antes de adquirido o 

direito de residência permanente, pode não conceder ajuda de subsistência, incluindo a formação 

profissional, constituída por bolsas de estudo ou empréstimos estudantis, a pessoas que não sejam 

trabalhadores assalariados ou trabalhadores não assalariados, que não conservem este estatuto ou que 

não sejam membros das famílias dos mesmos.” 

A primeira parte deste artigo está ligada à decisão do TJUE, no caso Trojani, nomeadamente ao 

entender-se que o direito à igualdade de tratamento sob o DUE pode advir do direito de residência ao 

abrigo da lei nacional.   

O Regulamento 1408/71 do Conselho de 14 de Junho de 1971 relativo à aplicação dos regimes 

de segurança social aos trabalhadores assalariados e aos membros da sua família que se desloquem no 

interior da UE coordena as legislações nacionais de segurança social, a fim de proteger os direitos de 

segurança social das pessoas que se desloquem na União Europeia. O que o Regulamento pretende é 

que tais pessoas não tenham qualquer tipo de desvantagem por circular, proibindo discriminações (no 

seu art.º 3.º) que abranjam todos os que estão sujeitos ao sistema de segurança social de qualquer um 

dos Estados-Membros.35 

O Ac. Grzelczyk assume um papel importante neste âmbito: Grzelczyk era um estudante francês 

que vivia na Bélgica e que trabalhou em part-time, durante um certo período de tempo. Não obstante, 

quando se encontrou em dificuldades, o tribunal nacional da Bélgica não o considerou um trabalhador, 

não lhe prestando a devida assistência social, quando dela necessitou. O tribunal nacional recorda que 

“o CPAS entende que R. Grzelczyk não reúne as condições para requerer esta extensão do âmbito de 

aplicação do «minimex», dado que a sua condição de estudante não permite que seja considerado como 

trabalhador e a sua residência na Bélgica não resulta da aplicação do princípio da livre circulação dos 

trabalhadores.”.36 

 O TJUE entendeu que esta era uma situação discriminatória, uma vez que para os nacionais da 

Bélgica não existia este requisito necessário de ser-se trabalhador para ter acesso a esses apoios, ou 

seja, uma discriminação em razão da nacionalidade proibida pelo Tratado, devido à aplicação conjunta 

das regras sobre a cidadania e do então art.º 12.º do Tratado CEE (atual art.º 18º TFUE).37 

                                                           
35 Para uma análise mais alargada a esse conjunto de regras Cfr. Robin CA Wihte, Free Movement, Equal Treatment, and Citizenship of the Union, ob. cit., p. 
895 e ss. 
36 Cfr. acórdão R. Grzelczyk, cit., considerando 13. 
37 Neste sentido Cfr. Robin CA Wihte, Free Movement, Equal Treatment, and Citizenship of the Union, ob. cit., p. 897. 
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Neste acórdão Grzelczyk é explicado justamente isso: “Contudo, depois do acórdão Brown, já 

referido, 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. Nada no texto do Tratado assim alterado permite 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 União. Além disso, depois do 

acórdão Brown, já referido, o Conselho adoptou igualmente a Directiva 93/96 que prevê que os Estados-

-Membros reconhecerão o direito de residência a estudantes nacionais de um Estado-Membro que 

preencham determinadas condições.”38 

A Diretiva 93/96 do Conselho de 29 de Outubro de 1993, relativa ao direito de residência dos 

estudantes, visa garantir o acesso à formação profissional dos nacionais dos Estados-Membros, levando 

a cabo o enquadramento em que será exercido o seu direito de residência.   

Esta diretiva realça este aspeto, na medida em que estabelece que os estudantes, apesar de 

poderem ver algumas das suas garantias reduzidas, quando se deslocam, não podem ver-se 

prejudicados em relação aos nacionais do Estado-Membro para o qual se deslocam em matéria de 

apoios da Segurança Social.  

Através da diretiva e do estatuto da cidadania da UE, vê-se reforçada, assim, a posição dos 

cidadãos que residem num Estado-Membro diferente daquele de que são originais, estabelecendo um 

tratamento igual em determinadas matérias.  

O Ac. Trojani, já referido, explica também e dá o seu contributo para o reforço desta ideia:  

“Em primeiro lugar, como o Tribunal já declarou, uma prestação de assistência social, como o 

minimex, está abrangida pelo âmbito de aplicação do Tratado (v. acórdão de 20 de Setembro de 2001, 

Grzelczyk, C-184/99, Colect., p. I-6193, designadamente n.° 46).  

Em segundo lugar, relativamente a essas prestações, um cidadão da União economicamente 

não activo pode invocar o artigo 12.° CE desde que tenha residido legalmente no Estado-Membro de 

acolhimento durante um certo período ou quando disponha de um cartão de residência.  

Em terceiro lugar, 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 

                                                           
38 Cfr. acórdão R. Grzelczyk, cit., considerando 35. 
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exigidas aos nacionais desse Estado, constitui uma discriminação em razão da nacionalidade, proibida 

pelo artigo 12.° CE.”.39    

Portanto, se Trojani residia de forma legal na Bélgica, então a proibição da discriminação, 

resultante do direito da UE, estava garantida, pelo que, se a este cidadão fosse negado o direito ao 

minimex, as normas europeias sobre a igualdade de tratamento seriam violadas, ou seja, Trojani acaba 

por garantir, deste modo, a tutela efetiva do seu direito à prestação social mencionada. 

Esta igualdade de tratamento seria, ainda, reforçada, no já mencionado Ac. Bidar40. Bidar era um 

cidadão francês que entrou no território do Reino Unido, acompanhado da sua mãe que iria ser sujeita a 

tratamento médico; viveu em casa e a cargo da sua avó, tendo prosseguido e terminado os estudos 

secundários, sem alguma vez recorrer ao apoio social. Bidar solicitou uma ajuda para fazer face às suas 

despesas com os estudos. O seu pedido de ajuda financeira para cobertura das despesas de 

subsistência, sob a forma de empréstimo a estudante, foi indeferido pelo facto de não ter residência 

permanente no Reino Unido. 

Neste acórdão, a principal questão prejudicial em causa era a seguinte: “se, no estado actual do 

direito comunitário, uma ajuda aos estudantes do ensino superior, destinada a cobrir as suas despesas 

de subsistência e concedida sob a forma de empréstimo subvencionado ou de bolsa, está excluída do 

âmbito de aplicação do Tratado, nomeadamente, do artigo 12.°, primeiro parágrafo, CE.”41 

A resposta do TJUE foi clara: “há que considerar que a situação de um cidadão da União que 

resida legalmente noutro Estado-Membro entra no âmbito de aplicação do Tratado na acepção do artigo 

12.°, primeiro parágrafo, CE para efeitos de ajuda aos estudantes, quer esta seja concedida sob a forma 

de empréstimo subvencionado quer sob a forma de bolsa, destinada a cobrir as suas despesas de 

subsistência.”42 

Mais, apoiando-se agora na Diretiva 2004/38, afirma o TJUE “que todos os cidadãos da União 

que, nos termos dessa directiva, residam no território de outro Estado-Membro beneficiam de igualdade 

de tratamento «no âmbito de aplicação do Tratado». Na medida em que, no n.° 2 desse mesmo artigo, 

o legislador precisou o conteúdo do n.° 1, dispondo que um Estado-Membro pode, no que respeita a 

pessoas que não sejam trabalhadores assalariados ou trabalhadores não assalariados, que não 

conservem este estatuto ou que não sejam membros das famílias dos mesmos, aplicar limites à 

concessão de ajuda de subsistência, sob a forma de bolsas ou de empréstimos, a estudantes que não 

                                                           
39 Cfr. acórdão Trojani, cit., considerandos 41 a 44. 
40 Acórdão Bidar, de 15 de Março de 2005, processo C-209/03. 
41 Cfr. acórdão Bidar, cit., considerando 28. 
42 Cfr. acórdão Bidar, cit., considerando 42. 
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tenham adquirido o direito de residência permanente, considera que a concessão dessas ajudas é uma 

matéria que, segundo o referido n.° 1, pertence actualmente ao âmbito de aplicação do Tratado.”43 

A igualdade de tratamento, como podemos verificar, é um imperativo que sistematicamente 

retira “poder” às legislações nacionais, favorecendo a aplicação do DUE. Noutros termos, os cidadãos 

veem os seus direitos assegurados, já não devido ao seu estatuto económico ativo, mas, sim, por via da 

proteção de igualdade, conferida pela UE. Não obstante, continua a ser necessário uma constante 

harmonização, radicada nas várias normas da UE, das legislações nacionais de cada Estado-Membro no 

que aos direitos sociais diz respeito.  

Todas estas situações podem levar a que surjam as chamadas discriminações inversas,44 visto 

que poderão ocorrer situações em que, na tentativa de aplicar o princípio da igualdade de tratamento, se 

acabe por colocar o cidadão que circula numa posição mais vantajosa do que a do cidadão nacional. 

Nas situações que são consideradas completamente internas, os Estado-Membros permanecem livres de 

aplicar normas nacionais mais restritas, pelo facto de não existir conexão com a aplicação do DUE. Mas 

ao fazê-lo podem ser geradas situações de discriminação inversa – assim chamada porque a 

discriminação é exercida pelo Estado-Membro contra os seus próprios nacionais (que se encontram 

numa situação menos vantajosa do que os nacionais de outros Estados-Membros que beneficiam da 

aplicação do DUE).  

Deve indicar-se que uma parte importante da discussão sobre a discriminação inversa gira em 

torno das liberdades fundamentais, como a livre circulação dos bens.  

Neste contexto da discriminação inversa e da livre circulação de bens há, entretanto, muito mais 

em jogo do que o mero reflexo da realidade económica. A livre circulação lida com seres humanos reais 

que devem ser tidos em conta na sua essência, na plenitude dos seus direitos fundamentais e do 

tratamento igualitário. 

Numa altura em que a cidadania da UE tende a ser o estatuto fundamental dos nacionais dos 

Estados-Membros, a continuidade da existência deste tipo de discriminação constitui um grave problema.  

Um tratamento menos favorável dado aos nacionais do Estado-Membro de acolhimento, quando 

comparado com os nacionais de outros Estados-Membros não se coaduna com a cidadania europeia e 

com o tratamento igualitário que ela visa alcançar, uma vez que tal tratamento deve existir relativamente 

a todos os cidadãos europeus.  

Ora, se um cidadão europeu que vem de outro Estado-Membro pode exigir um tratamento 

igualitário relativamente aos nacionais do Estado-Membro de acolhimento, por que motivo o nacional do 

                                                           
43 Cfr. acórdão Bidar, cit., considerando 43. 
44 Neste sentido Cfr.  Robin CA Wihte, Free Movement, Equal Treatment, and Citizenship of the Union, ob. cit., p.901. 
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Estado de acolhimento não pode pretender um tratamento igual ao que é dado pelo seu Estado, por 

força do direito da União, ao cidadão que vem de outro Estado-Membro?  

Daqui advém que a introdução e reforço da cidadania – e do tratamento igualitário que ela 

implica – leva a que áreas e problemas até então fora do alcance da tutela do DUE estejam agora 

englobados nesse âmbito. 

Através da cidadania, a UE vem conferindo proteção fundamental, mesmo a nacionais de 

Estados terceiros. Sobre este assunto é de realçar o Ac. Akrich45. Neste caso, o que está em causa é 

saber se “Quando um nacional de um Estado-Membro é casado com um nacional de um país terceiro 

que não preenche os requisitos previstos na legislação nacional para entrar ou residir no território desse 

Estado-Membro, e se desloca para outro Estado-Membro com o cônjuge não nacional com o objectivo de 

exercer direitos emergentes da legislação comunitária, trabalhando neste outro Estado-Membro apenas 

durante um período limitado de tempo, a fim de, no momento em que regressa ao Estado-Membro de 

que tem a nacionalidade na companhia do cônjuge, invocar os direitos conferidos pela legislação 

comunitária:  

1) O Estado-Membro de origem pode considerar que a intenção que anima o casal, ao deslocar-

se para outro Estado-Membro, de reclamar o benefício de direitos decorrentes da legislação comunitária, 

no momento do regresso ao Estado-Membro de origem, independentemente do facto de o cônjuge 

estrangeiro não preencher os requisitos necessários, nos termos da legislação nacional, configura uma 

situação em que o direito comunitário é invocado a fim de iludir a aplicação da legislação nacional, e em 

caso de resposta afirmativa, o Estado-Membro de origem poderá recusar: 

a) suprimir qualquer obstáculo prévio à entrada do cônjuge não nacional nesse Estado-Membro (no 

presente processo, uma ordem de expulsão em vigor); 

b) conceder ao cônjuge não nacional um direito de entrada no seu território?»”46 

O TJUE entendeu que um cidadão da UE estabelecido num Estado-Membro, sendo casado com 

um nacional de país terceiro que possua direito de residência, nesse Estado-Membro, e se desloque para 

outro Estado-Membro, a fim de aí exercer uma atividade assalariada, tal deslocação não deve traduzir-se 

na perda da possibilidade de viverem legalmente juntos. Para garantir esta proteção, o TJUE lança mão 

também da CEDH, referindo que “Quando, no momento em que o nacional de um primeiro Estado-

Membro, casado com um nacional de um país terceiro, com o qual vive num segundo Estado-Membro, 

regressa ao Estado-Membro de que é nacional para aí exercer um emprego assalariado, o seu cônjuge 

não pode beneficiar dos direitos previstos no artigo 10.° do Regulamento n.° 1612/68, por não ter 

                                                           
45 Acórdão Akrich, de 23 de Setembro de 2003, processo C-109/01. 
46 Cfr. acórdão Akrich, cit., considerando 45. 
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residido legalmente no território de um Estado-Membro. As autoridades competentes do primeiro Estado-

Membro devem, no entanto, ao apreciarem o pedido do cônjuge para entrar e permanecer no seu 

território, atender ao direito ao respeito da vida familiar na acepção do artigo 8.° da CEDH, desde que o 

casamento seja autêntico.”47  

 O que estaria aqui em causa é algo muito mais importante que o direito a residir ou trabalhar. É 

a manutenção do vínculo da ligação familiar que não deve ser posta em causa. Daí que “Mesmo que a 

CEDH não garanta, como tal, qualquer direito de um estrangeiro a entrar e a permanecer no território de 

um país determinado, excluir uma pessoa de um país onde vivem os seus familiares chegados, pois 

pode constituir uma ingerência no direito ao respeito da vida familiar, tal como vem protegido no artigo 

8.°, n.° 1, desta Convenção. Semelhante ingerência viola a CEDH, se não cumprir as exigências do n.° 

2 do mesmo artigo, ou seja, se não estiver «prevista na lei», se não for inspirada por uma ou várias 

finalidades legítimas à luz do referido número e não for «necessária numa sociedade democrática», isto 

é, «justificada por uma necessidade social imperiosa» e, nomeadamente, proporcionada ao objectivo 

legítimo prosseguido.”48 

 Assim, este caso não é mais do que o exemplo prático da importância e impacto crescente que 

os direitos fundamentais e, em concreto, a cidadania europeia têm vindo a assumir na jurisprudência do 

TJUE e nas normas que regulam a UE. 

Concluindo, o princípio da não discriminação é tratado pela doutrina como um princípio que foi 

originariamente criado para que os nacionais dos Estados-Membros invocassem as suas liberdades, 

perante outros Estados-Membros, fazendo com que estes estivessem obrigados a dar, aos não nacionais, 

o mesmo tratamento que davam aos seus, isto é, tinha de existir, obrigatoriamente, uma igualdade de 

tratamento pelos Estados-Membros a todos os cidadãos da UE, independentemente de serem ou não 

nacionais do Estado-Membro em causa. 

Como vemos, a proibição da discriminação assume-se, desta forma, como um princípio 

constitucional da UE,49 motivando a proibição, não só da discriminação direta, mas, também, quando 

está em causa alguma discriminação indireta e inversa.  

A proteção contra a discriminação torna-se, segundo as palavras de Advogado-Geral Jacobs no 

Ac. Bickel and Franz50, no direito fundamental mais importante, conferido pelo Tratado, convertendo-se 

no ingrediente principal da cidadania da UE.51 Daqui apreende-se a importância que este princípio 

                                                           
47 Cfr. acórdão Akrich, cit., considerando 61. 
48 Cfr. acórdão Akrich, cit., considerando 59. 
49 Neste sentido Cfr. Carlos Augusto Rodrigues, Tese de Doutoramento- A Tributação das Empresas Associadas- Das soluções do MCOCDE às Novas 
Propostas da UE- Julho de 2010. 
50 Acórdão Bickel and Franz, de 24 de Novembro de 1998, processo C-274/96.  
51 Cfr. conclusões do Advogado-Geral F. G. JACOBS no processo Bickel and Franz, cit., considerando 24. 



31 
 

assume em toda a estrutura jurídica da União, tendo ganho ainda mais força com o estatuto 

fundamental que a cidadania adquiriu entretanto, o que irá ser o ponto de partida da protecção contra as 

discriminações inversas. 
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3- DISCRIMINAÇÃO INVERSA: RECORTE DO CONCEITO 

 

A proibição de discriminação esteve, desde sempre, orientada a impedir que situações idênticas 

sejam tratadas de forma diferente e que situações diferentes sejam tratadas de forma igual, pretendendo 

combater as diferenciações de tratamento injustificadas, ou seja, sem fundamentação material ou 

justificação razoável.   

No contexto da UE, a discriminação inversa foi sendo “absorvida” pelo princípio da não 

discriminação em função da nacionalidade, ou seja, de uma realidade inicial, onde o objetivo central da 

não discriminação era permitir que os nacionais de um Estado-Membro pudessem invocar os seus 

direitos europeus contra o Estado-Membro de acolhimento, a fim de beneficiarem do tratamento 

dedicado aos seus nacionais, assim, passa-se a um objetivo diferente, aceitando-se que os nacionais de 

um Estado-Membro possam invocar as disposições europeias contra o Estado de onde nunca saíram, a 

fim de beneficiarem do tratamento dispensado aos nacionais de outro Estado-Membro por força da 

aplicação do direito da União.  

Assim, a jurisprudência do TJUE passou a ocupar-se de processos, nos quais, para além da 

aplicação tradicional do princípio da não discriminação, estavam em causa situações de discriminação 

contra cidadãos que nunca circularam. 

Pode, então, entender-se por discriminação inversa aquele tipo de diferenciação de tratamento 

que prejudica os próprios nacionais. A discriminação inversa é, segundo Alina Tryfonidou, “o tratamento 

menos favorável dispensado a um grupo de pessoas que se encontra numa situação puramente interna, 

e que, devido a isso, não goza da proteção do DUE no seu próprio Estado-Membro.52 Em traços gerais, 

isto significa que existe um tratamento desfavorável, em situações idênticas, aos sujeitos que, em função 

quer da sua nacionalidade quer do território onde se encontram, possuam uma relação jurídica especial 

com a entidade discriminante - o Estado-Membro. 53  

De acordo com o TJUE no Ac. Grzelczyk54, “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 exceções 

expressamente previstas a este respeito, o mesmo tratamento jurídico.”55  

                                                           
52 Cfr. Alina Tryfonidou, Purely Internal Situations and Reverse Discrimination in a Citizens’ Europe: Time to “Reverse” Reverse Discrimination?, p. 11. 
53 Sobre a definição de discriminação inversa Cfr. Miguel Poiares Maduro, The Scope of European Remedies: The Case of Purely Internal Situations and 
Reverse Discrimination, in Kilpatrick, Novitz and Skidmore (eds.), The Future of European Remedies, Hart, 2000, p. 127 e ss. 
54 Acórdão R. Grzelczyk, de 20 de Setembro de 2001, processo C-184/99. 
55 Cfr. acórdão R. Grzelczyk, cit., considerando 31. 
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Assim, de uma maneira geral, a noção da discriminação inversa apresenta um paradoxo irónico: 

os nacionais (estáticos) de um Estado-Membro são desfavorecidos, porque estão sujeitos a uma medida 

nacional, enquanto os nacionais (dinâmicos) de outro Estado-Membro (e nacionais do mesmo Estado-      

-Membro que demonstrem a existência de uma conexão com o DUE) estão sujeitos à aplicação de 

normas europeias mais favoráveis, escapando, desta forma, às medidas mais restritivas do direito 

nacional.  

Como refere Cyril Ritter56, a discriminação inversa dá-se, quando produtos ou nacionais de um 

Estado-Membro são desfavorecidos, porque são alvo de uma medida nacional, enquanto os produtos ou 

nacionais que possam mostrar uma relação com a legislação da UE (ainda que sejam do mesmo Estado-

-Membro) e produtos ou nacionais de outros Estados-Membros são protegidos contra essa medida 

nacional, em virtude do DUE.  

Discriminação inversa é, deste modo, um subproduto da divisão das competências entre o 

direito nacional e o DUE. Assim sendo, a discriminação inversa seria uma consequência inevitável num 

sistema multinível, onde existe uma divisão de competências. O problema seria facilmente resolvido, se 

o DUE corrigisse tal discriminação. Noutros termos, a distribuição de competências não implica 

obrigatoriamente a existência de discriminação inversa; esta apenas existe na medida em que o DUE 

possa “lavar as mãos”, relativamente a um problema que ele próprio gerou.57  

Assim, se, por força da tendencial equiparação de posições jurídicas que a cidadania europeia 

necessariamente promove os cidadãos europeus, puderem invocar o art.º 18.º TFUE contra as situações 

de discriminação inversa, ela deixará de existir. Tal sucederá, porque, se uma norma nacional recai, de 

alguma forma, no âmbito da aplicação do DUE, deve-lhe respeito (por força do princípio da lealdade 

europeia – art.4.º/3 TUE).  

Como explica Poiares Maduro, “não são os Estados-Membros que querem discriminar os seus 

próprios nacionais, nem é por “interesse” deles que surgem as discriminações inversas. Isto sucede 

porque produtos ou nacionais em situações ditas “puramente internas” estão sujeitos às medidas 

reguladoras nacionais e, por outro lado, produtos ou nacionais que estão de alguma forma "conectados" 

com o DUE e se encontrem, numa situação similar, estão blindados das medidas nacionais, uma vez 

que são tutelados pelo DUE. 

                                                           
56Cfr. Cyril Ritter, Purely Internal Situations, Reverse Discrimination, Guimont, Dzodi and Article 234. 
57 Cfr.Miguel Poiares Maduro, The Scope of European Remedies: The Case of Purely Internal Situations and Reverse Discrimination, ob. cit., in Kilpatrick, 
Novitz and Skidmore (eds.), The Future of European Remedies, Hart, 2000. 
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Por outras palavras, a discriminação inversa ocorre porque a legislação da UE obriga os Estados 

a tratar os nacionais de outros Estados-Membros de uma forma que, por razões que se prendem com as 

suas próprias políticas e objetivos, eles não poderiam, originalmente, tratar os seus nacionais. 58  

Tendo em conta o elemento humano da livre circulação de pessoas, a discriminação inversa 

pode ocorrer, basicamente, em três situações.  

Em primeiro lugar, existe a possibilidade de cidadãos que não tenham a capacidade de se 

transportar para um outro Estado-Membro, incluindo aqueles com inabilidade ou aqueles que estão 

numa situação financeira que os impossibilita de o fazer. Em segundo, a discriminação inversa pode 

ocorrer quando um indivíduo tem pouca disponibilidade para se mover para outro Estado-Membro, por 

razões que estão ligadas às relações familiares ou profissionais. Em terceiro lugar, é provável que exista 

um grande número de cidadãos nacionais dos Estados-Membros da UE que não tenham consciência dos 

direitos de que são titulares à luz da ordem jurídica europeia. 

No fundo, o que a proibição deste tipo de discriminação indica, é que todos os cidadãos da UE 

têm o direito de ver as suas liberdades salvaguardadas, independentemente do seu local de origem e do 

local onde as pretendam exercer. Melhor dizendo, ocorre uma discriminação inversa, quando a aplicação 

do DUE provoca uma diferenciação de tratamento, entre quem pode beneficiar do DUE, por exercer uma 

liberdade de circulação/económica, e quem não pode fazê-lo. 

O que se pretende aludir com isto é que, quem, por exemplo, se tenha deslocado de um Estado-  

-Membro para outro, por qualquer motivo, consegue atingir um grau de proteção mais elevado do que 

alguém que nunca o tenha feito. E consegue essa garantia jurídica precisamente pelo facto de ter 

exercido qualquer liberdade de circulação.  

Ora, entenda-se, é isto que se deve combater, e, por conseguinte, as discriminações inversas 

que decorram deste tipo de situações.  

Assim, a discriminação inversa deve ser entendida como o tratamento menos favorável que é 

dado aos próprios nacionais do Estado-Membro que discrimina, ou seja, um conjunto de desvantagens 

que afeta os próprios nacionais, em virtude de uma determinada compensação que se pretendia 

conceder a um não-nacional.  

Nas palavras de Enzo Cannizzaro,59 o termo discriminação inversa é normalmente utilizado para 

se referir a situações em que, por virtude da aplicação da legislação da UE, os cidadãos de um Estado-   

                                                           
58Cfr. Miguel Poiares Maduro, The Scope of European Remedies: The Case of Purely Internal Situations and Reverse Discrimination, ob. cit., in Kilpatrick, 
Novitz and Skidmore (eds.), The Future of European Remedies, Hart, 2000. 
59 Cfr.Enzo Cannizzaro, Producing “Reverse Discrimination” Through the Exercise of EC Competences, Yearbook of European Law (1997)17 (1): 29-46, p. 29  
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-Membro recebam tratamento menos favorável do que o conferido aos cidadãos de outros Estados-           

-Membros.  

A discriminação inversa que decorre da diferença de conteúdo entre as normas da UE e as 

normas dos Estados-Membros surge onde a lei de um Estado-Membro reserve um tratamento inferior 

para os seus próprios nacionais, enquanto os nacionais de outros Estados-Membros, vivendo ou 

trabalhando nesse Estado, podem recorrer a um tratamento superior oferecido pelas normas da UE. 

No seguimento disto, é importante analisar o modo como as chamadas situações puramente 

internas são abordadas e de que modo se relacionam com a discriminação inversa, merecendo esta 

relação uma análise mais cuidada.  

  



37 
 

4- SITUAÇÕES PURAMENTE INTERNAS E DISCRIMINAÇÃO INVERSA: EVOLUÇÃO  

 

Como já foi referido, a discriminação inversa está intimamente ligada às situações ditas 

puramente internas – sendo um problema que resulta, em grande medida, da conexão entre tais 

situações e o DUE. Numa primeira análise, há que referir que a definição de situações meramente 

internas varia consoante a área do DUE onde é invocada, uma vez que há diferentes níveis de 

integração, que por seu turno alargam ou restringem o âmbito de aplicação das normas europeias – que 

podem ou não tutelar esse tipo de situações. 

As situações puramente internas são entendidas pelo TJUE60 como as que integram elementos 

que dizem respeito e estão localizados dentro de apenas um Estado-Membro – e, por conseguinte, fora 

da tutela da UE.61  

O problema que se levanta é precisamente o de saber se, perante situações consideradas 

puramente internas, o TJUE deve abster-se de as tutelar ou se, pelo contrário, deve apreciá-las à luz das 

normas dos Tratados, abarcando dentro do seu âmbito situações que, aparentemente, não demonstrem 

qualquer ligação ao DUE.  

Um exemplo que pode ser elucidativo: o atual art.º 157º TFUE que dispõe sobre a igualdade de 

remuneração por trabalho igual, entre trabalhadores de sexo masculino e feminino, corresponde a uma 

norma de DUE que se aplica a situações, onde há elementos que são considerados internos de um 

Estado, tendo em vista a prevenção da existência de um mercado, no qual a competição se possa 

basear em remuneração baixa para as mulheres e outros tipos de discriminação.  

Sucede o mesmo, relativamente a variadas situações do mercado interno, onde não se evidencia 

uma dimensão propriamente transfronteiriça. Esta nova abordagem põe em causa o tradicional 

entendimento e o tratamento que é dado a este tipo de situações ditas puramente internas.  

Tradicionalmente, o TJUE recusava-se a aplicar o DUE a uma situação que dissesse respeito 

apenas ao Estado-Membro. Assim, estas situações caíam fora do âmbito das disposições europeias, 

levando à recusa da aplicação das mesmas por parte do TJUE. 

Este tratamento – que num primeiro momento era visto como lógico e perfeitamente aceitável – 

foi, ao longo do tempo, criando situações desconfortáveis, originando mesmo críticas e vários problemas. 

Um dos problemas mais interessantes e que foi provocado está precisamente relacionado com a 

discriminação inversa.  

                                                           
60 Como exemplo, atentar no caso C-241/89 SARP v. Chambre syindicale des raffineurs et conditioneurs de sucre de France and others, considerando 16. 
61 Neste sentido Cfr.. Miguel Poiares Maduro, The Scope of European Remedies: The Case of Purely Internal Situations and Reverse Discrimination, ob. cit., in 
Kilpatrick, Novitz and Skidmore (eds.), The Future of European Remedies, Hart, 2000, p. 121 e ss 
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O conceito de situação meramente interna era usado para justificar a existência deste tipo de 

discriminação, ou seja, era neste ponto em que os Estados se apoiavam para justificar a menor proteção 

dada aos seus nacionais em situações concretas – ou para não lhes conceder o mesmo tipo de proteção 

reconhecida aos nacionais de outros Estados-Membros.62 

Desta forma, a discriminação inversa acontecia quando o DUE não conseguia proteger os 

nacionais contra o seu próprio Estado, de tal forma que este problema era, então, visto como algo que 

deveria ser tratado dentro e pelo próprio Estado, através da legislação interna relativa à proibição de 

discriminações. Isto acontecia porque não se entendia que aqui estivesse, também, presente uma 

situação que coubesse e dissesse certamente respeito à UE. No entanto, desde a introdução do estatuto 

da cidadania da UE, através do Tratado de Maastricht de 1992, a problemática da discriminação inversa 

começa a adquirir contornos distintos. 

 A UE já não é uma organização económica em que os valores dos nacionais dos Estados-          

-Membros são vistos apenas como fatores de produção, mas sim uma organização com um conteúdo 

mais amplo de objetivos e metas, sendo uma das mais importantes a criação de um estatuto significativo 

da cidadania da UE – que valoriza o cidadão, enquanto tal, e não como fator de produção.  

A discriminação inversa existe devido ao tratamento que é dado aos cidadãos de outros Estados-     

-Membros da UE – cidadãos que se encontram num Estado de acolhimento precisamente, porque 

usufruíram/exerceram as liberdades de circulação protegidas pelo DUE. Desta forma, interroga-se: como 

tal situação pode ser ignorada? Mais: como se pode tratar este tipo de situações como não tendo nada a 

ver com o DUE, sendo apenas “puramente internas”? Como não poderia deixar de ser e, como ao longo 

desta exposição tem-se vindo sucessivamente a defender, a tutela da UE recai sobre estas áreas, tendo 

por base vários elementos que se irão de seguida analisar. 

Para sustentar esta posição, há diversos fatores que têm de ser tidos em conta. Antes de mais, 

convém referir que a noção de situação meramente interna encerra em si mesmo um conjunto de 

problemas e inconsistências, como aliás já foi adiantado.  

A discriminação em razão da nacionalidade tem vindo a ser considerada como integrante do 

âmbito de aplicação do DUE sendo, deste modo, proibida, visto que conduz à não realização do objetivo 

principal das políticas da UE: a criação de um mercado interno.63 

As regras de livre circulação têm vindo a ser interpretadas para impedir a criação de barreiras 

discriminatórias à livre circulação de pessoas. Isto significa que pode haver situações onde uma medida 

                                                           
62 Cfr. Miguel Poiares Maduro, The Scope of European Remedies: The Case of Purely Internal Situations and Reverse Discrimination, ob. cit., in Kilpatrick, 
Novitz and Skidmore (eds.), The Future of European Remedies, Hart, 2000, p. 121 e ss. 
63 Segundo Miguel Poiares Maduro, The Scope of European Remedies: The Case of Purely Internal Situations and Reverse Discrimination, ob. cit., in Kilpatrick, 
Novitz and Skidmore (eds.), The Future of European Remedies, Hart, 2000, p.123. 
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nacional é aplicada exatamente da mesma maneira para produtos importados e para produtos 

nacionais, ou para os nacionais de um Estado-Membro e pessoas provenientes de outro Estado-Membro. 

Se, porventura, essa medida for capaz de impedir a livre circulação de produtos ou pessoas 

entre os Estados-Membros, será considerada como sendo contrária à legislação da UE. Assim, a 

proteção dada a um cidadão contra o seu Estado é resultado das regras da livre circulação e não do 

princípio da igualdade, isto é, essa tutela existe, mas tendo em vista a proteção das liberdades e a 

construção do mercado interno. 

Relativamente a este aspeto, há que ter em conta aquilo que o TJUE refere no Ac. Knoors64: 

“Com efeito, estas liberdades, fundamentais no sistema da Comunidade, não seriam plenamente 

realizadas, se os Estados-membros pudessem recusar o benefício das disposições do direito comunitário 

aos seus nacionais que utilizaram as facilidades existentes em matéria de circulação e de 

estabelecimento e que adquiriram, com base nestas, as qualificações profissionais referidas na directiva 

num Estado-membro diferente daquele de que possuem a nacionalidade.”.65  

No Ac. Singh66 é apresentada uma situação, a partir da qual se pretende saber se o direito de 

residência concedido pelo DUE se aplica ao marido e ao filho de um nacional de um Estado-Membro que 

resida noutro Estado-Membro, quando esse nacional regresse ao seu Estado de origem, após ter 

exercido uma atividade económica noutro Estado-Membro. O que está aqui em causa é o direito a 

acompanhar o cônjuge no regresso ao seu Estado de origem.  

Aqui a Comissão defendeu que “o cidadão de um Estado-membro que regresse a este Estado 

para nele se estabelecer depois de ter exercido uma actividade económica noutro Estado-membro está 

na mesma situação que um cidadão de outro Estado-membro que se venha estabelecer no primeiro 

país. No entender de ambos, deve ser tratado da mesma maneira, em conformidade com o princípio da 

não discriminação enunciado no artigo 7° do Tratado, podendo, assim, invocar a aplicação do artigo 

52.° do Tratado, designadamente no que respeita ao direito de permanência do seu cônjuge, quando 

este não tem a nacionalidade de um dos Estados-membros.”.67 

Por seu turno, o TJUE refere que “Um cidadão de um Estado-membro poderia ser dissuadido de 

abandonar o seu país de origem para exercer uma actividade assalariada ou não assalariada, na 

acepção do Tratado, no território de outro Estado-membro, se não pudesse beneficiar, quando regressa 

ao Estado-membro da sua nacionalidade para exercer uma actividade assalariada ou não assalariada, de 

facilidades de entrada e de residência pelo menos equivalentes às de que dispõe, por força do Tratado 

                                                           
64 Acórdão Knoors, de 9 de Maio de 1978, processo C-115/78. 
65 Cfr. acórdão Knoors, cit., considerando 20. 
66 Acórdão Singh, de 7 de Julho de 1992, processo C-370/90. 
67 Cfr. acórdão Singh, cit., considerando 13. 
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ou do direito derivado, no território de outro Estado-membro. Concretamente, seria dissuadido de o fazer 

se o seu cônjuge e filhos não fossem autorizados a entrar e a permanecer no território desse Estado, em 

condições pelo menos equivalentes às que lhes são reconhecidas pelo direito comunitário no território de 

outro Estado-membro.”.68 

Posto isto, o TJUE decide este caso da seguinte maneira: “Assim, há que responder à questão 

prejudicial que o disposto no artigo 52.° do Tratado e na Directiva 73/148 deve ser interpretado, no 

sentido em que obriga um Estado-membro a autorizar a entrada e a permanência no seu território do 

cônjuge — qualquer que seja a nacionalidade deste — do nacional desse Estado que se deslocou com 

esse cônjuge para o território de outro Estado-membro para aí exercer uma actividade assalariada, na 

acepção do artigo 48.° do Tratado, e que regressa ao território do Estado-membro de que é nacional 

para nele se estabelecer, na acepção do artigo 52.° do Tratado. O cônjuge deve beneficiar, pelo menos, 

dos mesmos direitos que lhe seriam reconhecidos pelo direito comunitário, se o seu marido ou mulher 

se deslocassem para o território de um outro Estado-membro e aí permanecessem.”.69 

Aquilo que este acórdão trouxe de importante para a presente discussão foi tentar determinar 

qual a razão para que, a um cidadão que se moveu para outro Estado-Membro, fosse dado o direito a 

trazer o seu cônjuge – sendo este cidadão de um país terceiro –, enquanto tal direito é negado a 

cidadãos que não exerceram liberdades de circulação. Como é demonstrado por esta decisão, a 

necessidade de existir uma ligação – ou um elemento de conexão – com o DUE gera, por si só, 

discriminações.  

A abordagem atual é, desta forma, difícil de sustentar à luz da dinâmica do processo de 

integração. A tensão entre a autonomia que pertence aos Estados-Membros e a igualdade de cidadãos 

da UE é uma razão chave para a relutância do TJUE em incluir situações puramente internas dentro do 

âmbito da cidadania. Esta posição, ao ser invertida por parte do TJUE, levaria a uma alteração no 

equilíbrio de forças ao nível da competência e da autonomia reguladora dos Estados-Membros na área 

das políticas de imigração.  

Entretanto, tem-se vindo a argumentar que os Estados-Membros têm somente um interesse 

simbólico na manutenção da regra da situação puramente interna e que a sua alteração seria benéfica 

para todas as partes envolvidas, mesmo para os Estados-Membros que insistem em discriminar os seus 

próprios nacionais. Na medida em que a integração europeia está a expandir-se, poucas situações 

podem permanecer isoladas do âmbito do DUE, reivindicando a ausência de uma conexão com o 

mesmo. 

                                                           
68 Cfr. acórdão Singh, cit., considerandos 19 e 20. 
69 Cfr. acórdão Singh, cit., considerando 25. 
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 O grau mais elevado de integração significa que já não é sustentável fazer depender a proteção 

europeia de uma conexão que se revela arbitrária, dada a existência do princípio da não discriminação 

dos cidadãos europeus. A criação de uma cidadania da UE, a expansão do princípio de igualdade, e a 

importância cada vez maior dada à proteção dos direitos fundamentais pela UE exigirão uma solução 

substantiva ao problema da discriminação inversa, visto que a UE é dirigida, já não aos agentes 

económicos, mas sim aos seus próprios cidadãos.  

A discriminação inversa deve ser, consequentemente, reproposta e abordada como sendo um 

problema da discriminação entre os cidadãos da UE.  

O tratamento menos favorável dado aos seus nacionais por um Estado-Membro não acontece 

porque esse Estado genuinamente assim o deseje. Isso sucede porque as disposições do DUE obrigam-

no a tratar os cidadãos de outros Estados-Membros de uma maneira mais favorável comparativamente 

àquela que é dada aos seus nacionais, sendo este o momento onde a discriminação inversa se 

concretiza. 

Assim, na leitura tradicional, se numa dada situação não existisse algum elemento ou facto que 

tenha ligação a outro Estado (para desse modo tratar-se de uma situação transfronteiriça), estar-se-ia 

perante uma situação puramente interna.70  

Embora a observância da situação puramente interna tenha vindo a ser considerada como uma 

solução bastante simples para alcançar o equilíbrio entre a necessidade de promover os objetivos da UE 

e respeitar as competências dos Estados-Membros, esta não foi uma solução totalmente livre de 

problemas, pois é precisamente a partir desta ideia, a da aplicação do direito nacional em situações que 

à primeira vista sejam apenas e tão só consideradas como puramente internas, que se tem originado os 

casos de discriminação inversa.  

Todos os casos de discriminação inversa são, portanto, resultado da legislação da UE, levando a 

que as leis nacionais não consigam grau idêntico de proteção. Assim, nos termos da leitura tradicional, a 

legislação da UE pode aplicar-se somente aos nacionais de outros Estados--Membros, concedendo-lhes, 

deste modo, os direitos que não são dados aos nacionais que se encontram no seu próprio Estado.  

A discriminação sofrida por pessoas em situações ditas puramente internas é definida como 

"inversa", pois embora a prática usual seja aquela de os Estados-Membros tentarem favorecer os seus 

próprios nacionais, nos casos em que ocorre a discriminação que nos ocupa, é exatamente este grupo – 

                                                           
70 Neste sentido Cfr. Alina Tryfonidou, Purely Internal Situations and Reverse Discrimination in a Citizens’ Europe: Time to “Reverse” Reverse Discrimination?, 
ob. cit., p. 12 e ss. 
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isto é, os nacionais de um Estado-Membro que não conseguem identificar uma ligação suficiente a um 

elemento transfronteiriço – a quem é dado um tratamento menos favorável.71 

As regras da UE são frequentemente interpretadas como exigindo um tratamento mais do que 

igual, ou seja, são tratadas como exigindo, no que diz respeito aos produtos estrangeiros e aos 

nacionais, a abolição de determinadas medidas que, apesar de serem não discriminatórias, afetam a 

livre circulação e a integração económica. Além disso, mesmo quando a lei da UE é interpretada como 

querendo apenas o tratamento igual, o padrão de comparação utilizado para determinar o tratamento 

igual pode, de facto, conduzir a um tratamento mais favorável para nacionais ou produtos de outros 

Estados-Membros.  

Um critério muito importante para a determinação da aplicabilidade das normas a nacionais do 

próprio Estado-Membro ou a nacionais de outros Estados-Membros tem a ver com o reconhecimento 

mútuo.72   

Isto sucede porque o reconhecimento mútuo permite uma melhor compreensão do fenómeno 

das discriminações inversas existentes no mercado interno, uma vez que o reconhecimento mútuo e a 

discriminação inversa são os dois lados da mesma moeda. Por outras palavras, a criação de um 

processo que seja capaz de conjugar as diferentes normas nacionais que existem, isto é, a criação de 

um processo competitivo entre diferentes normas nacionais, fazendo com que haja a possibilidade dos 

Estados terem diferentes graus e formas de regulação. 

Como refere Poiares Maduro,73 “mesmo em áreas onde a não discriminação foi retratada como a 

base de controlo racional por detrás do DUE, a discriminação inversa manifestou-se como sendo um 

efeito secundário dessas normas.  

Assim, e durante vários anos, a regra geral que se aplicava à livre circulação de pessoas e 

serviços era o princípio do tratamento nacional – que impunha aos Estados a obrigação de aplicarem a 

mesma legislação, quer aos seus nacionais quer aos nacionais de outros Estados –, o que tornava muito 

improvável a produção de situações de discriminação inversa com a aplicação desse tipo de regras.  

Acresce, também, que uma nova abordagem tem vindo a ser realizada no sentido de acontecer 

uma harmonização e uma maior confiança nos requisitos mínimos e no reconhecimento mútuo das 

regulamentações nacionais, independentemente de haver ou não, uma equivalência entre essas regras.  

                                                           
71Neste sentido Cfr. Alina Tryfonidou, Purely Internal Situations and Reverse Discrimination in a Citizens’ Europe: Time to “Reverse” Reverse Discrimination?, 
ob. cit., p. 14.  
72 Neste sentido Cfr. Miguel Poiares Maduro, The Scope of European Remedies: The Case of Purely Internal Situations and Reverse Discrimination, ob. cit., in 
Kilpatrick, Novitz and Skidmore (eds.), The Future of European Remedies, Hart, 2000, p. 131. 
73Cfr. Miguel Poiares Maduro, The Scope of European Remedies: The Case of Purely Internal Situations and Reverse Discrimination, ob. cit., in Kilpatrick, 
Novitz and Skidmore (eds.), The Future of European Remedies, Hart, 2000, p. 131 
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Uma das características mais relevantes desta abordagem foi a transformação da discriminação 

inversa, de um efeito colateral da integração, para um instrumento de integração. 

Há então um conjunto de regras e princípios do mercado interno que importa conjugar e regular. 

Deste modo, e tendo em vista a não existência de discriminação, podem existir normas europeias que 

visem a proteção da livre circulação e o livre exercício das atividades económicas, que são mais 

favoráveis aos nacionais de outros Estados-Membros em comparação com as normas domésticas 

aplicadas aos nacionais do próprio Estado. 

O caso Cassis de Dijon74 exemplifica uma situação que cumpre analisar. Este caso diz respeito à 

livre circulação de bens, tendo como objetivo analisar uma situação onde se pretenda apreciar se “a 

exigência de um teor mínimo em álcool pode ser abrangida quer pela proibição contida no artigo 30.° do 

Tratado de toda e qualquer medida de efeito equivalente a restrições quantitativas nas trocas comerciais 

entre Estados-membros, quer pela proibição de toda e qualquer discriminação nas condições de 

abastecimento e de comercialização entre nacionais dos Estados-Membros, na acepção do artigo 

37.°”.75 

A decisão do TJUE determina que a norma nacional deve passar no teste da proporcionalidade: 

“a exigência unilateral, imposta pela regulamentação de um Estado-membro, de um teor em álcool 

mínimo para a comercialização de bebidas alcoólicas, constitui um obstáculo às trocas comerciais 

incompatível com as disposições do artigo 30.° do Tratado. 

Não existe, portanto, fundamento válido para impedir que bebidas alcoólicas, legalmente 

produzidas e comercializadas em outros Estados-Membros, sejam introduzidas em qualquer outro 

Estado-Membro, sem que se possa opor ao escoamento desses produtos a proibição legal de 

comercialização de bebidas com teor em álcool inferior ao limite fixado pela regulamentação nacional.”.76 

De acordo com esta doutrina, uma norma não será aceite em virtude de não respeitar o princípio 

da proporcionalidade, mas apenas no que diga respeito à sua aplicação, quanto a bens importados ou 

reimportados. 

Ora, este tipo de situação leva a que surjam casos de discriminação inversa. Segundo este 

acórdão a ideia de reconhecimento mútuo pode levar a que produtos nacionais e produtos importados 

compitam no mesmo mercado, mas de acordo com regras diferentes. E é precisamente este tipo de 

situação que origina a discriminação inversa.77 

                                                           
74 Acórdão Cassis di Dijon, de 20 de Fevereiro de 1979, processo C-120/78. 
75 Cfr. acórdão Cassis di Dijon, cit., considerando 6. 
76 Cfr. acórdão Cassis di Dijon, cit., considerando 14. 
77 Neste sentido Cfr. Miguel Poiares Maduro, The Scope of European Remedies: The Case of Purely Internal Situations and Reverse Discrimination, ob. cit., in 
Kilpatrick, Novitz and Skidmore (eds.), The Future of European Remedies, Hart, 2000,  p. 133. 
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Pode-se, então, ter uma medida nacional não discriminatória, mas que seja atingida pela tutela 

do TJUE, pois restringe a livre circulação. No entanto, e visto que esta restrição apenas diz respeito a 

produtos importados, a sua aplicação a produtos nacionais levará, sim, a uma discriminação, em relação 

a estes últimos. 

Por fim, convém ter em conta um determinado aspeto: nem todas as situações que parecem 

ser, numa primeira análise, discriminação inversa, conduzem efetivamente a uma diferença no 

tratamento de situações semelhantes e assim a uma discriminação flagrante. Em certos casos, as 

pessoas que se encontram numa situação puramente interna não estão numa posição semelhante 

àquela em que estão as pessoas que se enquadram no âmbito da aplicação do DUE.  

Deste modo, há que tratar estes dois grupos de pessoas de forma diferente. Isto significa que o 

tratamento mais favorável que é concedido pela UE às pessoas que são abrangidas pelas suas normas 

pode corresponder a uma forma de ação positiva – realizada para compensar tais pessoas das 

desvantagens causadas pelo exercício das liberdades fundamentais, levando a que deste modo o 

continuem a fazer, não dissuadindo todos os outros que também o pretendam.  

Um exemplo bastante ilustrativo deste tipo de situações, onde se dá a ação positiva e que está 

também ligado à discriminação inversa, pode ser encontrado nos casos relativos à concessão dos 

direitos de reunificação familiar aos cidadãos que são considerados migrantes económicos – e desde a 

criação da cidadania europeia, a todos os cidadãos migrantes da UE.78 

Deste modo, a linha que existe entre uma ação deste tipo, e uma situação em que existe 

discriminação inversa, pode ser realmente muito ténue. 

O Ac. Jia79 demonstra esse tipo de situação, na medida em que estamos perante um caso onde 

o filho de Y. Jia, Shenzhi Li, que possui também nacionalidade chinesa, vivia desde 1995 na Suécia com 

a sua mulher, Svanja Schallehn, que era de nacionalidade alemã e exercia uma atividade não 

assalariada na Suécia. Foi concedida a S. Li, como cônjuge de uma cidadã da UE, uma autorização de 

residência com a mesma validade que a autorização da sua mulher. Ora Y. Jia, invocando a sua relação 

de parentesco com um nacional de um Estado-Membro, pediu uma autorização de residência ao 

Migrationsverket. 

Desta forma, a questão chave neste processo era a de saber se o DUE deve ser interpretado no 

sentido de que “Se um nacional de um país terceiro, sendo familiar de um cidadão da União, não puder 

invocar um direito de residência ao abrigo da Diretiva 73/148/CEE, por não residir legalmente na 

                                                           
78 Neste sentido Cfr. Alina Tryfonidou, Purely Internal Situations and Reverse Discrimination in a Citizens’ Europe: Time to “Reverse” Reverse Discrimination?, 
ob. cit., pp. 15 -17 
79 Acórdão Jia, de 9 de Janeiro de 2007 , processo C-1/05. 
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Comunidade, a sua expulsão do país pelo facto de o pedido de autorização de residência nacional não 

poder ser deferido depois da entrada na Suécia, constitui uma restrição ao direito de estabelecimento do 

cidadão da União, previsto no artigo 43.° CE.”, e, “Se um nacional de um país terceiro, familiar de um 

cidadão da União, não puder invocar o direito de residência ao abrigo da Directiva 73/148/CEE, por não 

residir legalmente na Comunidade, a recusa de concessão da autorização de residência constitui uma 

restrição ao direito de estabelecimento do cidadão da União, previsto no artigo 43.° CE”.80  

Este caso leva a que nos deparemos com um conflito de competências entre a UE e os Estados-    

-Membros, sendo por isso importante atentar no que diz o Advogado-Geral Geelhoed, quanto a este 

acórdão. Segundo o Advogado-Geral, cabe aos próprios Estados-Membros decidir acerca da primeira 

entrada no seu território de pessoas que venham de países terceiros, de acordo com os critérios que 

eles estabeleçam nas suas legislações.  

Por outras palavras, isto significa que têm a possibilidade de “só admitirem um nacional de um 

país terceiro, depois de uma apreciação da pessoa em questão e é esta, com efeito, a prática geral, na 

maioria dos Estados-Membros. Depois de admitidas no território de um Estado-Membro, integrado no 

sistema Schengen, todas as pessoas têm direito de circular, através das fronteiras internas entre esses 

Estados-Membros. O direito de residência num Estado-Membro, todavia, é regulado pelo direito 

comunitário ou pelo direito nacional, em função da nacionalidade e do estatuto jurídico da pessoa em 

questão.”81 

 Ainda segundo Geelhoed, em várias circunstâncias pode existir uma interferência com as 

competências dos Estados-Membros na área de imigração, devido ao exercício dos direitos que surgem 

pela aplicação dos instrumentos da UE aos nacionais de países terceiros (familiares de um cidadão da 

UE que é migrante). Isto é o que está presente no caso em análise, ou seja, está-se perante um familiar 

nacional de um país terceiro que entra num Estado-Membro e invoca um direito de residência na UE 

com base nas suas próprias normas, mesmo que a pessoa em causa não tenha entrado legalmente no 

território do Estado-Membro para o efeito de aí estabelecer residência de longa duração.82  

Assim, e de acordo com o Advogado-Geral, existe uma manifesta necessidade de delimitar o 

alcance de ambas as áreas de competência, o que não se resolve pela mera aplicação do mecanismo do 

primado do DUE sobre o direito nacional que lhe seja contrário.  

Trata-se, então, de um problema de discriminação inversa, uma vez que, “permitir aos nacionais 

de países terceiros, que não tenham ainda sido admitidos no território de um Estado-Membro e que 

                                                           
80Cfr. acórdão Jia, cit., considerando 24.  
81 Cfr. as conclusões do Advogado-Geral Geelhoed no processo Jia, cit., considerando 33. 
82 Neste sentido Cfr. Alina Tryfonidou, Purely Internal Situations and Reverse Discrimination in a Citizens’ Europe: Time to “Reverse” Reverse Discrimination?, 
ob. cit., pp. 15 -17 
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tenham um vínculo familiar com um nacional de um Estado-Membro, que entrem e residam no 

Estado-Membro de acolhimento do cidadão comunitário migrante, apenas com base nesse facto, gera 

desigualdade relativamente a nacionais de países terceiros que pretendam juntar-se a um familiar 

nacional de um Estado-Membro, mas que não se tenha deslocado dentro da Comunidade, ou a um 

familiar nacional de um país terceiro que resida já legalmente num Estado-Membro. Nos dois últimos 

casos, os nacionais de países terceiros são avaliados individualmente antes de serem admitidos, ao 

passo que o familiar na primeira situação não o é. Não há justificação para esta diferença de 

tratamento.”.83 

 O Advogado-Geral entende a discriminação inversa como um fenómeno habitual neste contexto, 

uma vez que as legislações dos Estados-Membros são cada vez mais restritivas, por exigirem uma 

avaliação individual de cada situação antes que os direitos de reagrupamento familiar sejam concedidos, 

entendendo que o DUE confere tais direitos automaticamente a todos os cidadãos migrantes da UE.   

Por tudo isto, e devido às várias diferentes teses que têm vindo a circular pela UE no que a este 

problema diz respeito, o TJUE tem-se deparado cada vez mais com situações de discriminação inversa 

para as quais é chamado a decidir pelos cidadãos europeus para, desta forma, colocar um ponto final 

neste tipo de discriminação, tendo, nos últimos tempos, vindo a cortar com o entendimento tradicional 

que tinha, no que diz respeito à livre circulação de bens e outras regras que dizem respeito às 

liberdades. 

  

                                                           
83 Cfr. as conclusões do Advogado-Geral Geelhoed no processo Jia, cit., considerando 74. 
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5- DA RELAÇÃO ENTRE CIDADANIA EUROPEIA, DISCRIMINAÇÃO INVERSA E DIREITOS 

FUNDAMENTAIS  

 

O princípio presente no art.º 18.º do TFUE, quando está em causa o combate à discriminação 

inversa, engloba quer os (estritamente chamados) direitos de cidadania (presentes no art.º 20.º, n.º2, 

2.º parágrafo, do TFUE), quer os direitos fundamentais que dela decorrem.  

A ideia central é aquela de que não pode existir qualquer tipo de tratamento discriminatório no 

âmbito de aplicação material da cidadania europeia, ou seja, os cidadãos da UE não podem ser alvo de 

nenhum modo de discriminação sem fundamentação razoável – sendo que essas discriminações 

englobam, como não poderia deixar de ser, as discriminações inversas.  

Devido ao facto de nos encontrarmos numa verdadeira União de direito – pautada pelos direitos 

fundamentais, pela igualdade entre os cidadãos, e pela equidade –, o art.º 18.º do TFUE deve ser 

interpretado no sentido de que, quando estejam em causa direitos que advêm da cidadania, qualquer 

tipo de discriminação inversa motivada pela interação do art.º 21.º TFUE com o direito nacional deva ser 

abolida, uma vez que deve prevalecer a proteção mais elevada dos direitos fundamentais, presente no 

art.º 53.º da CDFUE.  

Segundo Stephen D. Kon,84 embora o princípio da não-discriminação em razão da nacionalidade 

tenha vindo a ser consistentemente declarado como um princípio fundamental do DUE pelo TJUE, é 

possível levantar algumas dúvidas quanto à natureza e ao âmbito de aplicação de tal princípio.  

Tal incerteza decorre inicialmente das redações existentes nos primeiros tratados acerca da 

proibição da discriminação.  

Nessas redações, o objetivo principal era considerar uma questão específica de discriminação no 

DUE, nomeadamente se era possível para um Estado ser considerado culpado de discriminação contra 

os seus nacionais.  

No entanto, esta questão, em que está em causa especificamente a discriminação inversa, 

estava dependente da aplicação concreta dada ao princípio da não-discriminação e às limitações que o 

mesmo enfrentava, quando se deparava com situações em que estava presente uma situação interna de 

um Estado-Membro. 

Não obstante, o surgimento da cidadania europeia como um elemento fundamental do processo 

de integração europeia foi um dos factores que contribuiu para a mudança deste paradigma. 

                                                           
84Cfr. Stephen D. Kon, Aspects of Reverse Discrimination in Community Law, Lecturer in Law, School of European Studies, University of Sussex, p. 75. 
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Assim, deste modo, urge levar a cabo uma análise mais pormenorizada de todas estas 

temáticas, mais especificamente da cidadania europeia e de toda a evolução pela qual passou,  

relativamente ao entendimento que lhe tem vindo a ser dado, para melhor compreender todo este 

conjunto de questões. 

A ideia de cidadania85 tem a sua origem muitos séculos antes da existência da UE, remontando à 

antiguidade clássica, mais concretamente à polis grega. O cidadão distinguia-se dos estrangeiros, 

escravos ou mulheres, participando ativamente na vida da Cidade-Estado, ou seja, a cidadania oferecia 

um conjunto de direitos e deveres, mas também era o reflexo de uma distinção social. 

A Revolução Francesa também teve o seu contributo para a ideia de cidadania europeia, ao 

conferir ao cidadão direitos tão importantes como a liberdade, igualdade e participação democrática. 

No entanto, a cidadania europeia – tal como a conhecemos hoje – foi introduzida pelo Tratado 

de Maastricht em 1992. Este foi um passo decisivo para a integração europeia, uma vez que clarificou 

que todos os nacionais de um Estado-Membro são cidadãos da UE.  

O Tratado de Amesterdão, por seu turno, reforçou a ideia de que a cidadania europeia 

complementa a cidadania nacional, ou seja, isto significava que a cidadania europeia estava dependente 

das leis da nacionalidade dos Estados-Membros.  

No entanto, e como se verá mais à frente, esta ideia também será reequacionada 

posteriormente pela jurisprudência do TJUE.  

Portanto, e não obstante tudo isto ter sido apenas introduzido na década de 90 nos Tratados, a 

“Europa dos Cidadãos” começou a ser “falada”, em meados da década de 70, nomeadamente na 

sequência da Cimeira de Paris. Desta cimeira resultou um grupo de trabalho que elaborou um relatório 

(Relatório Tindemanns), no qual fazia referência aos direitos de participação política e à possibilidade de 

um nacional de um Estado-Membro ser funcionário público noutro Estado-Membro. 

Os direitos dos cidadãos europeus constantes dos Tratados são o resultado do confronto entre 

duas correntes: uma primeira que tinha uma perspetiva intergovernamental e uma segunda que 

abordava esta matéria através de uma perspetiva institucional. 

Relativamente à primeira, entendia-se que a cidadania europeia se deveria construir por acordos 

recíprocos, através dos quais cada um dos Estados-Membros alargaria os benefícios atribuídos aos seus 

nacionais a cidadãos de outros Estados-Membros. A segunda propugnava a instituição de uma cidadania 

comum, a nível comunitário, que compreenderia os direitos e as obrigações inerentes a este conceito 

consagrado nas ordens jurídicas dos Estados-Membros. 

                                                           
85 Sobre a cidadania europeia e a sua evolução Cfr. Jónatas E. M. Machado, Direito da União Europeia, ob. cit., Coimbra Editora, Outubro 2010, p. 242 e ss. 
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A cidadania europeia é indissociável da nacionalidade86 e ao abranger qualquer nacional de um 

Estado-Membro traduz-se num importante direito para os que a possuem. É dela que resulta a 

capacidade de gozo e exercício de direitos e o respeito pelos deveres, isto é, todo um conjunto de 

direitos e deveres jurídicos que além de se encontrarem presentes nos vários ordenamentos jurídicos 

nacionais, surgem agora a nível comunitário, conferindo a todos os cidadãos europeus um leque mais 

alargado de proteção jurídica. Esta proteção significa que são conferidos a todos os cidadãos direitos 

económicos, sociais, civis e políticos que ultrapassam o âmbito das fronteiras nacionais. 

A nacionalidade de um Estado-Membro é uma condição da cidadania europeia, à qual direitos 

importantes estão associados, especialmente a livre circulação e o direito de residência; mas para 

determinar a cidadania da UE, as suas normas fazem remissão para as leis de nacionalidade dos vários 

Estados-Membros.  

Embora a cidadania da UE ainda derive da cidadania nacional, ela constitui a fundação de um 

novo espaço legal e político que cria os direitos e os deveres independentes do Estado.  

A cidadania europeia é como uma consequência lógica da cidadania nacional, isto é, a cidadania 

europeia como que acresce à cidadania nacional, sendo um “plus” fundamental da mesma, vide art.º 

9.º TUE.  

De acordo com a lei internacional, as leis da cidadania foram sempre consideradas uma 

competência exclusiva dos Estados. As leis estatais podiam sempre estabelecer categorias diferentes de 

“nacionais” e isto foi sempre aceite pela lei europeia.  

Isto é devidamente bem ilustrado pelo particular exemplo do sistema britânico de nacionalidade: 

o Reino Unido tem, à vista do seu passado imperial e colonial, definido diversas categorias de cidadãos 

britânicos a quem reconheceu como tendo direitos que diferem de acordo com a natureza dos laços que 

possuem com o Reino Unido: muitos povos têm uma ligação com o Reino Unido, mesmo que nunca 

vivam lá ou o visitem e não tenham nenhuma ligação próxima com esse Estado. Esta foi a razão para 

uma declaração pelo Reino Unido da Grã Bretanha e da Irlanda do Norte na definição do termo 

“nacionais” constante no TFUE, tendo mesmo sido objeto de um caso do TJUE (Zhu e Chen)87. Aliás, as 

normas da UE indicam precisamente isso, ou seja, que a legislação nacional nunca pode negar a 

determinada categoria de seus “nacionais” o direito a entrar no território do Estado do qual é nacional. 

Isto não tem o efeito de privar estes “nacionais” de direitos que estão consagrados sob o direito da UE, 

porque tais direitos nunca se levantaram, em primeiro lugar, para tais pessoas.  

                                                           
86 Cfr. Jónatas E. M. Machado, Direito da União Europeia, ob. cit., Coimbra Editora, Outubro 2010, p. 243. 
 
87 Acórdão Zhu e Chen, de 19 de Outubro de 2004, processo C-200/02.  



50 
 

Isto parece demonstrar a extensão que a lei da UE tem vindo a dar, relativamente à construção e 

à definição da cidadania europeia, sendo que esta deve atuar como um limite para as leis e para os 

regulamentos dos Estados-Membros.  

Como foi evidenciado, o estatuto da cidadania europeia foi introduzido pelo Tratado de 

Maastricht. As disposições de cidadania formavam a parte II do Tratado CE, que incluía uma lista de 

direitos que eram concedidos aos cidadãos da União, sendo um dos mais importantes, o que encontrava 

plasmado no art.º 17º desse mesmo tratado (atual art.º 20.º TFUE). 

Esse artigo previa que os cidadãos da UE tivessem todos os direitos previstos no Tratado CE e 

não, apenas, aqueles que estivessem listados nessa parte. A introdução deste novo estatuto foi muito 

importante, porque isso significava que, pela primeira vez, aos nacionais do Estado-Membro – agora 

considerados, em absoluto, cidadãos da UE –  que fossem economicamente não ativos e não se 

tivessem movido entre os Estados-Membros, para efeitos de exercício de uma atividade económica, ser-

lhes-ia concedida uma matriz de direitos que o Tratado CE tradicionalmente apenas concedia aos 

agentes económicos migrantes. Apesar disso, apenas muito recentemente esta ideia começou a ser 

posta na prática e ganhou força.  

Atualmente, a cidadania europeia está consagrada no TFUE, Parte II, dos artigos 18.º a 25.º e 

na CDFUE, entre os artigos 39º e 46º.88 Aqui encontramos todo um conjunto de direitos como: o direito 

ao sufrágio, a uma boa administração, ao acesso aos documentos, etc.  

Tal como já foi observado, a cidadania europeia tem uma natureza acrescida, relativamente à 

cidadania nacional. Contudo, ela tem um forte impacto sobre esta, obrigando a uma interdependência, 

cada vez maior, das políticas de nacionalidade dos vários Estados-Membros. De outro modo, as 

alterações que acontecem no direito da nacionalidade de um Estado-Membro vão repercutir-se na 

cidadania europeia e em todos os outros Estados-Membros, o que leva a que haja uma necessidade de 

harmonizar as várias legislações nacionais. 

Assim, com toda a evolução jurisprudencial do TJUE a este respeito, surge uma noção de 

cidadania completamente formada e fundamental, ao nível do estatuto dos nacionais dos Estados-

Membros. Esta cidadania aparece agora como uma “cidadania social” baseada na proteção social, na 

solidariedade social, deixando para trás as ideias primárias de uma cidadania fundada apenas na parte 

do mercado e nos direitos económicos. 

                                                           
88 Cfr. Jónatas E. M. Machado, Direito da União Europeia, ob. cit., Coimbra Editora, Outubro 2010, p. 244. 
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Um dos primeiros passos dados nesta transformação ocorreu com o Ac. Martínez Sala89 de 

1998. É neste acórdão que se começa o processo de desvinculação do estatuto de cidadania do 

exercício das atividades económicas.90  

Maria Martínez Sala é “uma cidadã espanhola que, desde Maio de 1968, reside na Alemanha. Aí 

exerceu diferentes actividades assalariadas, durante o período decorrido, incluindo as interrupções, de 

1976 a 1986 e, seguidamente, de 12 de Setembro de 1989 a 24 de Outubro de 1989. Desde então, 

beneficiou de uma ajuda social paga pela cidade de Nürnberg e pelo Landratsamt Nürnberger Land, ao 

abrigo da Bundessozialhilfegesetz (lei federal sobre a ajuda social). Até 19 de Maio de 1984, María 

Martínez Sala obteve das autoridades competentes diferentes títulos de residência que se sucederam 

praticamente sem interrupção. Posteriormente, apenas obteve documentos comprovativos de que a 

prorrogação do seu título de residência fora solicitada.”91 

O TJUE foi chamado a pronunciar-se sobre o facto de esta cidadã espanhola, residente na 

Alemanha, poder, enquanto residente neste Estado-Membro da UE, usufruir do subsídio para a criação 

dos filhos como os cidadãos alemães. 

A resposta do TJUE foi clara: “Há, pois, que responder (…) no sentido de que o direito 

comunitário se opõe a que um Estado-Membro exija dos nacionais dos outros Estados-Membros 

autorizados a 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 a criação dos filhos, 

enquanto os seus nacionais estão unicamente obrigados a ter o seu domicílio ou o seu local de 

residência normal nesse Estado-Membro.”92 

Deste modo, decorre daqui que aquilo que, segundo o TJUE, justifica o igual tratamento desta 

cidadã com os demais cidadãos alemães é o facto de ela ser cidadã da UE e, por conseguinte, beneficiar 

de tal estatuto jurídico. Este tribunal entendeu que “enquanto nacional de um Estado-Membro, que 

reside legalmente no território de outro Estado-Membro, a recorrente no processo principal inclui-se no 

domínio de aplicação ratione personae das disposições do Tratado consagradas à cidadania europeia.”93 

Não obstante, neste acórdão o TJUE parte do pressuposto de que Martínez Sala já teria tido 

autorização de residência, em tempos na Alemanha, não baseando esse mesmo direito no art.º 21º 

TFUE e nas limitações que dele são emanadas, ao nível do seguro de doença e suficiência de recursos. 

                                                           
89 Acórdão Martínez Sala, de 12 de Maio de 1998, processo C-85/96. 
90 Cfr. Alessandra Silveira, Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz Zambrano, 2011, p. 
11. 
91 Cfr. acórdão Martínez Sala, cit., considerandos 13 e 14.  
92 Cfr. acórdão Martínez Sala, cit., considerando 65. 
93 Cfr. acórdão Martínez Sala, cit., considerando 61. 



52 
 

Situação diferente, tal como é mencionado por Alessandra Silveira94, é aquela que está presente no Ac. 

Baumbast95, onde o TJUE se vai ver “confrontado com tais condições e limitações – e inclusivamente 

com a questão de saber se os cidadãos europeus, economicamente inactivos, gozariam de um direito de 

residência com fundamento naquela disposição”.96  

Este acórdão é um dos mais importantes e fulcrais no que à cidadania diz respeito. Com ele, e 

de acordo com a autora, dá-se um grande avanço nesta matéria, pois no seguimento do Ac. Martínez 

Sala, o TJUE reconhece o efeito direto do art.º 21.º TFUE, segundo o qual qualquer cidadão da UE goza 

do direito de circular e permanecer livremente no território dos Estados-Membros, ainda que a própria 

disposição pressuponha certas limitações a esse direito.  

Ainda segundo a autora, neste acórdão, o TJUE confirma o entendimento de que os Tratados 

não exigem que os cidadãos da UE tenham que exercer uma atividade profissional, assalariada ou 

independente, para poderem gozar dos direitos relativos à cidadania da União. 

Além disso, acrescenta também, que nada permite considerar que esses mesmos cidadãos que 

se tenham estabelecido noutro Estado-Membro, para desenvolverem uma atividade assalariada, fiquem, 

quando essa atividade termina, privados dos direitos que lhes tenham sido conferidos em virtude dessa 

cidadania. 

Assim, no Ac. Baumbast temos a situação de um cidadão de “nacionalidade colombiana, que 

casou no Reino Unido, em Maio de 1990, com W. Baumbast, nacional alemão. Da família fazem ainda 

parte duas filhas, a mais velha, Maria, Fernanda Sarmiento, filha natural de M. B. Baumbast, de 

nacionalidade colombiana, e a mais nova, Idanella Baumbast, que tem a dupla nacionalidade alemã e 

colombiana”.97 

Ainda: “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, inicialmente como trabalhador e posteriormente como empresário. No 

entanto, após a declaração de falência da sua empresa, e não tendo conseguido obter um trabalho 

suficientemente bem remunerado no Reino Unido, ocupou a partir de 1993 empregos em sociedades 

alemãs com actividades na China e no Lesoto. Embora, desde então, W. Baumbast tenha procurado 

periodicamente trabalho no Reino Unido, a sua situação profissional ainda não se tinha alterado na data 

do despacho de reenvio.     Em Maio de 1995, M. B. Baumbast apresentou um pedido de autorização de 

                                                           
94 Neste sentido Cfr.. Alessandra Silveira, Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz 
Zambrano, ob. cit., 2011, p. 12. 
95 Cfr. acórdão Baumbast, cit. 
96 Neste sentido Cfr.. Alessandra Silveira, Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz 
Zambrano, ob. cit., 2011, p. 12. 
97 Cfr. acórdão Baumbast, cit., considerando 16. 
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permanência por tempo indeterminado («indefinite leave to remain») no Reino Unido para si própria e 

para os outros membros da sua família.”98 

Ao ver o seu pedido recusado, Baumbast recorre para o TJUE sendo a decisão no mínimo 

importante para a consequente evolução da cidadania europeia. 

É preciso notar que o que está aqui em causa é o facto de o TJUE defender que não é 

necessário que se exerça uma atividade para gozar dos direitos conferidos pela cidadania, isto é, não é 

pelo facto de essa atividade cessar que esse indivíduo se veja privado de exercer os seus direitos. 

Mas este acórdão nos litígios principais (processos apensos) vai ainda mais longe, uma vez que 

para o TJUE: “Os filhos de um cidadão da União Europeia que se instalaram num Estado-Membro, 

durante o exercício pelo seu progenitor do direito de residência como trabalhador migrante nesse Estado-

-Membro, têm o direito de residir no Estado de acolhimento com vista a aí frequentarem cursos de 

ensino geral (…) O facto de os progenitores se terem entretanto divorciado, de só um dos progenitores 

ser cidadão da União e de este progenitor ter deixado de ser trabalhador migrante no Estado-Membro de 

acolhimento ou ainda o facto de os filhos não serem eles próprios cidadãos da União é, a este respeito, 

irrelevante. (…) permite ao progenitor, que tem efectivamente a guarda dos filhos, seja qual for a sua 

nacionalidade, residir com eles de modo a facilitar o exercício do referido direito, não obstante o facto de 

os pais se terem entretanto divorciado ou de o progenitor, que tem a qualidade de cidadão da União 

Europeia, já não ser trabalhador migrante no Estado-Membro de acolhimento. 

Um cidadão da União Europeia que já não beneficia no Estado-Membro de acolhimento de um 

direito de residência como trabalhador migrante pode, na qualidade de cidadão da União, beneficiar 

nesse Estado de um direito de residência por aplicação direta do artigo 18.°, n.° 1, CE. O exercício 

desse direito está sujeito às limitações e condições referidas nesta disposição, mas as autoridades 

competentes e, eventualmente, os órgãos jurisdicionais nacionais devem providenciar para que a 

aplicação das referidas limitações e condições seja feita no respeito dos princípios gerais do direito 

comunitário, designadamente do princípio da proporcionalidade.”99 

Todas estas conclusões são importantíssimas, dado que factos até então entendidos como 

fundamentais para a aplicação ou não dos direitos conferidos pelo Tratado, nomeadamente no que toca 

à cidadania, passam a ser irrelevantes – desde o facto de os filhos não serem cidadãos da UE, passando 

por apenas um dos progenitores ser cidadão da UE. 

                                                           
98 Cfr. acórdão Baumbast, cit., considerando 18. 
99 Cfr. Conclusões do acórdão Baumbast, cit.. 
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Resulta daqui que o cidadão migrante que já não pode usar o direito de residência enquanto 

trabalhador migrante é titular desse direito de residência simplesmente pelo poder que lhe é conferido 

pela aplicação do art.º 21.º nº 1, do TFUE. 

Assim sendo, há ainda a retirar, como uma das conclusões mais importantes deste acórdão, que 

o TJUE não nega as limitações que existem quanto à aplicação deste artigo. No entanto, no 

entendimento do TJUE não se pode nem se deve deixar que isso ponha em questão os direitos mais 

fundamentais e os princípios de direito da UE, presentes no Tratado, ou seja, a proteção e a importância 

que é conferida à cidadania europeia. 

Importa também constatar num outro acórdão relevante neste domínio: o Ac. Zhu e Chen100. Em 

traços muito gerais, o que está em causa e se pretende saber é “se a Diretiva 73/148, a Diretiva 

90/364 ou o artigo 18.° CE, eventualmente, conjugados com os artigos 8.° e 14.° da Convenção para 

a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (CEDH) conferem, em 

circunstâncias como as do processo principal, um nacional de um Estado-Membro, menor, de tenra 

idade e a cargo de um dos progenitores, por sua vez nacional de um Estado terceiro, o direito de residir 

num outro Estado-Membro…”.101 

E a resposta do TJUE não podia ser mais clara, sendo este o motivo principal pelo qual este 

acórdão é mencionado: “Desde já se rejeita a tese defendida pelos Governos de Irlanda e do Reino 

Unido, segundo a qual uma pessoa que se encontre na situação de Catherine não possa invocar o 

benefício das disposições de direito comunitário, 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.”102. Encontra-se presente neste caso a consideração por parte do TJUE de que não é 

necessário um requisito de mobilidade para que o mesmo seja tutelado pelo DUE. O TJUE vai ainda 

mais longe afirmando que: “Com efeito, a situação do nacional de um Estado-Membro que nasceu no 

Estado-Membro de acolhimento e que não fez uso do direito à livre circulação entre Estados-Membros 

não pode, só por isso, ser equiparada a uma situação puramente interna que priva o referido nacional de 

beneficiar, no Estado-Membro, de acolhimento das disposições de direito comunitário relativas à livre 

circulação e residência das pessoas”. Acrescenta ainda que: “…uma criança de tenra idade pode invocar 

os direitos de livre circulação e residência garantidos pelo direito comunitário.”103 

Esta posição demonstra já uma vontade do TJUE em modificar a doutrina e os paradigmas 

existentes que defendiam que um cidadão apenas podia usar o DUE para sua proteção se já tivesse 

                                                           
100 Cfr. acórdão Zhu e Chen, cit. 
101 Cfr. acórdão Zhu e Chen, cit., considerando 16. 
102 Cfr. acórdão Zhu e Chen, cit., considerando 18. 
103 Cfr. acórdão Zhu e Chen, cit., considerandos 19 e 20. 
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exercido a liberdade de circulação. O TJUE vai ainda mais longe, desconsiderando, ainda que de forma 

relativa, a possibilidade de existir intenção fraudulenta no nascimento de um filho de forma a poder 

residir num Estado-Membro. 

Para culminar esta breve resenha jurisprudencial, necessária para se entender esta problemática 

da discriminação inversa, não se pode deixar de referir, nem de analisar aquele que é, talvez, o acórdão 

mais emblemático neste campo de evolução da cidadania europeia – Ac. Rottmann104 de 2010. 

Rottmann era um cidadão inicialmente austríaco que em 1995 transferiu a sua residência para 

Munique/Alemanha, sendo que tinha um processo a correr contra si no seu país de origem. A sua 

naturalização na Alemanha teve como consequência, nos termos do direito austríaco, a perda da sua 

nacionalidade austríaca.  

Depois disso, “Em Agosto de 1999, o município de Munique foi informado pelas autoridades 

municipais de Graz de que o recorrente no processo principal era alvo de um mandado de captura 

emitido nesta cidade. Além disso, em Setembro de 1999, o Ministério Público austríaco informou o 

município de Munique de que, designadamente, o recorrente no processo principal já tinha sido alvo de 

procedimento penal, em Julho de 1995, pelo Landesgericht für Strafsachen Graz.”105 

O Tribunal Administrativo da Baviera, posteriormente, “decidiu, por acórdão de 25 de Outubro de 

2005, que a revogação da naturalização do recorrente no processo principal, baseada no § 48, n.° 1, 

primeiro parágrafo, do Código de Procedimento Administrativo do Land da Baviera, é compatível com o 

direito alemão, mesmo que essa revogação viesse a ter como consequência, quando se tornasse 

definitiva, a apatridia do interessado.”106 

Rottmann recorre para o Supremo Tribunal Administrativo e este decide reenviar para o TJUE 

com a pretensão de saber se a apatridia e perda da cidadania da UE são compatíveis com o direito 

desta. 

Antes de mais, depara-se com um cidadão europeu que exerceu, em tempos, a livre circulação 

entre Estados-Membros da UE. Apesar disto, a questão é abordada tendo como pano de fundo, não a 

deslocação de Rottmann, mas, sim, o facto de estar em causa a perda da cidadania e dos direitos por 

ela conferidos, sendo esta a base para que esta questão esteja abrangida pelo DUE e seja julgada como 

tal.  

Na análise que levou a cabo, o TJUE defende que, não obstante a revogação da naturalização de 

alguém poder ser legítima à luz do seu direito interno, tal só poderá acontecer se respeitar o princípio da 

                                                           
104 Acórdão Rottmann, de 2 de Março de 2010 , processo C-135/08. 
105 Cfr. acórdão Rottmann, cit., considerando 27. 
106 Cfr. acórdão Rottmann, cit., considerando 29. 
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proporcionalidade. Assim, tem de se ponderar se o facto que levou à perda da nacionalidade justifique 

todas as perdas que decorreram disso.  

Importa notar aqui o que o Advogado-Geral Poiares Maduro refere nas suas conclusões: “Ao 

invés, não se pode razoavelmente sustentar, à semelhança de alguns Estados-Membros, que só o 

exercício dos direitos decorrentes da cidadania da União, conferida pela posse da nacionalidade de um 

Estado-Membro, está sob a alçada do direito comunitário, mas não as condições de aquisição e de perda 

da nacionalidade de um Estado-Membro, enquanto tais. Na medida em que a posse da nacionalidade de 

um Estado-Membro determina a posse da cidadania da União e, portanto, o benefício de direitos e 

liberdades que lhe estão expressamente associados pelo Tratado, bem como o benefício das prestações 

sociais a que a mesma permite aceder, não se pode negar qualquer efeito à obrigação de respeitar o 

direito comunitário no exercício da competência dos Estados-Membros, em matéria de nacionalidade. A 

referida obrigação não pode deixar de constituir uma restrição para o ato estatal de revogação da 

nacionalidade, uma vez que este ato implica a perda da cidadania da União, sob pena de afetar a 

competência da União para determinar os direitos e os deveres dos seus cidadãos.”107 

Sendo assim, para o TJUE importa verificar se a gravidade da infração é proporcional às 

consequências negativas que implica para o indivíduo a perda da cidadania. Na sua decisão, o TJUE 

admite que a perda da nacionalidade leva a que este caso seja uma situação que reveste interesse 

público, motivo pelo qual deverá existir uma proteção da relação de confiança, solidariedade e boa-fé dos 

nacionais dos Estados-Membros. 

Uma das conclusões mais importantes, depreenda-se, alcançada por este acórdão foi o facto da 

circulação que Rottmann efetuou previamente não ter sido tomada em conta (como supracitado). De 

outro modo, apesar de ter exercido a sua liberdade de circulação da Áustria para a Alemanha, isso não 

relevou para a decisão do TJUE. Toda a situação foi analisada como se de um cidadão estático se 

tratasse. Assim se vê a importância que a cidadania adquire, pois é através do art.º 20º do TFUE que 

Rottmann vê os seus direitos e liberdades garantidos. É a cidadania que os salvaguarda e que afasta a 

ideia de se estar perante uma situação meramente interna.108  

De qualquer forma, quando nos deparamos com situações que digam respeito a dimensões 

económicas, a situação meramente interna ainda é abordada de acordo com a forma tradicional, ou 

                                                           
107 Cfr. conclusões do Advogado-Geral Poiares Maduro no processo Rottmann, cit., considerando 26. 
108 Neste sentido Cfr. Alessandra Silveira, Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia - do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz 
Zambrano, ob. cit., 2011, p. 23 e ss. 
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seja, exige-se que exista algo que impeça o movimento económico para que a situação seja tutelada pelo 

DUE.109 

Neste âmbito, importa relembrar que no Ac. Martínez Sala, o TJUE considerou suficiente a 

cidadania europeia para garantir o direito a um subsídio, inserindo-se a situação, deste modo, na 

proteção conferida pelo atual art.º 18º do TFUE.  

Isto demonstra que, quando se depara com situações que digam respeito à cidadania da UE, 

aquilo que realmente importa para a análise do TJUE são os direitos do cidadão – e não a tradicional 

abordagem do elemento de conexão e das liberdades de circulação.  

Deste caso, dois tipos de abordagem podem ser recortadas, no que concerne às situações 

internas e à perda da nacionalidade: a primeira, com a qual o Advogado Geral Poiares Maduro não 

concorda, sucede nos casos onde determinados factos estão fora do âmbito do DUE. Rottmann era um 

cidadão alemão que vivia na Alemanha e que infringiu determinada norma julgada por um tribunal 

alemão. Aparentemente, não se encontra aqui qualquer tipo de ligação com o DUE, razão pela qual a 

perda da nacionalidade deveria ser julgada apenas à luz do direito nacional.  

A segunda hipótese, coincidente com a opinião do Advogado Geral, defende que os factos 

presentes neste caso estão abrangidos pelo DUE, se estiver presente um elemento estrangeiro que 

correspondesse aqui ao elemento de conexão. Isto sucederia no caso, na opinião do então Advogado-      

-Geral, se a transferência de residência da Áustria para Alemanha se identificasse como sendo um 

elemento estrangeiro. Desse modo, esta situação em concreto poderia ser tutelada pelo DUE.  

Assim, segundo Poiares Maduro, “A referida obrigação não pode deixar de constituir uma 

restrição para o ato estatal de revogação da nacionalidade, uma vez que este ato implica a perda da 

cidadania da União, sob pena de afetar a competência da União para determinar os direitos e os deveres 

dos seus cidadãos.”110 

Esta tese foi, no entanto, rejeitada pelo TJUE, que não acolheu a opinião do Advogado-Geral, 

uma vez que para o TJUE não existe a necessidade de qualquer tipo de circulação prévia. Como se pode 

observar nos processos relacionados com a cidadania, as circunstâncias do caso e o próprio elemento 

de conexão com o DUE podem ser muito ténues, motivo pelo qual se requer muito cuidado na análise, 

para não colocar em causa os direitos de cidadania. 

A situação supra analisada revela um corte com o passado, visto que rompe com todas as 

tradicionais interpretações, motivando uma grande mudança na doutrina em casos relacionados com a 

                                                           
109 Neste sentido Cfr. Robin Morris, European Citizenship: Cross-Border relevance, deliberate fraud and proporcionate responses to potential statelessness- 
Case note on Janko Rottmann v. Freistaat Bayern, European Public Law 17, no. 3, 2011:  417- 435. 
110 Cfr. conclusões do Advogado-Geral Poiares Maduro no processo Rottmann, cit., considerando 26. 
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cidadania europeia. Melhor dizendo, Rottmann tornou-se num caso singular, pois a cidadania da UE foi 

suficiente para admitir esta situação dentro da tutela do DUE. A perda dos direitos da cidadania 

conferidos pelo art.º 20º do TFUE foi a ligação suficiente para a aplicação do DUE. 

Esta novidade vai ter, então, repercussões extremamente importantes, na medida em que leva a 

um afastamento/autonomização dos direitos de cidadania em relação à sua dimensão económica, 

levando a que a perda da nacionalidade de um Estado-Membro e a cidadania europeia estejam 

necessariamente ligadas – o que arrasta a situação concreta para a esfera de aplicação do DUE.111 

Assim, ser nacional de um Estado-Membro (e consequentemente cidadão da União) dá, por si 

só, o direito a ser tutelado pela UE – o que torna o estatuto da cidadania uma verdadeira garantia que 

encerra em si, no fundo, todos os direitos fundamentais, aos quais os cidadãos europeus se podem 

socorrer, em qualquer situação, mesmo naquelas em que o vínculo com o DUE é ténue. 

Também neste caso, e estabelecendo de certa forma um paralelo com o caso Zhu e Chen já 

referido, o TJUE entende que, apesar de estar perante um comportamento fraudulento, errado e que 

poderá possibilitar a perda da nacionalidade, tal só será concretizável se estiver de acordo com o 

princípio da proporcionalidade: “Todavia, nesse caso, compete ao órgão jurisdicional de reenvio 

averiguar se a decisão de revogação em causa no processo principal respeita o princípio da 

proporcionalidade, no que respeita às consequências que implica para a situação da pessoa interessada, 

à luz do direito da União, para além de, se necessário, examinar a proporcionalidade dessa decisão à luz 

do direito nacional. Por conseguinte, dada a importância que o direito primário atribui ao estatuto de 

cidadão da União, há que ter em conta, no exame duma decisão de revogação da naturalização, 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. A 

este propósito, importa essencialmente verificar, nomeadamente, se essa perda se justifica em relação à 

gravidade da infração cometida por este, ao tempo decorrido entre a decisão de naturalização e a 

decisão de revogação e à possibilidade de o interessado readquirir a sua nacionalidade originária”.112  

Resta, então, analisar se a gravidade da infração cometida por Rottmann é proporcional aos 

efeitos que a perda da cidadania e, por conseguinte, de todos os direitos conferidos por ela lhe 

causariam. Assim, este acórdão promove uma grande discussão, relativamente às consequências que a 

aquisição da nacionalidade fraudulenta pode ou não ter. Por outras palavras, a capacidade dos Estados 

de regularem as regras relativas à nacionalidade tem de ser exercida, como todas as outras, em 

                                                           
111 Neste sentido Cfr. Robin Morris, European Citizenship: Cross-Border relevance, deliberate fraud and proporcionate responses to potential statelessness- 
Case note on Janko Rottmann v. Freistaat Bayern, ob. cit., European Public Law 17, no. 3, 2011:  417- 435. 
112 Cfr. acórdão Rottmann, cit., considerandos 55 e 56. 
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conformidade com o DUE e em respeito ao princípio da proporcionalidade – que se deve observar, 

sempre, nesse âmbito. 

Em substância, este acórdão implica uma série de questões extremamente importantes para o 

DUE e o próprio processo de integração europeia, pois as normas internas sobre nacionalidade estão 

agora condicionadas à análise do TJUE a propósito da cidadania – que se demarca cada vez mais da 

sua ligação originária à atividade económica.113  

Este acórdão abrirá portas para futuras decisões extremamente relevantes, como é o caso do 

acórdão Zambrano114, pois com ele o cidadão estático pode beneficiar também da proteção jurídica 

conferida pela cidadania. Mas, ainda antes de chegar a este momento “final”, julga-se ser relevante ter 

em linha de conta os acórdãos anteriores que se debruçaram sobre a discriminação inversa, para dessa 

forma deslindar a forma como ela foi tutelada ao longo do tempo. 

  

                                                           
113 Neste sentido Cfr. Alessandra Silveira,Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz 
Zambrano, ob. cit., 2011, p. 26. 
114 Acórdão Zambrano, de 8 de Março de 2011 , processo C-34/09. 



60 
 

  



61 
 

6- DISCRIMINAÇÃO INVERSA: EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TJUE 

 

Ao longo deste capítulo, levar-se-á a cabo uma análise pormenorizada de várias decisões do 

TJUE acerca da discriminação inversa, a fim de verificar, se e em que medida tem acontecido uma 

evolução nesta matéria, conducente à proibição da mesma.  

Como ponto de partida há que ter em linha de conta, desde logo, o Ac. Saunders.115 Nesta 

decisão datada de 1978, o TJUE entendeu que “embora os direitos conferidos aos trabalhadores pelo 

artigo 48.º possam levar os Estados-membros a alterar a sua legislação, sempre que necessário, até 

mesmo em relação aos seus próprios nacionais, esta disposição não pretende restringir o poder dos 

Estados-membros no estabelecimento das restrições, no seu território, sobre a livre circulação de todas 

as pessoas sujeitas à sua jurisdição na aplicação do direito penal interno. 

As disposições do tratado, relativas à livre circulação dos trabalhadores, portanto, não podem ser 

aplicadas a situações que são totalmente internas de um Estado-Membro, por outras palavras, onde não 

há nenhum fator a ligá-las a qualquer uma das situações previstas pelo direito comunitário.”116 

Assim, nesta primeira decisão, o TJUE afirma claramente que situações internas, onde não 

exista qualquer elemento de ligação ao DUE, não podem ser tuteladas por normas do Tratado, estando a 

competência reservada, única e exclusivamente, a cada um dos Estados-Membros.117  

De seguida, o caso Kenny118 de 1978, apresenta-se como mais uma decisão do TJUE relevante 

para a matéria em causa. Aqui, está-se perante um cidadão da República da Irlanda, mas residente na 

Grã-Bretanha, que está sujeito, na qualidade de trabalhador assalariado, ao National Insurance Act e, por 

este facto, tem direito a beneficiar de um conjunto de prestações, desde que preencha certos requisitos. 

Tendo-se deslocado à República da Irlanda, esteve preso de 28 de Junho de 1973 a 28 de 

Março de 1974. No decurso daquele período adoeceu e teve de receber tratamentos, primeiro no 

estabelecimento penitenciário, onde cumpria a sua pena e, seguidamente, durante um curto período, 

num hospital fora da prisão. 

O que se pretende saber é, no fundo, se “o órgão jurisdicional nacional pode, ou deve, por força 

do direito comunitário, assimilar, como causa de perda ou de suspensão do direito às prestações 

previstas no National Insurance Act, uma prisão ou uma detenção legais num outro Estado-membro à 

prisão ou a detenção na Grã-Bretanha.”119 

                                                           
115 Acórdão Saunders, de 31 de Julho de 1978, processo C-175/78. 
116 Cfr. acórdão Saunders, cit., considerandos 11 e 12. 
117 Neste sentido Cfr. David M.W. Pickup, Reverse Discrimination and Freedom of movement for workers, in Common Market Law Review 23: 135-156, pp. 
151-153. 
118 Acórdão Kenny, de 28 de Junho de 1978, processo C- 1/78. 
119 Cfr. acórdão Kenny, cit., considerando 6. 
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O TJUE, com base na legislação europeia em vigor na época, diz que “deve ser respondido que 

os artigos 7.° e 48.° do Tratado e o artigo 3 °, n.° 1, do Regulamento n.° 1408/71 não se opõem a 

que as instituições dos Estados-membros — mas também a isso as não obrigam — assimilem a um 

acontecimento, que, se ocorrer no território nacional, constitui uma causa de perda ou de suspensão do 

direito a prestações pecuniárias, o acontecimento correspondente ocorrido num outro Estado-membro; a 

este respeito, a decisão compete às autoridades nacionais, desde que se aplique sem relação com a 

nacionalidade e que o referido acontecimento não seja descrito de tal forma a conduzir, de facto, a uma 

discriminação em relação aos nacionais dos outros Estados-membros.”120 

Mais uma vez, esta decisão demonstra o entendimento que na altura se tinha sobre este tipo de 

matérias, tendo apenas em conta, para a análise deste tipo de casos, o direito nacional.  

Deste modo, constata-se que o TJUE acabava por se pronunciar no sentido de que, em casos 

como os já referidos, o art.º 39.º do Tratado CEE, atual art.º 45º TFUE, não se aplicaria a situações que 

são totalmente internas de um Estado-Membro, como as de um nacional que nunca tenha residido ou 

trabalhado noutro Estado-Membro, sendo que isso levaria a que essa pessoa não pudesse invocar o art.º 

39º para impedir que se aplicasse a ele a legislação do seu país. 

 Assim, as decisões do TJUE iam no sentido de que uma situação interna deveria ser vista e 

regulada única e exclusivamente à luz do direito nacional, não devendo existir, deste modo, uma possível 

intromissão das normas europeias na regulação deste tipo de assuntos.121 

Depois destes primeiros tempos em que existia este entendimento sobre casos em que estavam 

em causa situações internas e hipotéticas situações de discriminação inversa, o TJUE, a partir do 

momento em que entra em vigor Maastricht e com todas as inovações que este introduziu, foi-se 

deparando cada vez mais com situações em que tal problemática era posta em análise, tornando-se um 

aspeto sobre o qual se requeria outro tipo de abordagem mais profunda. 

Antes de mais, importa referenciar que é principalmente através da jurisprudência do TJUE que 

o novo estatuto, cada vez mais relevante da cidadania europeia, tem vindo a alcançar o seu real 

potencial, tendo-se transformado num “estatuto fundamental dos nacionais dos Estados-Membros”, na 

expressão do TJUE.  

A instituição do estatuto da cidadania trouxe uma série de perguntas que fez com que 

progressivamente o TJUE fosse mudando o seu paradigma, sendo uma das mais importantes, a de 

                                                           
120 Cfr. acórdão Kenny, cit., considerando 20. 
121 Neste sentido Cfr. David M.W. Pickup, Reverse Discrimination and Freedom of movement for workers, ob. cit., in Common Market Law Review 23: 135-
156, pp. 135-136. 
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saber se o desenvolvimento constitucional tem vindo a exigir uma mudança de abordagem, em relação à 

questão da permissibilidade da discriminação inversa. 

 Esta questão surgiu em primeiro lugar em 1997 no processo Uecker e Jacquet122, no qual as 

esposas de cidadãos alemães, com nacionalidade de um país terceiro, procuraram basear-se no DUE, e 

em particular nas disposições sobre a livre circulação dos trabalhadores, para obter direitos de emprego 

na Alemanha, em virtude de serem cônjuges de trabalhadores alemães. 

A questão no fundo era a de saber se “1) o cônjuge (que não tem a nacionalidade de qualquer 

Estado-Membro) de um nacional do Estado-Membro em que o casal vive e este último exerce uma 

actividade profissional pode invocar o direito decorrente do artigo 11.° do Regulamento (CEE) n.° 

1612/68 do Conselho, de 15 de Outubro de 1968, relativo à livre circulação dos trabalhadores na 

Comunidade?” e “2) se este direito do cônjuge que não tem a nacionalidade de qualquer Estado-Membro 

de aceder, em todo o território do Estado-Membro em causa, a "qualquer actividade assalariada", inclui 

o direito, relativamente às condições de emprego e relações laborais, particularmente às condições de 

estipulação de um prazo na relação laboral, de ser tratado pelas entidades patronais do Estado-Membro 

em causa da mesma forma que aquelas entidades patronais tratariam o cônjuge que tem a 

nacionalidade do Estado-Membro”.123 

O TJUE considerou que a situação dos requerentes era puramente interna, dizendo, apenas, 

respeito à Alemanha, uma vez que os seus maridos não tinham exercido a sua liberdade de circular e 

trabalhar em outros Estados-Membros e, por conseguinte, a pretensão invocada não podia derivar do 

DUE.  

Embora esta conclusão fosse compatível com a jurisprudência consolidada do TJUE, no que 

tange a situações puramente internas, o TJUE foi confrontado com uma outra questão mais difícil, 

através da qual se questionava se “os princípios fundamentais de uma Comunidade que caminha rumo 

à União Europeia permitem que uma disposição nacional contrária ao direito comunitário por violação do 

art.º 48.°, n.° 2, do Tratado possa continuar a ser aplicada por um Estado-Membro aos seus próprios 

nacionais e aos respetivos cônjuges originários de países terceiros”124 – ou seja, o que está estipulado no 

atual art.º 54º do TFUE. 

 Por outras palavras, importava saber se a discriminação inversa ainda era admissível, com a 

introdução do estatuto da cidadania da União. O TJUE, em resposta a essa pergunta, afirma que: 

“importa salientar que a cidadania da União, prevista no artigo 8.° do Tratado CE, não tem por objetivo 

                                                           
122 Acórdão Uecker e Jacquet, de 5 de Junho de 1997, processos apensos C-64 e 65/96. 
123 Cfr. acórdão Uecker e Jacquet, cit., considerando 13. 
124 Cfr. acórdão Uecker e Jacquet, cit., considerando 22. 
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alargar o âmbito de aplicação material do Tratado igualmente a situações internas, sem qualquer 

conexão com o direito comunitário. Aliás, o artigo M do Tratado da União Europeia prevê que nenhuma 

disposição do presente Tratado afeta os Tratados que instituem as Comunidades Europeias, sem 

prejuízo das disposições que alteram expressamente esses Tratados. As eventuais discriminações de que 

os nacionais de um Estado-Membro possam ser objecto à luz do direito desse Estado enquadram-se no 

âmbito de aplicação deste, de modo que devem ser resolvidas, no quadro do sistema jurídico interno do 

referido Estado.”125  

O TJUE repetiu este tipo de decisão em muitos dos seus acórdãos subsequentes. Nesse sentido, 

a posição formal do TJUE era a de que a introdução do estatuto da cidadania da União não deveria ter 

qualquer efeito sobre a sua posição, em relação à problemática da discriminação inversa. Apesar disso, 

este entendimento foi-se modificando, uma vez que a simples rejeição do argumento em que o estatuto 

de cidadania da União necessitava de uma reconsideração, quanto à questão da permissibilidade de 

discriminação inversa decorrente do DUE, não vingou, fazendo com que estes paradigmas se fossem 

alterando, ao longo dos tempos, como de seguida se demonstrará. 

O entendimento que começa a existir, quanto à discriminação inversa, leva a que um maior 

número deste tipo de situações se verifique, levando a que não possa ser ignorada pelo TJUE. A 

discriminação inversa não é mais um problema interno, mas sim de toda a UE. Neste seguimento, 

cumpre analisar uma série de decisões que apontam no sentido de uma proteção e efetiva garantia, no 

que à proibição da discriminação inversa diz respeito. 

Em primeiro lugar, cumpre atentar num processo muito interessante e importante do TJUE, o 

caso Guimont.126 Estava em causa o seguinte: “…J.-P. Guimont foi condenado no pagamento de 260 

multas de 20 FRF cada, por ter detido para venda, vendido ou oferecido um produto alimentar com 

etiquetagem enganosa, no caso, emental, o que constitui uma infracção prevista e punida pelo artigo 

3.°, primeiro parágrafo, do decreto de 1984.”127  

Em sua defesa, Guimont alegava que “…a designação «emental» é genérica e que é largamente 

utilizada em diversos países da União Europeia sem qualquer condição ligada à existência de casca. 

Alegou que o decreto de 1988, ao reservar a denominação «emental» apenas aos queijos com uma 

«casca dura e seca, de cor amarela dourada a castanha clara», institui uma restrição quantitativa às 

trocas intracomunitárias ou uma medida de efeito equivalente.”128 

                                                           
125 Cfr. acórdão Uecker e Jacquet, cit., considerando 23. 
126 Acórdão Guimont, de 5 de Dezembro de 2000, processo C-448/98. 
127 Cfr. acórdão Guimont, cit., considerando 5. 
128 Cfr. Acórdão Guimont, cit., considerando 9. 
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Ora, encontra-se, então, aqui um litígio, onde o sucedido ia contra aquilo que estava disposto na 

norma francesa sobre fraudes e falsificações, a qual entendia que a denominação emental exigia uma 

casca dura e seca de cor amarela dourada a castanha clara. Assim, essa total ausência de casca nos 

queijos examinados ia contra as regras nacionais, alegando, por seu turno, J.-P. Guimont, que essas 

mesmas regras eram incompatíveis com o DUE. Melhor dizendo, na comercialização dos seus queijos, 

Guimont estava sujeito a um conjunto de regras nacionais às quais os produtos importados de outros 

Estados-Membros não estavam sujeitos, encontrando-se, nesta medida, numa situação de discriminação 

inversa.  

Quanto ao facto de esta regra se aplicar apenas aos produtos nacionais, e por conseguinte, não 

ir contra o Tratado, visto que não influencia o comércio da UE, indica o TJUE que: “…o artigo 30.° do 

Tratado visa toda e qualquer regulamentação dos Estados-Membros susceptível de entravar direta ou 

indiretamente, atual ou potencialmente, o comércio intracomunitário”.129 

Assim, entenda-se que esta medida influencia de facto o mercado e comércio da UE, ainda que 

seja apenas de aplicação aos produtos nacionais. Como refere Cyril Ritter130, decorre deste acórdão que o 

TJUE futuramente irá julgar e apreciar casos onde estejam em causa situações puramente internas, pois 

esse julgamento poderá ser uma resposta útil para o órgão jurisdicional nacional se a lei nacional não 

proibir a discriminação inversa. Nas palavras do autor, este é o “princípio de Guimont”. Na prática, este 

princípio faz com que os direitos em causa numa situação puramente interna dependam de uma 

interpretação do DUE.131 

Aliás, como refere Alessandra Silveira132, “a norma francesa era a mais restritiva de todas as 

existentes entre os Estados-Membros da União e isto obstaculizava direta ou indirectamente, real ou 

potencialmente, o comércio intracomunitário. Por isso, Guimont pretendia beneficiar-se das vantagens 

que o direito da União oferecia aos produtores não franceses, pois um produtor italiano ou alemão que 

vendesse queijo emental em França não estaria sujeito ao rigor das normas francesas, mas ao direito da 

União. Guimont sentia-se alvo de uma discriminação inversa, porque não beneficiava das liberdades 

económicas garantidas pelo direito da União, encontrando-se numa situação jurídica menos favorável do 

que os nacionais de outros Estados-Membros que podiam exercer tais liberdades. Confrontado com o 

argumento da situação puramente interna, o TJUE entendeu que a sua resposta seria útil para que o juiz 

nacional pudesse identificar a discriminação inversa – e para permitir que um produtor nacional pudesse 

                                                           
129 Cfr. Acórdão Guimont, cit., considerando 15. 
130 Cfr. Cyril Ritter, Purely Internal Situations, Reverse Discrimination, Guimont, Dzodi and Article 234, ob. cit., p.8 e ss. 
131Cfr. Cyril Ritter, Purely Internal Situations, Reverse Discrimination, Guimont, Dzodi and Article 234, ob. cit., p.8 e ss.  
132 Cfr. Alessandra Silveira, Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz Zambrano, ob. cit., 
2011, p. 20. 
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beneficiar dos mesmos direitos que um produtor de outro Estado-Membro retiraria do direito da União, 

na mesma situação.” 

 Por seu turno, a posição do Advogado-Geral Antonio Saggio é bastante elucidativa, quanto àquilo 

que ainda se entendia, no que às discriminações inversas diz respeito. Segundo ele, “Considero que 

debe mantenerse este criterio del Tribunal de Justicia; en efecto, incluir entre las medidas que 

obstaculizan los intercambios intracomunitarios todas aquellas que de algún modo son desfavorables 

para la fabricación y, por tanto, la venta de productos nacionales que podrían destinarse potencialmente 

a la exportación significaría admitir que el Derecho comunitario en materia de libre circulación de 

mercancías afecta a cualquier norma nacional que implique cualquier discriminación para la producción 

y venta de los productos nacionales; en otras palabras, una interpretación amplia del artículo 34 

afectaría a un principio cardinal del sistema normativo que ha hecho posible la realización del mercado 

único, principio que consiste en excluir de las obligaciones de los Estados miembros derivadas del 

proceso de integración la prohibición de adoptar o mantener todas las medidas que coloquen a los 

ciudadanos, los productos, los capitales y los servicios nacionales en una posición de desventaja con 

respecto a los extranjeros, obviamente a falta de disposiciones comunitarias sectoriales, contenidas, por 

lo general, en actos de Derecho derivado.”133 

 Ao não entender que se deve alargar o âmbito de aplicação da norma do DUE, o Advogado-Geral 

enfraquece a posição do cidadão e, ao mesmo tempo, do próprio DUE. De qualquer forma, o TJUE não 

seguiu o entendimento do Advogado-Geral, abrindo portas para um maior grau de proteção deste tipo de 

situações, levando a que, como diz Alessandra Silveira134, este caso sirva de alerta ao juiz nacional para a 

hipótese de que qualquer cidadão nacional, mesmo diante de situações qualificadas de puramente 

internas, deveria beneficiar dos mesmos direitos que o cidadão de outro Estado-Membro extrairia do 

DUE, numa situação comparável. 

Nesta linha de pensamento, outra decisão extremamente importante, nesta problemática, 

cumpre observar: o caso Carbonati.135  

Neste processo, foi reenviado para o TJUE um litígio em que: “A recorrente na causa principal 

impugnou na Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara o aviso de liquidação, pelo qual o 

município de Carrara lhe aplicou a taxa sobre os mármores por si devida relativamente ao mês de Maio 

de 2001. Invocou perante este órgão jurisdicional a questão da compatibilidade desta taxa com as 

disposições do Tratado CE.  

                                                           
133 Cfr. conclusões do Advogado-Geral Antonio Saggio no processo Guimont, cit., considerando 19. 
134 Cfr. Alessandra Silveira, Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz Zambrano, ob. cit., 
2011, pp. 21-22. 
135 Acórdão Carbonati, de 9 de Setembro de 2004, processo C-72/03. 
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A Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara – entendendo que a taxa sobre os 

mármores pode ser entendida como um direito aduaneiro ou um encargo de efeito equivalente a um 

direito desse tipo, e que a aplicação desta taxa pode falsear o jogo da concorrência – decidiu suspender 

a instância…”.136 

Estava em causa saber se uma taxa municipal cobrada sobre determinados produtos locais – 

neste caso, mármores –, em função do seu transporte, para além dos limites do território municipal, 

seria abrangida pelo DUE, tendo a Carbonati Apuani impugnado a liquidação da taxa, alegando a 

incompatibilidade da mesma com a livre circulação de mercadorias prevista no atual art.º 28.º do TFUE.  

Como refere o TJUE, “Decorre de todas as considerações precedentes que um encargo 

proporcional ao peso de uma mercadoria, cobrado unicamente num município de um Estado-Membro e 

que incide sobre uma categoria de mercadorias em razão do seu transporte para além dos limites 

territoriais municipais, constitui um encargo de efeito equivalente a um direito aduaneiro à exportação na 

acepção do artigo 23.° CE, apesar do facto de o encargo também incidir sobre mercadorias cujo destino 

final se situa no interior do Estado-Membro em questão.”137 Sendo assim, não obstante a mercadoria 

visar a circulação dentro do Estado-Membro, tal não deve obstar a que se aplique o DUE, visto que a 

situação em causa (mesmo sendo uma das situações “ditas” por puramente internas) poderá configurar 

um caso de discriminação inversa. 

 Assim sucederia, visto que se esse encargo fosse cobrado, a empresa nacional em questão via-

se onerada por uma taxa que não era aplicada a empresas de outros Estados-Membros, uma vez que a 

mesma só era dirigida a sujeitos passivos italianos, que exerciam atividade em território italiano, 

aquando do transporte das mercadorias, além dos limites do município e, que, portanto, se colocariam 

numa posição de desvantagem em relação a outros.  

Neste acórdão, vislumbra-se um exemplo perfeito do crescendo de proteção que foi concedido às 

situações puramente internas e, por conseguinte, à discriminação inversa, entendendo já o TJUE que 

não importa se o comércio é destinado ao comércio interestadual ou ao comércio dentro do Estado-

Membro, devendo a situação ser perspectivada na sua globalidade, no que diz respeito ao território da 

UE e ao princípio da união aduaneira. 

Assim, “…o próprio princípio da união aduaneira, como decorre do artigo 23.° CE, 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.”138 

                                                           
136 Cfr. Acórdão Carbonati cit., considerandos 7 e 8. 
137 Cfr. Acórdão Carbonati cit., considerando 35. 
138 Cfr. Acórdão Carbonati cit., considerando 22. 
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Esta visão global vai ao encontro daquilo que foi determinado pelo Ato Único Europeu, aquando 

da criação do objetivo do mercado interno, em que o então art.º 14º n.º 2 CE, atual art.º 26º nº 2, o 

definia como “um espaço sem fronteiras interna,s no qual a livre circulação das mercadorias, das 

pessoas, dos serviços e dos capitais é assegurada, sem que esta disposição proceda a uma distinção 

entre fronteiras interestatais e intra-estatais.”139 

Apesar da situação do caso em análise não indicar, à partida, qualquer tipo de ligação com o 

DUE, o Advogado-Geral Poiares Maduro entendeu que estava em causa saber até onde se estende o 

âmbito de aplicação do DUE e até que ponto o TJUE seria competente para responder a uma questão 

prejudicial relativa às situações puramente internas.140  

Segundo o Advogado-Geral, para que o DUE tutele determinada situação, esta tem de violar 

algum dos objetivos do Tratado, não bastando que essa situação tenha a sua origem no âmbito de 

aplicação do DUE. Assim, e quando estão em causa entraves às trocas comerciais na UE, há de 

relacionar-se essa matéria com as disposições que dizem respeito às liberdades fundamentais, e que 

visam, por conseguinte, a proteção do mercado interno.  

Nesta medida Poiares Maduro acaba por concluir que uma situação como a do caso em apreço 

“…constitui um encargo de efeito equivalente a um direito aduaneiro, na medida em que atinge as 

mercadorias exportadas para outro Estado-Membro.” Além disso, “as situações que podem resultar da 

aplicação das disposições do Tratado CE, relativas aos encargos de efeito equivalente a direitos 

aduaneiros, à imposição controvertida, quando respeitem aos produtos expedidos para outra parte do 

território nacional, devem ser apreciadas à luz dos princípios gerais do direito comunitário, 

designadamente do princípio da não discriminação”.141 

Conclui-se deste caso, e segundo também o que refere Alessandra Silveira142, que o problema 

suscitado não estava totalmente confinado ao interior de um Estado-Membro, pois a taxa aplicava-se a 

qualquer mármore que ultrapassasse a fronteira do município de Carrara, não havendo uma distinção 

entre as mármores cujo destino final se situasse na Itália, ou noutro Estado-Membro – motivo pelo qual a 

taxa afetava, pela sua natureza e teor, o comércio entre Estados-Membros.  

Segundo explica a autora, o fundamento da incompatibilidade da taxa é o princípio da unicidade 

do território aduaneiro da União. Para o TJUE a união aduaneira implica a garantia de livre circulação de 

mercadorias não apenas no âmbito do comércio interestadual, mas, de uma forma mais geral, em todo 

                                                           
139 Cfr. Acórdão Carbonati cit., considerando 23. 
140 Cfr. conclusões do Advogado-Geral Poiares Maduro no processo Carbonati, cit., considerando 23 
141 Cfr. conclusões do Advogado-Geral Poiares Maduro no processo Carbonati, cit., considerando 77 
142 Cfr. Alessandra Silveira, Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz Zambrano, ob. cit., 
2011, p. 19 e ss. 
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o território da União, sem distinção entre fronteiras interestaduais e intraestaduais. O que importa é 

garantir a homogeneidade do território aduaneiro comum, uma vez que é notório que o mercado interno 

está ao serviço da integração política. Deste modo, quando exista um encargo pecuniário unilateralmente 

imposto, ainda que seja mínimo, mas que incida sobre mercadorias que atravessam a fronteira de um 

município (e não propriamente de um Estado-Membro), pode constituir um encargo de efeito equivalente 

a um direito aduaneiro, porque os encargos pecuniários acarretam um entrave à circulação de 

mercadorias.  

Também o caso Schempp143 constituiu um importante marco na evolução da jurisprudência do 

TJUE no que toca à temática da descriminação inversa, cidadania e liberdades fundamentais. Neste caso 

“…E. Schempp pediu a dedução dessa pensão de alimentos, em conformidade com as disposições do 

§ 1a, n.° 1, ponto 1, primeiro e segundo períodos, da EStG. Contudo, nos avisos de liquidação do 

imposto para o exercício de 1994 a 1997, o Finanzamt indeferiu o pedido de dedução, por não lhe ter 

sido apresentado um certificado emitido pelas autoridades fiscais austríacas, comprovativo de que a sua 

ex-mulher tinha sido tributada na Áustria pela pensão de alimentos, como prevê o mesmo § 1a, n.° 1, 

ponto 1, terceiro período.  No caso em apreço, E. Schempp não pôde apresentar esse certificado, uma 

vez que, no âmbito do direito fiscal austríaco, as pensões de alimentos não estão, em princípio, sujeitas 

a tributação, nem existe direito a dedução dos pagamentos efectuados a esse título. Decorre, todavia, 

dos autos que se a residência da ex-mulher de E. Schempp fosse na Alemanha, ele teria podido deduzir 

o montante integral dos pagamentos efectuados a título da pensão de alimentos. A ex-mulher de E. 

Schempp, pela sua parte, não teria de pagar qualquer imposto pela referida pensão, uma vez que o seu 

rendimento se situa abaixo do montante mínimo tributável na Alemanha.”144 

Em traços gerais, este era um litígio onde um cidadão alemão que residia na Alemanha e que 

pagava, na sequência do seu divórcio, uma prestação de alimentos à ex-mulher que era residente na 

Áustria, viu ser indeferido o pedido de dedução fiscal da pensão referida, devido ao facto da sua ex-

mulher não residir na Alemanha.  

Neste caso, pretendia-se determinar se “os artigos 12.°, primeiro parágrafo, CE, e 18.°, n.° 1, 

CE 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 ainda residisse na Alemanha.”145. O que importava saber era se os 

                                                           
143 Acórdão Schempp, de 12 de Julho de 2005, processo C-403/03. 
144 Cfr. Acórdão Schempp cit., considerandos 8 e 9. 
145 Cfr. Acórdão Schempp cit., considerando 12. 
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atuais art.º 18.°, 1.º parágrafo, e art.º 21.°, n.°1, do TFUE devem ser interpretados no sentido de que 

se opõem a que um contribuinte que resida na Alemanha não possa, por força das normas nacionais em 

causa no processo principal, deduzir do seu rendimento coletável, naquele Estado-Membro, a pensão de 

alimentos paga à sua ex-mulher residente na Áustria, sendo essa uma dedução a que teria direito se 

essa ainda residisse na Alemanha. 

O TJUE refere que “o tratamento desfavorável de que E. Schempp se queixa resulta, na 

realidade, da circunstância de o regime fiscal aplicável às pensões de alimentos no Estado-Membro de 

residência da sua ex-mulher ser diferente do Estado-Membro em que ele próprio reside”; e ainda “(…)se 

a ex-mulher de E. Schempp decidisse ir viver para um Estado-Membro onde as pensões de alimentos 

estivessem, ao contrário do que acontece na Áustria, sujeitas a tributação, como nos Países Baixos, E. 

Schempp teria o direito, segundo a legislação nacional em causa, no presente processo, de deduzir os 

pagamentos efectuados a esse título à sua ex-mulher.”146  

Apesar da pretensão de Schempp não ter sido acolhida pelo TJUE, que entendeu não existir 

discriminação inversa, ainda assim, a situação merece atenção, uma vez que, se a ex-mulher de 

Schempp fosse residente na Alemanha e não na Áustria, Schempp veria o seu pedido ser atendido, visto 

que, teria direito à dedução dos montantes pagos a título de pensão de alimentos. Importa também 

considerar as palavras do Advogado-Geral Geelhoed, quando refere que: “A um nível mais estrito, isto é, 

visto da perspetiva do contribuinte individual, poderá parecer claro que o tratamento diferente decorrente 

das relevantes disposições da EStG pode ser qualificado de discriminatório e que esta diferença de 

tratamento decorrente do lugar de residência do destinatário da pensão de alimentos poderá ser 

considerada uma discriminação indireta em razão da nacionalidade. Posto isto, é irrelevante para E. 

Schempp, para os efeitos dos pagamentos a fazer, onde reside a sua ex-esposa. Apesar da aparente 

semelhança destas circunstâncias, está confrontado com as consequências financeiras negativas da 

diferença de tratamento nos termos do direito fiscal.”147 

Deste modo, uma situação gerada pela aplicação do DUE deve ser resolvida por essas mesmas 

normas. Assim, e no entender de Alessandra Silveira148, o princípio da não discriminação, tal como é 

protegido pela ordem jurídica europeia, impõe que situações idênticas não sejam tratadas de modo 

diferente, salvo se tal tratamento se justificar por razões objetivas. Este acórdão é, ainda segundo a 

autora, extremamente importante, pois através dele o TJUE reconhece que a situação dos cidadãos 

                                                           
146 Cfr. Acórdão Schempp cit., considerandos 32 e 33. 
147 Cfr. conclusões do Advogado-Geral Geelhoed no processo Schempp, cit., considerando 27. 
148 Cfr. Alessandra Silveira, Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia - do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz Zambrano, ob. cit., 
2011, p. 23. 
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europeus ditos estáticos não se pode confundir com uma situação puramente interna, sendo que daqui 

sobressai a definição do âmbito de aplicação material da cidadania e dos direitos que a mesma abarca. 

O caso Governo da Comunidade Francesa e Governo Valão contra Governo Flamengo149 

estabelece uma tentativa por parte da Advogada-Geral Sharpston de aplicar uma maior liberdade para a 

circulação de pessoas, não compreendendo o esforço que tem vindo a ser realizado para abolir os 

obstáculos à liberdade de circulação entre Estados-Membros e, não obstante isso, os Estados-Membros 

criarem barreiras no seu interior a essa mesma liberdade de circulação. 

As questões prejudiciais colocadas estão relacionadas com o facto de as prestações pagas no 

quadro do seguro de assistência estarem ou não incluídas no âmbito de aplicação material do 

Regulamento n° 1408/71 e também se “os artigos 18.° CE, 39.° CE e 43.° CE ou o Regulamento nº 

1408/71 devem ser interpretados no sentido de que se opõem a uma legislação de uma entidade 

federada de um Estado-Membro que limita a inscrição num regime como o do seguro de assistência em 

causa no processo principal, bem como o direito às prestações previstas por este regime, às pessoas 

que residem no território abrangido pela competência dessa entidade e às que exercem uma atividade 

profissional, nesse território, e residem noutro Estado-Membro, de modo que ficam excluídas as pessoas 

que também têm um emprego no território da referida entidade, mas residem no território de outra 

entidade federada do mesmo Estado.”150 

O TJUE entendeu que os atuais artigos 45.° e 49.º do TFUE opõem-se à existência de uma 

legislação de uma determinada entidade federada de um Estado-Membro como a que regula o seguro de 

assistência, instituído pela Comunidade Flamenga, na medida em que tal limitação afeta os cidadãos de 

outros Estados-Membros ou os cidadãos nacionais que tenham feito uso do seu direito de livre circulação 

no interior da União.151 

Isso mesmo é descrito pelo TJUE quando afirma que “Deve, no entanto, observar-se que a 

interpretação de disposições do direito comunitário pode eventualmente ser útil ao órgão jurisdicional 

nacional, mesmo no que se refere a situações qualificadas de puramente internas, em especial na 

hipótese de o direito do Estado-Membro em causa impor que qualquer cidadão nacional beneficie dos 

mesmos direitos que os que o cidadão de outro Estado-Membro extrairia do direito comunitário numa 

situação considerada comparável pelo referido órgão jurisdicional.”152  

                                                           
149 Acórdão Governo da Comunidade Francesa e Governo Valão contra Governo Flamengo, de 1 de Abril de 2008 , processo C-212/06. 
150 Cfr. Acórdão Governo da Comunidade Francesa e Governo Valão contra Governo Flamengo cit., considerando 24. 
151 Cfr. Alessandra Silveira, Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz Zambrano, ob. cit., 
2011, p. 22. 
152 Cfr. Acórdão Governo da Comunidade Francesa e Governo Valão contra Governo Flamengo cit., considerando 40. 
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 Deste modo, os cidadãos da UE veem ser-lhes dada proteção, quanto à eventualidade de 

estarem submetidos a uma discriminação por parte do Estado do qual são nacionais.  

Aqui, como no Ac. Guimont, o TJUE alerta o juiz nacional para a hipótese de que qualquer 

cidadão nacional, mesmo quando esteja perante situações que estão qualificadas como puramente 

internas, poderá beneficiar dos mesmos direitos que o cidadão de outro Estado-Membro poderá usufruir, 

em virtude do DUE, quando colocado numa situação similar.153 

Por fim, há a referir que neste acórdão a Advogada-Geral tem pretensões a que um salto 

qualitativo seja dado, o que no entanto só será realizado, mais tarde, no Ac. Zambrano. Eleanor 

Sharpston pretende que, pelo facto de residirem num Estado-Membro, os cidadãos estáticos da UE 

possam invocar a cidadania europeia, combinada com o princípio da não discriminação em função da 

nacionalidade (art.18.º TFUE), perante qualquer autoridade do Estado-Membro (inclusive perante uma 

autoridade descentralizada, que exerce inquestionavelmente a auctoritas do Estado), para aceder a uma 

prestação que o DUE pretende que seja acessível a todos os trabalhadores – e à qual os trabalhadores 

podem efetivamente aceder através da intervenção do DUE.154 

Sharpston coloca em causa o entendimento que o TJUE vinha a ter relativamente a estas 

questões nomeadamente, quando afirmava que: “…as eventuais discriminações de que os nacionais de 

um Estado-Membro possam ser objecto à luz do direito desse Estado enquadram-se no âmbito de 

aplicação deste, de modo que devem ser resolvidas no quadro do sistema jurídico interno do referido 

Estado.”155  

Para a Advogada-Geral, as atuais disposições normativas europeias, não dão uma resposta 

conclusiva acerca de tudo isto, uma vez que não pode ser concebível que o Tratado tenha por objetivo 

proteger certas partes, deixando outras sem proteção em relação às suas próprias normas, visto que, 

com a cidadania da UE, todos os nacionais devem estar protegidos por este estatuto fundamental, 

obtendo assim um tratamento jurídico igualitário entre todos. 

Assim, a Advogada-Geral insere no âmbito de aplicação do DUE aqueles cidadãos que sejam 

considerados estáticos, ou seja, que nunca tenham exercido qualquer tipo de direito ou liberdade 

económica: “Nestas circunstâncias, um primeiro exame permite demonstrar que o grupo de nacionais 

belgas que não exerceram direitos económicos clássicos de liberdade de circulação está, não obstante, 

                                                           
153 Cfr. Acórdão Governo da Comunidade Francesa e Governo Valão contra Governo Flamengo, cit., considerando 40. 
154 Cfr. Alessandra Silveira, Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz Zambrano, ob. cit., 
2011, p. 22. 
155 Cfr. conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston no processo Governo da Comunidade Francesa e Governo Valão contra Governo Flamengo, cit., 
considerando 23. 
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abrangido, em princípio, pelo âmbito de aplicação do direito comunitário e/ou é suficientemente afetado 

pela sua aplicação para também poder invocar o direito comunitário.”156 

Mas a decisão do TJUE não vai resolver, de uma forma direta e com fundamento no DUE, o 

problema da discriminação inversa sobre os nacionais estáticos – neste caso, os cidadãos belgas que 

não tenham exercido as liberdades de circulação ao abrigo do DUE - protegendo apenas os cidadãos 

dinâmicos. 

A evolução na jurisprudência do TJUE pretendida por Sharpston – qual seja o reconhecimento da 

possibilidade de que os cidadãos estáticos invoquem a cidadania europeia, em conjugação com o 

princípio da não discriminação em razão da nacionalidade (art.º 18º TFUE), perante qualquer autoridade 

do Estado-Membro e, desse modo, possam aceder a uma prestação que o DUE atribui a todos os 

trabalhadores no contexto da UE – só teria lugar no processo Zambrano.  

Este processo reveste enorme importância uma vez que vemos nele abordada a questão da 

proteção (ou não) dos cidadãos estáticos, que origina as seguintes posições: por um lado, temos aquela 

que defende os cânones tradicionais da jurisprudência da UE, ou seja, que entende que estas normas, 

relativamente à proibição da discriminação, apenas se aplicam aos cidadãos que tenham exercido 

alguma liberdade de circulação; por outro, temos uma nova corrente que pretende que essa proteção se 

estenda a todos os cidadãos, independentemente do exercício daquelas liberdades.  

Do confronto destas duas correntes advém a importância deste processo – cujas conclusões 

resultam relevantes para o trabalho que se tem vindo a realizar. 

Ora, neste processo encontra-se uma situação onde o TJUE é levado a se pronunciar sobre a 

questão de saber se “as disposições do Tratado FUE sobre a cidadania da União devem ser 

interpretadas no sentido de que conferem ao ascendente, nacional de um Estado terceiro, que tem a seu 

cargo menores de tenra idade, cidadãos da União, um direito de permanência no Estado-Membro de que 

estes têm a nacionalidade e em que residem, bem como a dispensa de autorização de trabalho nesse 

Estado-Membro.”157 

Zambrano pediu asilo na Bélgica, onde entrara munido de um visto emitido pela Embaixada da 

Bélgica em Bogotá (Colômbia), sendo que, posteriormente, a sua mulher, também de nacionalidade 

colombiana, pediu igualmente o benefício do estatuto de refugiada naquele Estado-Membro. Mais tarde, 

Zambrano apresentou um pedido de regularização da sua permanência, onde invocava a impossibilidade 

absoluta de regressar à Colômbia e a extrema deterioração da situação nesse país. 

                                                           
156 Cfr. conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston no processo Governo da Comunidade Francesa e Governo Valão contra Governo Flamengo, cit., 
considerando 137. 
157 Cfr. Acórdão Zambrano cit., considerando 36. 
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O cidadão em causa sublinhava, por outro lado, os seus esforços de integração na sociedade 

belga, a sua aprendizagem do francês e a escolarização do seu filho no jardim-escola, além do risco de 

agravamento, se regressasse à Colômbia, da síndroma pós-traumática grave que sofrera em 1999, na 

sequência do rapto, por uma semana, do seu filho, então com 3 anos de idade. 

A sua mulher “deu à luz um segundo filho, de nome próprio Diego, que adquiriu a nacionalidade 

belga por aplicação do artigo 10.°, primeiro parágrafo, do Código da Nacionalidade belga, 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. 

Após o nascimento, em 26 de Agosto de 2005, do seu terceiro filho, de nome próprio Jessica, a 

qual, à semelhança do seu irmão Diego, adquiriu a nacionalidade belga, o casal Ruiz Zambrano 

apresentou, em 2 de Setembro de 2005, um pedido de autorização de residência assente no artigo 40.° 

da Lei de 15 de Dezembro de 1980, enquanto ascendentes de um nacional belga. Em 13 de Setembro 

de 2005, foi emitido a cada um deles um certificado de registo de residência que cobria provisoriamente 

a estadia daqueles até 13 de Fevereiro de 2006. 

Zambrano foi declarado em situação de desemprego por motivos económicos, o que o levou a 

apresentar um primeiro pedido de subsídio de desemprego, que foi objecto de uma decisão de 

indeferimento, notificada ao interessado em 20 de Fevereiro de 2006. A referida decisão foi impugnada 

no órgão jurisdicional de reenvio por requerimento de 12 de Abril de 2006.”158  

Assim, e depois de explicitado, ainda que em traços gerais, o contexto em que se encontravam 

as partes neste processo, o TJUE é chamado a pronunciar-se sobre o facto de as disposições europeias 

(artigos 12.°, 17.° e 18.° CE, atuais artigos 18º, 20º e 21º do TFUE) conferirem “…um direito de 

residência ao cidadão da União no território do Estado-Membro de que esse cidadão tem a 

nacionalidade, independentemente do exercício prévio, por parte deste, do seu direito de circular no 

território dos Estados-Membros”.159 

Melhor dizendo, importava saber se essas disposições, conjugadas também com a CDFUE, 

devem ser interpretadas “…no sentido de que o direito neles reconhecido, sem discriminação em razão 

da nacionalidade, a todos os cidadãos da União de circularem e residirem livremente no território dos 

Estados-Membros implica, quando um desses cidadãos for um menor de tenra idade a cargo de um 

ascendente cidadão de um Estado terceiro, que o gozo do direito de residência do referido menor no 

território do Estado-Membro, no qual reside e de que tem a nacionalidade lhe deve ser garantido, 

                                                           
158 Cfr. Acórdão Zambrano cit., considerandos 19 a 26. 
159 Cfr. Acórdão Zambrano cit., considerando 35 . 
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independentemente de ter exercido previamente, ou através do seu representante legal, o direito de 

circular, associando a esse direito de residência o efeito útil cuja necessidade foi reconhecida pela 

jurisprudência comunitária [(acórdão Zhu e Chen, já referido)], através do reconhecimento ao 

ascendente cidadão de um Estado terceiro, que assume o encargo do referido menor e dispõe de 

recursos suficientes e de uma cobertura social de saúde, do direito de residência derivado de que esse 

mesmo cidadão de um Estado terceiro beneficiaria, se o menor que tem a seu cargo fosse um cidadão 

da União que não tivesse a nacionalidade do Estado-Membro em que reside”.160 

Este caso confronta-se com a questão de saber se a cidadania está ao serviço de todos os 

cidadãos da UE, que como tal têm direito a um conjunto essencial de direitos, ou se apenas se aplica 

àqueles que, no exercício da sua livre circulação, são economicamente ativos.161 É precisamente neste 

aspeto que este acórdão se torna “revolucionário”, na medida em que confere aos cidadãos que não 

exerceram qualquer tipo de liberdades económicas (de circulação) e, portanto, são considerados 

estáticos, o mesmo grau de proteção a que aqueles que circulam têm acesso.  

Apesar de no caso em concreto se pretender, apenas, determinar se as normas do TFUE 

relativas à cidadania europeia dão a um ascendente de um cidadão europeu, menor, o direito a 

permanecer no Estado-Membro do que o seu filho é nacional, vai-se mais longe, estando em causa quais 

os direitos de um cidadão estático. Deste modo, o cerne da questão é saber se é necessário haver 

circulação para que o art.º 18º TFUE seja aplicado. 

Senão atente-se: os governos que apresentaram observações escritas ao TJUE, juntamente com 

a Comissão, alegaram tratar-se de uma situação puramente interna. Por isso mesmo, e uma vez que os 

filhos belgas do casal Zambrano residiam no Estado-Membro de que têm nacionalidade e nunca saíram 

desse Estado-Membro, não lhes podia ser aplicada qualquer uma das liberdades de circulação e 

permanência – assim como o nível de proteção mais elevado do direito fundamental à vida familiar a 

que por via dessa liberdade económica poderiam ter acesso.162  

Estas liberdades económicas devem ser vistas como uma referência social que se coadunam 

com o respeito pelos direitos humanos e fundamentais, não sendo de nenhum modo absolutas. Os 

direitos fundamentais estão atualmente consagrados na CDFUE, sendo a mesma um reforço da 

cidadania europeia, visto que ao seu catálogo de direitos fundamentais é dada força jurídica vinculativa, 

primazia normativa e aplicabilidade direta.163 

                                                           
160 Cfr. Acórdão Zambrano cit., considerando 35. 
161 Cfr. conclusões da Advogada-Geral Sharpston no processo Zambrano, cit, considerando 88. 
162 Cfr. Alessandra Silveira, Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz Zambrano, ob. cit., 
2011, p. 6. 
163 Sobre os direitos fundamentais e a CDFUE Cfr. Jónatas E. M. Machado, Direito da União Europeia, ob. cit., Coimbra Editora, Outubro 2010, p. 256 e ss. 
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Zambrano alega também que o exercício da cidadania europeia não pressupõe a deslocação dos 

seus filhos para fora do Estado-Membro, no qual residem e, por causa disso, ele próprio poderia, como 

membro da família em causa, invocar um direito de residência ao abrigo do DUE. 

Através da sua decisão, o TJUE vai permitir a invocação do padrão de jusfundamentalidade da 

UE, apenas por se ser cidadão europeu (através do art.º 20.º do TFUE) e reconhece que o cidadão pode 

permanecer no Estado-Membro de que é nacional, mesmo que não haja, efetivamente, exercício de 

liberdades de circulação. Apesar de referir que a diretiva 2004/38 só se aplica aos cidadãos da UE que 

se tenham realmente deslocado ou residido num Estado-Membro diferente daquele do qual são 

nacionais, os dois filhos de Zambrano têm de ser protegidos pelas disposições da cidadania europeia, 

art.º 20º TFUE, uma vez que este estatuto fundamental que confere aos cidadãos europeus o direito a 

gozar na plenitude todos os direitos por ele conferidos, a todos deve ser reconhecido.  

Seria então uma negação desses direitos a recusa a permanência a um nacional de um Estado 

terceiro que tem a seu cargo cidadãos europeus menores, pois se Zambrano tiver que deixar o território 

da UE um dos direitos inerentes ao estatuto da cidadania, como é o direito à vida familiar, e a cuidar e 

educar os seus filhos, ficaria posto em causa.  

Finalmente chega-se a um padrão de jusfundamentalidade europeu igual para todos, dado que o 

estatuto de cidadão europeu vai permitir sempre o acesso ao nível de proteção mais elevado, garantido 

pela ordem jurídica europeia. Todos se encontram numa posição em que têm o direito de aceder ao 

padrão de jusfundamentalidade europeu e não ao padrão de jusfundamentalidade interno, precisamente 

pelo facto de esse estatuto conceder “sempre o acesso ao nível de protecção mais elevado garantido 

pela ordem jurídica europeia.”164  

Se assim não fosse, e como refere a Advogada-Geral Sharpston165, haveria discriminação inversa 

contra os nacionais belgas que não tivessem exercido os direitos de livre circulação ao abrigo do DUE, na 

medida em que não poderiam beneficiar das disposições relativas à reunificação familiar, que permitem, 

tanto a um cidadão da UE que se tenha mudado de outro Estado-Membro para a Bélgica, como a um 

nacional belga que tenha exercido previamente a liberdade de circulação, a reunião deste com um 

ascendente, que não esteja a seu cargo, nacional de um país terceiro. 

Para melhor evidenciar a diferença que existia quanto à proteção dada a um cidadão que se 

tenha deslocado e a um cidadão estático, Sharpston dá o seguinte exemplo: “Se se insistir no princípio 

de que é necessário haver deslocação física para um Estado-Membro diferente do Estado-Membro de 

                                                           
164 Cfr. Alessandra Silveira, Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz Zambrano, ob. cit., 
2011, p. 7. 
165 Cfr. conclusões da Advogada-Geral Sharpston no processo Zambrano, cit., considerando 39. 
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que se é nacional antes de poderem ser invocados direitos de residência como cidadão da União, 

corre-se o risco de se obter um resultado não só estranho como ilógico. Suponhamos que um vizinho 

simpático tenha levado Diego e Jessica a visitar uma ou duas vezes o Parc Astérix em Paris ou a costa 

da Bretanha. Nesse caso, teriam recebido serviços noutro Estado-Membro. Se tentassem invocar direitos 

decorrentes da sua «circulação», não se poderia dizer que a sua situação fosse «puramente interna» da 

Bélgica. Teria bastado uma visita? Duas? Várias? Teria sido suficiente uma viajem de um dia, ou 

precisariam de ter permanecido uma noite ou duas em França?”, acrescentando ainda: “É difícil evitar 

uma sensação de mal-estar, perante um resultado como este. O exercício dos direitos de cidadania da 

UE parece ser regido pela sorte, e não pela lógica.”166.  

Por tudo isso os direitos que estão em causa seriam sempre protegidos, mesmo que não se 

tenham deslocado para fora do Estado-Membro. 

O direito de permanecer num determinado Estado-Membro, previsto no artigo 21.º TFUE, deve 

ser visto como um direito autónomo ao direito de circulação e não como um “cordão umbilical” a ele 

ligado.167 O TJUE seguiu este entendimento da Advogada-Geral de que o direito de permanecer no 

território de um Estado-Membro não depende de ter existido um exercício prévio da liberdade de 

circulação. 

Assim, no caso em apreço, os filhos de Zambrano residem no Estado-Membro da sua 

nacionalidade e, por isso mesmo, não beneficiam dos mesmos direitos que os cidadãos dinâmicos, 

colocando-se então a questão de saber se podem invocar o artigo 18.º TFUE para combater a 

discriminação inversa de que são alvo, enquanto cidadãos estáticos, podendo através dele, ter acesso 

aos mesmos direitos que alguém que tenha exercido a liberdade de circulação. 

No entanto, a questão relativa à discriminação inversa ficou em aberto, sem resposta, ou seja, a 

questão que se pretendia ver analisada era a de saber se o artigo 18.º do TFUE, que proíbe todas as 

discriminações em razão da nacionalidade, pode ser invocado para resolver uma situação de 

discriminação inversa, gerada pela interação do direito da UE (neste caso, as disposições que regulam a 

cidadania europeia) com o direito nacional.  

Convém então notar as conclusões de Sharpston quanto à questão relativa às discriminações 

inversas. A Advogada-Geral começa por problematizar este assunto, colocando o seguinte exemplo: 

“…pergunta-se se o artigo 18.° TFUE pode ser invocado para resolver uma situação de discriminação 

inversa gerada pela interacção do direito da UE (neste caso, as disposições que regem a cidadania da 

União) com o direito nacional. O problema pode ser explicado do seguinte modo: se filhos pequenos 

                                                           
166 Cfr. conclusões da Advogada-Geral Sharpston no processo Zambrano, cit., considerandos 86 e 88.  
167 Cfr. conclusões da Advogada-Geral Sharpston no processo Zambrano, cit., considerando 84.  
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(como Catherine Zhu) tiverem adquirido a nacionalidade de um Estado-Membro diferente do seu 

Estado-Membro de residência, os seus progenitores gozarão de um direito de residência derivado no 

Estado-Membro de acolhimento em virtude do artigo 21.° TFUE e da decisão do Tribunal de Justiça no 

acórdão Zhu e Chen. Diego e Jessica têm nacionalidade belga e residem na Bélgica. G. Ruiz Zambrano 

pode invocar o artigo 18.° TFUE, que proíbe, no âmbito de aplicação dos Tratados, «toda e qualquer 

discriminação em razão da nacionalidade», de forma a invocar o mesmo direito de residência 

derivado?”168 

Com base na jurisprudência mais recente do TJUE, a Advogada-Geral defende que o TJUE dê 

uma resposta sólida relativamente às discriminações inversas que se encontrem intimamente ligadas à 

cidadania da UE, uma vez que, neste âmbito, os prejuízos seriam maiores. Para ela, o artigo 18.º TFUE 

deve ser interpretado no sentido de que proíbe a discriminação inversa causada pela interação entre o 

artigo 21.º do TFUE e o direito nacional, desde que isto leve à violação de um direito fundamental 

protegido pelo DUE e desde que não esteja prevista uma proteção pelo menos equivalente no direito 

nacional. 

Além disso, Sharpston indica uma solução, criticável segundo vários autores, de acordo com a 

qual, só com o preenchimento de determinados requisitos é que se aplicaria o artigo 18.º do TFUE. 

Esses requisitos seriam os seguintes: 1) o demandante deveria ser um cidadão da União residente no 

Estado-Membro da sua nacionalidade (estático), cuja situação fosse comparável à de outros cidadãos da 

União no mesmo Estado-Membro (dinâmicos) que pudessem invocar os direitos decorrentes do artigo 

21.º do TFUE; 2) a discriminação inversa contestada deveria implicar a violação de um direito 

fundamental, protegido pelo direito da União – e tal violação seria definida por referência à 

jurisprudência do TEDH; 3) o artigo 18.º seria aplicável a título subsidiário às situações em que o direito 

nacional não proporcionasse uma proteção adequada aos direitos fundamentais.169 

Esta solução apontada pela Advogada-Geral é criticada por Alessandra Silveira170, crítica aliás com 

a qual concordo, dado que ignora as implicações do princípio do nível de proteção mais elevado previsto 

no artigo 53.º da CDFUE. Sharpston parte do princípio de que o DUE “assumiria a responsabilidade de 

remediar as consequências da discriminação inversa, causada pela interação do direito da União com o 

direito nacional, somente nos casos em que essas consequências fossem incoerentes com os níveis de 

proteção mínimos estabelecidos pela CEDH.” 171 

                                                           
168 Cfr. conclusões da Advogada-Geral Sharpston no processo Zambrano, cit., considerando 123. 
169 Cfr. conclusões da Advogada-Geral Sharpston no processo Zambrano, cit., considerandos 146 a 149. 
170 Cfr. Alessandra Silveira, Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz Zambrano, ob. cit., 
2011, p. 28. 
171 Cfr. conclusões da Advogada-Geral Sharpston no processo Zambrano, cit., considerando 147. 
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De acordo com Alessandra Silveira,172 o artigo 53.º da CDFUE concede um standard máximo de 

proteção dos direitos fundamentais, o qual indica que se deve aplicar o nível de proteção mais elevado 

de entre todos os mobilizáveis para a resolução de uma situação concreta, seja ela a Constituição 

nacional, a CEDH ou CDFUE.  

A proteção “pelo menos equivalente no direito nacional” – a que a Advogada-Geral se refere – 

não faz sentido à luz da interpretação do princípio do nível de proteção mais elevado presente na 

doutrina, visto que a “proteção equivalente” não estaria em conformidade com a “proteção mais 

elevada” pretendida pelo DUE em matéria de direitos fundamentais. Por tudo isto, os cidadãos da UE 

não podem ser alvo de tratamentos discriminatórios, entre os quais se incluem as discriminações 

inversas.  

Outra solução não poderia ser aceite, numa UE que se pretende de direito, ou seja, orientada 

por uma igualdade entre todos os cidadãos e pela proteção mais elevada dos seus direitos 

fundamentais. Desta forma e, para que se possa invocar o já referido padrão de jusfundamentalidade 

europeu, é necessário que a medida adotada pelas autoridades europeias ou nacionais se integre no 

âmbito de aplicação do DUE definido pelas suas competências, independentemente de o interessado ser 

dinâmico ou estático, o que afasta os efeitos indesejáveis da discriminação inversa. 

Daí advém que o artigo 18.º do TFUE deva ser interpretado no sentido de que proíbe a 

discriminação inversa causada pela interação entre o artigo 21.º do TFUE e o direito nacional, desde que 

tal leve a uma violação dos direitos decorrentes da cidadania, maxime dos direitos fundamentais 

protegidos pelo DUE, nos termos da proteção mais elevada decorrente do artigo 53.º da CDFUE.173 

Não obstante o TJUE não ter reconhecido esta autonomização sugerida pela Advogada-Geral, ele 

chegou a uma parte do resultado pretendido por Sharpston, através da proteção dos direitos que estão 

ligados ao estatuto de cidadão da UE (nos termos do artigo 20.º do TFUE), nos quais se integram os 

direitos fundamentais. 

Assim, esta decisão torna-se pedra angular para o futuro daquilo que se pretende que seja uma 

verdadeira união de cidadãos.174  

                                                           
172 Cfr. Alessandra Silveira, Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz Zambrano, ob. cit., 
2011, p 28. 
173Cfr. Alessandra Silveira, Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz Zambrano, ob. cit, 
2011, p. 28. 
174 Em sentido contrário, Alina Tryfonidou, Redefining the Other Boundaries of EU law: The Zambrano na McCarthy rulings, Lecturer in Law, University of 

Reading; 2010-11 IALS Visiting Fellow, pág. 26., entende que, embora à primeira vista o acórdão Zambrano emita uma decisão no sentido de que visa 
esclarecer os limites do âmbito de aplicação das disposições de livre circulação e, em especial, do artigo 20.º do TFUE, a aplicação de Zambrano aos casos 
de cidadãos estáticos leva-nos, segundo a autora, de volta à estaca zero, deixando em aberto a questão de saber: a) se o artigo 20.º do TFUE exige a 
existência de um elemento transfronteiriço como forma do exercício do livre movimento interestadual, para ser aplicado e, b) o que é na realidade necessário 
para que, no que diz respeito aos ordenamentos jurídicos nacionais, um cidadão se encontre numa situação que leva a uma privação do gozo genuíno dos 
direitos que lhes são conferidos pela UE, e por esse motivo, lhe vejam ser aplicadas essas regras.  
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É possível já afirmar que a UE percorreu um caminho desde uma inicial “market citizenship”, 

onde o mais relevante eram os direitos dos atores económicos, para uma “social citizenship”, onde 

relevam as dimensões de solidariedade social, a fim de finalmente se atingir uma “republican 

citizenship”, baseada na participação e envolvimento ativo de todos os atores da UE.175  

Por fim, cumpre analisar uma última decisão do TJUE, o caso McCarthy176, a fim de atentar nas 

diferenças que existem relativamente a Zambrano. 

 McCarthy é uma cidadã do Reino Unido, que possui também nacionalidade irlandesa, que 

sempre residiu nesse Estado-Membro, tendo casado com um cidadão jamaicano. 

O litígio aqui em causa tem por objeto um pedido de direito de residência ao abrigo do direito da 

União apresentado por S. McCarthy, cidadã da UE, junto de um Estado-Membro do qual possui a 

respetiva nacionalidade e onde sempre residiu. 

O que se pretendia era conferir a G. McCarthy, nacional de um Estado terceiro, um direito de 

residência ao abrigo da Diretiva 2004/38, na qualidade de membro da família de S. McCarthy, uma vez 

que esse direito de residência não decorre da aplicação da legislação do Reino Unido em matéria de 

imigração. 

O TJUE entendeu em McCarthy que a situação da litigante é puramente interna, pois a medida 

nacional impugnada não tinha como efeito privá-la do verdadeiro gozo da substância dos direitos 

associados ao seu estatuto de cidadã da UE, ou impedir o exercício do seu direito de circular e residir 

livremente no território dos Estados-Membros, nos termos do artigo 21. º do TFUE. 

Aqui, ao contrário do que está em causa no processo Zambrano, a requerente não pretende ver 

os seus direitos assegurados pelo estatuto da cidadania, mas sim por ter nacionalidade de outro Estado-

Membro. E é precisamente aqui que reside a principal diferença entre estes casos, e que levam a que o 

TJUE tenha entendimento diferente. 

De qualquer forma, o TJUE recorda que, apesar de a litigante no processo principal não ter feito 

uso da livre circulação, isso não leva a que a sua situação deva ser tratada pelo direito nacional e vista 

como puramente interna: “A este respeito, deve observar-se, porém, que a situação de um cidadão de 

um Estado-Membro que, como S. McCarthy, não fez uso do direito de livre circulação não pode, só por 

isso, ser equiparada a uma situação puramente interna.” E ainda “Com efeito, o Tribunal de Justiça já 

declarou várias vezes que o estatuto de cidadão da União tende a ser o estatuto fundamental dos 

nacionais dos Estados-Membros. Por outro lado, o Tribunal de Justiça declarou que o artigo 20.° TFUE 

                                                           
175 Cfr. Catherine Barnard, The substantive law of the EU, cit., p.410. apud Alessandra Silveira, Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do 
argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz Zambrano, ob. cit., p. 10, 2011.  
176 Acórdão MacCarthy, de 5 de Maio de 2011 , processo C-434/09. 
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se opõe a medidas nacionais que tenham por efeito privar os cidadãos da União do gozo efetivo do 

essencial dos direitos conferidos por esse estatuto.”177  

Neste caso, a pretensão de McCarthy não foi acolhida precisamente porque deveria ter atacado 

a situação de que é alvo pelo prisma das discriminações inversas e do estatuto da cidadania – pois se 

assim o fizesse, porventura teria uma maior probabilidade de ver os seus direitos atendidos pelo TJUE.  

O mesmo indica precisamente isto, quando refere que “Com efeito, o facto de as autoridades do 

Reino Unido não tomarem em conta a nacionalidade irlandesa de S. McCarthy a fim de lhe reconhecer 

um direito de residência no Reino Unido não afecta, de modo algum, esta última no seu direito de 

circular e de residir livremente no território dos Estados-Membros nem, de resto, qualquer outro direito 

que lhe seja conferido pelo seu estatuto de cidadã da União. A este respeito, cumpre sublinhar que, 

contrariamente ao que caracterizava o processo que deu origem ao acórdão Ruiz Zambrano, já referido, 

a medida nacional em causa no processo principal não tem por efeito que S. McCarthy se verá obrigada 

a abandonar o território da União. Com efeito, como resulta do n.° 29 do presente acórdão, S. McCarthy 

goza, por força de um princípio de direito internacional, de um direito de residência incondicional no 

Reino Unido uma vez que possui a nacionalidade do Reino Unido.”178 

Daqui depreende-se, e indo também ao encontro das palavras da Advogada-Geral Juliane Kokott, 

que “Importa reconhecer que, deste modo, pode acontecer que um cidadão da União que tenha 

exercido o seu direito de livre circulação possa, por força do direito da União, invocar para os membros 

da sua família nacionais de países terceiros, regras mais favoráveis relativas ao direito de entrada e de 

residência do que um nacional do Estado-Membro de acolhimento que tenha vivido sempre no território 

do mesmo. Este problema é em geral referido como discriminação dos nacionais ou discriminação 

inversa.”179  

Além disto, a abordagem que o TJUE faz ao elemento transfronteiriço pode ser criticado por 

outra razão.  

O TJUE distingue factos em McCarthy dos que estão presentes em Garcia Avello, uma vez que 

neste último caso o que importava não era se a discrepância de sobrenomes era o resultado da dupla 

nacionalidade dos interessados, mas o facto de que a diferença era suscetível de provocar um grave 

inconveniente para os cidadãos da UE em questão, constituindo um obstáculo à livre circulação.  

Em particular, o TJUE está agora a tentar readaptar o seu anterior Ac. Garcia Avello de um modo 

que leve à remoção do ênfase da discriminação em razão da nacionalidade, e no sentido de uma 

                                                           
177 Cfr. Acórdão McCarthy cit., considerandos 46 e 47. 
178 Cfr. Acórdão McCarthy cit., considerandos 49 e 50. 
179 Cfr. conclusões da Advogada-Geral Juliane Kokott no processo McCarthy, cit., considerando 39. 
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restrição à circulação interestadual em vigor, argumentando que, se não havia nenhum impedimento 

para a circulação interestadual, o caso seria considerado como envolvendo uma situação que era 

puramente interna à Bélgica.  

Na opinião de Alina Tryfonidou,180 esta abordagem do TJUE é errada, pois no caso Garcia Avello é 

absolutamente claro que nenhum movimento foi exercido e que, além disso, não havia nenhum plano, 

para, no futuro, esse movimento vir a ser exercido. 

Posto isto, consegue-se dimensionar a importância crescente que a proibição da discriminação 

inversa, via artigo 18.º do TFUE, vem adquirindo no seio do DUE. Apesar de ainda não corresponder 

àquilo que se entende por jurisprudência assente do TJUE, julga-se ser este o sentido da evolução da 

jurisprudência do TJUE. Só assim seria encontrada proteção no espaço da UE para todos os cidadãos, 

estando os mesmos devidamente garantidos e tutelados pelas normas da UE, quando alegassem ser 

alvo de uma discriminação nestes termos.  

  

                                                           
180Neste sentido Cfr. Alina Tryfonidou, Redefining the Other Boundaries of EU law: The Zambrano na McCarthy rulings, ob. cit., Lecturer in Law, University of 
Reading; 2010-11 IALS Visiting Fellow, p. 18. 
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7- COMPETÊNCIAS JURISDICIONAIS EM MATÉRIA DE DISCRIMINAÇÃO INVERSA 

 

A temática da tutela relativa à discriminação inversa tem dividido posições. Alguns autores 

defendem que o DUE não deve dissociar-se da solução para um problema que ajudou a criar. Como a 

discriminação inversa é um problema criado pelo DUE deve, por isso mesmo, ser sanado pela mesma 

ordem jurídica.181  

Num sentido divergente, há argumentos relacionados com o princípio da subsidiariedade,182 ou 

com a necessidade de salvaguardar a autonomia normativa dos Estados-Membros, sempre invocados 

como suporte para que a discriminação inversa seja regulada/tratada a nível nacional. Partindo do 

princípio de que estamos diante de uma situação que se classifica como puramente interna, por via da 

aplicação da lei nacional, uma parte da doutrina defende que importa, antes de mais, aferir que tipo de 

garantias existe a nível nacional.  

 Assim, uma perplexidade levanta-se: é este um problema a ser resolvido a nível europeu ou a 

nível nacional? 

A discriminação inversa deve ser considerada como uma consequência da existência de 

sobreposição de esferas de competência na mesma matéria, que passa, portanto, a ser regulada por 

normas pertencentes a distintos ordenamentos jurídicos, em conformidade com (porventura) diferentes 

valores e objetivos. 

 Um problema surge quando a diferenciação de tratamento equivale a uma violação de uma 

obrigação legal de igualdade.  

Pode, então, encarar-se este problema de duas formas diferentes: a primeira é a que parte do 

pressuposto de que a discriminação inversa é irrelevante para o DUE devendo, portanto, ser tratada 

exclusivamente no âmbito interno dos princípios em matéria de discriminação.  

No entanto, esta hipótese revela-se, diga-se de passagem, insustentável à luz das incoerências 

teóricas e práticas a que dá origem. Uma perspetiva oposta, e que deverá ser seguida é a que entende 

                                                           
181 Nesse sentido e entre muitas outras, Cfr. as posições de Enzo Cannizzaro, Producing “Reverse Discrimination” through the exercise of EC competences”, 
de Camille Dautricourt e Sébastien Thomas, Reverse discrimination and free movement of persons under Community law: All for Ulysses, nothing for 
Penelope?, de Alessandra Silveira, Cidadania e jusfundamentalidade na União Europeia – do argumento de James Madison à jurisprudência Ruiz Zambrano, 
e da Advogada-Geral Sharpston, nas suas conclusões ao Ac. Zambrano.   
182 O princípio da subsidiariedade foi introduzido pelo Tratado de Maastricht, fazendo parte do Tratado como um princípio geral da UE. Segundo o Tratado, 
este é um princípio que determina que a UE só possa atuar nos limites das atribuições que, explícita ou implicitamente, lhe são conferidas pelo Tratado e 
para atingir os objetivos que lhe são fixados. Assim, e segundo Fausto de Quadros, “O Princípio da Subsidiariedade no Direito Comunitário após o Tratado da 
União Europeia”, Almedina, 1995 - a UE para atuar, deve provar que é imprescindível a sua interferência, e que a atuação dos Estados-Membros não é 
suficiente, sendo ela capaz de atingir o fim melhor que estes.    
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que a discriminação inversa pode e deve ser relevante, sob certas condições, para a ordem jurídica da 

UE.183   

Deste modo, e após uma avaliação preliminar da partilha de responsabilidades, no que diz 

respeito à origem da discriminação inversa e da necessidade de abolir este tipo específico de tratamento 

desigual, a questão fulcral reside saber onde se encontram as melhores soluções, isto é, se devem ser 

fornecidas a nível nacional ou a nível europeu.  

O entendimento segundo o qual a discriminação inversa deve ser resolvida a nível nacional era 

sustentado pela abordagem do TJUE patente no seu acórdão Uecker e Jacquet: “As eventuais 

discriminações de que os nacionais de um Estado-Membro possam ser objecto à luz do direito desse 

Estado enquadram-se no âmbito de aplicação deste, de modo que devem ser resolvidas no quadro do 

sistema jurídico interno do referido Estado.”.184 

Como pode evidenciar, a discriminação inversa geralmente surge como um problema jurídico 

interno, através do qual os cidadãos reivindicam o direito de desfrutar do tratamento mais favorável 

concedido pelo DUE, mesmo quando as situações onde estão envolvidos não estão ligadas à realização 

dos objetivos do Tratado.  

Desde sempre, quando há um tratamento discriminatório dentro de um Estado-Membro, a 

diferença entre as disposições da UE e a legislação nacional foi sempre analisada de acordo com o 

princípio interno da igualdade. 

No entanto, a situação está a alterar-se, uma vez que a análise judicial interna de um 

determinado caso só pode referir-se às disposições da UE na medida em que constituam um termo de 

comparação com a legislação nacional. Se o juiz nacional verifica que o conteúdo da lei nacional cria um 

tratamento discriminatório, a igualdade só pode ser restabelecida quando ela esteja em conformidade 

com o conteúdo mais favorável das disposições europeias, isto é, estendendo erga omnes o tratamento 

originalmente aplicável apenas às situações da UE. 

Uma comparação entre os dois conjuntos de normas é essencial para determinar se a diferença 

de tratamento leva a uma violação da igualdade jurídica. No entanto, precisamente porque a diferença 

deriva da concorrência das medidas internas e das disposições europeias, tal comparação está para 

além da competência do juiz nacional. 

Evidencie-se que a estrutura conceitual do problema da discriminação inversa foi 

consideravelmente alterado.  

                                                           
183 Neste sentido Cfr. Enzo Cannizzaro, Producing “Reverse Discrimination” Through the Exercise of EC Competences, ob. cit., acerca da posição do autor 
relativamente à discriminação inversa. 
184 Cfr. acórdão Uecker e Jacquet, cit., considerando 23. 
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A questão da disparidade de tratamento decorrente da diversidade de conteúdo entre as normas 

da UE e as normas nacionais pode, na verdade, ser dividida em dois aspetos distintos.  

O primeiro diz respeito à adequação, a partir da perspetiva do problema jurisdicional da UE, do 

tratamento mais favorável previsto pelas suas normas, tendo como finalidade a realização dos objetivos 

da UE. 

 O segundo é o reverso da mesma moeda, ou seja, diz respeito à perspetiva de uma ordem 

jurídica interna de um Estado-Membro, que se traduz na necessidade de proporcionar um tratamento 

menos favorável para o campo restante de situações, para assim satisfazer as exigências internas.  

Deste modo, há, então, duas formas distintas de aplicação do princípio da proporcionalidade, 

cada uma delas atendendo à realização do seu próprio sistema de direito e de acordo com seu próprio 

conjunto de valores.  

O problema reside no facto de elas estarem interligadas, influenciando-se reciprocamente. 

Uma das soluções mais interessantes para a resolução do problema é aquela apontada por Enzo 

Cannizzaro,185 a propósito da  interseção entre as competências da UE e a dos Estados-Membros.  

Ora, a discriminação inversa, de acordo com aquilo que se tem vindo a referir, resulta da 

transferência de competências dos Estados-Membros para a UE. Assim, elas são o resultado involuntário 

de um fenómeno que originalmente não se destinava a dar origem à discriminação, mas sim a melhorar 

a eficiência do sistema jurídico.  

Seria irracional que, como consequência da transferência de competências, situações, que de 

outro modo cairiam dentro do princípio interno da igualdade, fossem agora retiradas de qualquer 

avaliação da igualdade, apenas pelo facto de se estar diante de normas que pertençam a distintas 

ordens jurídicas. 

Pode ser razoável a hipótese de que, ao transferir as competências, os Estados-Membros 

assumiriam que nenhuma disparidade de tratamento fosse ocorrer a partir dessa transferência. De 

qualquer forma, a situação deve ser analisada com cuidado, uma vez que a jurisprudência do TJUE 

exige, para a aplicação dos princípios gerais do DUE às medidas dos Estados-Membros, que eles se 

encontrem dentro do campo de aplicação do Tratado.  

Assim, verifica-se o quão difícil pode ser encontrar uma base autónoma no Tratado para dar à 

UE competência em casos de discriminação inversa. Uma das soluções encontradas, até agora, apregoa 

                                                           
185 Cfr. Enzo Cannizzaro, Producing “Reverse Discrimination” Through the Exercise of EC Competences, ob. cit., pp. 40-42. 
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que a discriminação produzida devido a um exercício paralelo de competências seria tratada pela 

aplicação da norma do artigo 6.º do TUE.186  

Numa análise mais pormenorizada da norma, retira-se que a discriminação inversa cai no seu 

âmbito de aplicação, na medida em que ela surge, e está presente numa área de onde existe esse 

exercício paralelo de competências. 

Nesse sentido, as normas da UE têm efeito e devem prevalecer, quando uma situação interna 

viola determinada esfera jurídica, considerada indispensável para a prossecução dos objetivos da UE; por 

outras palavras, quando os Estados-Membros, entram de alguma forma no âmbito de aplicação do DUE, 

devem respeito aos direitos fundamentais por ele protegidos. 

A limitação que existe ao nível da aplicação e extensão das normas da UE pode ser considerada 

apenas como uma consequência da limitação funcional da ação da UE. É assim possível fazer uma 

distinção entre dois grupos de indivíduos: aqueles que são abrangidos pelas medidas da UE, e aqueles 

que são abrangidos pelas medidas nacionais. Pode concluir-se que as medidas da UE, que são 

necessárias para alcançar os objetivos do Tratado, podem legitimar a discriminação entre indivíduos e 

estabelecer um grupo específico que está ligado a um conjunto especial de normas. 

Deste modo, é extremamente relevante ter em conta a determinação da esfera dos destinatários 

das normas da UE.  

Portanto, necessariamente que a diferenciação de tratamento entre aqueles que usufruem das 

normas da UE e os indivíduos excluídos do tratamento proporcionado pelas mesmas deve obedecer a 

um critério de razoabilidade, implícito no âmbito do próprio Tratado. Com isto é mais fácil concluir que, 

sob determinadas condições, a discriminação inversa é relevante dentro do DUE. 

A diferenciação de tratamento, quando em causa está uma norma da UE, é produzida entre 

situações que estão incluídas e situações que estão excluídas do âmbito de aplicação do DUE, dizendo 

também respeito, quer às situações com ligação à UE, quer às situações que não apresentem, 

aparentemente, nenhuma ligação à UE.187 

Desta forma, no contexto da UE, pode ser impróprio qualificar uma situação de “puramente 

interna”. Estas situações poderiam ser tidas em consideração como termo de comparação para avaliar a 

legitimidade da norma da UE à luz da igualdade.  

Este teste de razoabilidade é, na verdade, um teste de comparação, tendente a provar que o 

tratamento mais favorável decorrente das normas da UE, para alguns cidadãos, é mais razoável, quando 

comparado com o tratamento menos favorável oferecido aos cidadãos excluídos. Assim, deve verificar-se 

                                                           
186 Neste sentido Cfr. Enzo Cannizzaro, Producing “Reverse Discrimination” Through the Exercise of EC Competences, ob. cit., p. 41. 
187 Neste sentido Cfr. Enzo Cannizzaro- Producing “Reverse Discrimination” Through the Exercise of EC Competences, ob. cit., p. 42. 
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se a limitação subjetiva do tratamento mais favorável desfrutado pelos destinatários das normas da UE é 

racionalmente justificado pela necessidade de atingir os objetivos da UE. 

Não pode ser de outra forma, numa UE interessada em produzir um sistema de direito muito 

mais racional e equilibrado, quando comparado com as mesmas situações a nível interno de cada 

Estado-Membro. 

Assim, a comparação entre as normas nacionais e as normas da UE pode dar origem a três 

diferentes abordagens.  

Na primeira a discriminação é aparente, ou seja, a prossecução dos objetivos do Tratado pode 

razoavelmente justificar, em certas circunstâncias, um tratamento mais favorável entre a UE e as 

situações nacionais. Assim, a necessidade de proporcionar um determinado tratamento a alguns 

indivíduos para alcançar os objetivos da UE irá fornecer um critério jurídico, a fim de diferenciar as 

situações destes indivíduos das situações dos outros, cuja situação permanece totalmente dentro do 

campo de competência dos Estados-Membros. 

A segunda abordagem prende-se com o resultado oposto. O tratamento mais favorável 

concedido pelas normas da UE a alguns indivíduos não seria exigível pela necessidade de alcançar um 

determinado objetivo do Tratado. Desta forma, o facto de o DUE proporcionar um mero privilégio aos 

seus cidadãos pode não ser razoavelmente justificado mesmo para a ordem jurídica europeia.  

Estas duas situações podem facilmente acontecer como resultado da combinação dos efeitos do 

princípio da igualdade com os do princípio da proporcionalidade.188 

A terceira abordagem corresponde, entenda-se, à mais razoável para efetivamente colocar em 

ação os mecanismos de garantia de todos os cidadãos. Aqui a prossecução dos objetivos do Tratado não 

justifica uma diferenciação de tratamento entre situações internas e situações ligadas ao DUE.  

A existência de discriminação, enquanto consequência do tratamento mais favorável concedido 

pelas normas da UE, não seria proporcional à necessidade de atingir os objetivos do Tratado, isto é, a 

criação de uma situação de discriminação é um efeito indesejável da promulgação das normas da UE. 

No entanto, as vantagens conferidas por estas normas podem parecer necessárias ou justificarem-se, na 

medida em que podem facilitar o exercício duma determinada liberdade fundamental da UE.189   

Desta forma, nem a norma europeia nem a norma nacional seriam ilegais, se consideradas 

independentemente, tendo em conta o seu próprio conteúdo e os objetivos da própria ordem jurídica. 

Por outras palavras, nem o DUE nem o direito nacional pretendem criar discriminação. Isso é apenas o 

efeito da existência de duas competências paralelas sobre a mesma situação.  

                                                           
188 Neste sentido Cfr. Enzo Cannizzaro, Producing “Reverse Discrimination” Through the Exercise of EC Competences, ob. cit., pp. 42-43. 
189Neste sentido Cfr. Enzo Cannizzaro, Producing “Reverse Discrimination” Through the Exercise of EC Competences, ob. cit., p. 44.  
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O que parece pouco razoável é, no entanto, o conteúdo da norma da UE, quando comparada 

com a limitação dos seus efeitos. A existência de um tratamento favorável de que apenas podem 

desfrutar alguns cidadãos, devido à limitação funcional do campo de competências transferidas para a 

UE. 

Uma lacuna na coerência de um sistema complexo/composto em que há concorrência de 

competências ocorre quando as normas da União dão um tratamento favorável que é razoavelmente 

justificado pelas exigências de eficácia do DUE, mas excessivamente reservado a apenas alguns 

cidadãos. De acordo com o princípio da não-discriminação, a igualdade deve ser reestabelecida, 

entrando em cena o exercício das competências nacionais. 

Uma outra questão a ser respondida diz respeito à competência do TJUE para avaliar a 

legitimidade da discriminação inversa.  

Um obstáculo na jurisdição do TJUE pode derivar da exclusão da questão da validade das 

normas nacionais. Na verdade, de acordo com o procedimento de pedido de decisão prejudicial, o TJUE 

pode ser solicitado a interpretar ou a avaliar a validade das normas da UE apenas. 

O juiz nacional está, geralmente, preocupado com as situações onde a norma nacional leva a 

um tratamento menos favorável. No entanto, as normas da UE surgem em consideração no processo 

interno como um elemento de comparação, uma vez que os cidadãos só se referem a elas para obterem 

um tratamento mais favorável do que aquele que lhes vinha a ser dado. Por isso, é relevante para o juiz 

nacional aferir da validade das normas da UE que concedem esse tratamento mais favorável, mas não o 

pode fazer por mote próprio, tendo obrigatoriamente de reenviar ao TJUE. 

Por esta via o TJUE é solicitado a responder se o tratamento, dado por certa disposição do DUE 

a certos cidadãos, é justificado pelo objetivo prosseguido por tal disposição.   

Na apreciação do TJUE, a razoabilidade da limitação subjetiva da norma, no sentido mencionado 

acima, é assim um passo lógico necessário a fim de tomar uma decisão final.  

Note-se que a estrutura lógica do processo interno é invertida, isto é, a norma da UE é agora o 

objeto da apreciação, enquanto a norma interna é considerada como elemento de comparação – o que 

ajuda na avaliação, por um lado, da existência de uma relação razoável entre o conteúdo da norma 

europeia e os efeitos de discriminação por ela produzidos, e por outro, dos fins a atingir.  

Posto isto, e prosseguindo o objetivo de clarificar o conflito de competências que existe, é 

necessário, de acordo com Camille Dautricourt e Sébastien Thomas,190 determinar as seguintes questões: 

                                                           
190 Neste sentido Cfr. Camille Dautricourt e Sébastien Thomas, Reverse discrimination and free movement of persons under Community law: All for Ulysses, 
nothing for Penelope?, 34 E.L. Rev. June, 2009, pp. 437-443 
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a) quais as soluções nacionais que estão disponíveis e b) se elas constituem respostas suficientes e 

adequadas para o problema da discriminação inversa: 

a) A primeira solução possível assume a forma de uma extensão da aplicação das normas da UE 

a situações classificadas como "puramente internas" por força do direito nacional. Por exemplo, a lei 

belga sobre imigração coloca, no mesmo plano, a situação de um cidadão belga e a de um nacional de 

outro Estado-Membro, para efeitos de reagrupamento familiar. 

 Nesses casos de "harmonização espontânea", o TJUE está disposto a dar algumas orientações 

sobre a interpretação da lei nacional em questão, a fim de assegurar a aplicação uniforme das 

disposições da UE e as normas nacionais que expressamente se referem a elas. Como se verificou em 

Guimont, o TJUE foi ainda mais longe ao aceitar responder a questões preliminares no contexto de uma 

situação puramente interna na medida em que uma resposta "pode ser útil", para o órgão jurisdicional 

de reenvio se a legislação proibir a discriminação inversa, mesmo sem ter analisado se esse era 

realmente o caso.  

Uma segunda categoria de soluções nacionais foi fornecida por alguns tribunais constitucionais, 

condenando a discriminação inversa com base nas disposições de igualdade de tratamento consagrada 

nas suas próprias Constituições nacionais.  

No caso Steen191 o TJUE considerou que numa situação puramente interna nada impede o juiz 

nacional de tentar realizar uma harmonização e compatibilização entre uma medida que implique a 

discriminação inversa e a sua Constituição nacional. 

b) Se é certo que tais medidas nacionais possam fornecer alguma ajuda para combater a 

discriminação inversa, é evidente que são insuficientes para cobrir todas as possíveis variantes de tais 

situações e, em certa medida, inadequadas para resolver o problema. 192  

A tradicional linha de jurisprudência sobre discriminação inversa provavelmente repousa sobre a 

suposição difusa que os Estados-Membros não têm interesse em discriminar os seus próprios nacionais. 

De facto, qualquer governo nacional, que permite tal cenário, corre o risco de ser imediata e 

inevitavelmente sancionado através do processo democrático normal. Não obstante, isto não é sempre 

assim.193  

                                                           
191 Acórdão Steen, de 18 de Outubro de 2007, processo C-355/06. 
192Cfr. Camille Dautricourt e Sébastien, Thomas Reverse discrimination and free movement of persons under Community law: All for Ulysses, nothing for 
Penelope?, ob. cit., 34 E.L. Rev. June, 2009, pp. 437-443  
193Cfr. Camille Dautricourt e Sébastien, Thomas Reverse discrimination and free movement of persons under Community law: All for Ulysses, nothing for 
Penelope?, ob. cit., 34 E.L. Rev. June, 2009, pp. 437--443  
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Como refere Poiares Maduro,194 “Os processos políticos nacionais podem ser dominados por 

alguns interesses nacionais, que devem ganhar, com a manutenção da discriminação inversa, em 

detrimento de outros interesses nacionais.” 

Quando tal ocorre, o processo político nacional falha em fornecer uma solução satisfatória para a 

minoria que é discriminada.  

Por outro lado, capacitar os legisladores nacionais ou os tribunais constitucionais com uma 

margem de apreciação no que se refere à necessidade de resolver tais situações não garante uma 

solução uniforme em toda a UE.  

Portanto, tendo em conta as insuficiências do processo democrático nacional, bem como o risco 

de transpor a discriminação para outro campo, deve ser considerado como competência da UE a tarefa 

de resolver a anomalia da discriminação inversa. 

O que importa deslindar no que às discriminações inversas diz respeito é, em última análise, 

como relacionar competências. A jurisprudência mais recente do TJUE admite já a existência da 

discriminação inversa, mas, ao contrário dos Advogados-Gerais, não parece disposta a resolvê-las de 

acordo com o DUE.  

Compreenda-se que este é o passo que falta dar, pois as discriminações inversas estão 

intimamente ligadas ao DUE, uma vez que é precisamente por causa dele que elas existem.  

Importa esclarecer que uma situação que se diga “interna” não diz apenas respeito ao Estado-

Membro, pois necessariamente interage e se integra no âmbito do DUE, devendo-lhe respeito. Urge 

então tutelar este tipo de situações, enquadrando-as dentro do DUE, e resolvendo os problemas em que 

estão sobretudo envolvidos os direitos fundamentais dos cidadãos estáticos. 

 E neste ponto chegamos a uma das conclusões que se pretende retirar de toda esta exposição, 

ou seja, se os direitos fundamentais fossem corretamente aplicados, tendo em conta as competências 

da UE, o problema das discriminações inversas já não se colocava de forma tão recorrente. É o que se 

pode retirar de uma leitura cuidadosa do art.º 2.º e seguintes do TFUE, pois se todas as competências 

da UE estivessem em regular funcionamento e devidamente assimiladas, não haveria margem para 

dúvidas sobre a aplicação do DUE e da garantia da proteção dos direitos fundamentais a que tal obriga. 

Assim, se uma situação couber dentro destes artigos (que regulam as competências da União) e 

for desta forma regulada pelo DUE, o padrão de jusfundamentalidade a aplicar é o da UE. 

Por tudo isso, e porque o DUE engloba nele próprio um leque muito mais alargado e 

diversificado de direitos e garantias aos cidadãos, constantes não só do TFUE e TUE, mas também da 

                                                           
194 Cfr. Miguel Poiares Maduro, The Scope of European Remedies: The Case of Purely Internal Situations and Reverse Discrimination, ob. cit., in Kilpatrick, 
Novitz and Skidmore (eds.), The Future of European Remedies, Hart, 2000. 
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CEDU e CDFUE, não restam grandes dúvidas de que o caminho a seguir pelo TJUE deve ser o de 

chamar a si a responsabilidade de tutela das situações que envolvam discriminação inversa, assumindo 

as responsabilidades que lhe tocam, não só no aprofundamento da integração europeia, mas, sobretudo, 

na devolução de confiança aos cidadãos nas instituições europeias. 
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PARTE II- DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DAS LIBERDADES 
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1- CONSTITUCIONALIZAÇÃO DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS E DISCRIMINAÇÃO 

INVERSA 

 

A problemática da discriminação inversa está intrinsecamente ligada àquela do mercado interno 

e do exercício das liberdades de circulação que ele pressupõe.  

Neste momento, cumpre fazer uma breve incursão pelas liberdades fundamentais e a sua 

constitucionalização no âmbito da ordem jurídica europeia.  

Convém referir, antes de mais, que o direito originário da UE é direito constitucional, uma vez 

que, ainda que de forma complementar, organiza e limita o exercício do poder político, legislativo, 

administrativo e judicial dos Estados-Membros. 

 Este constitucionalismo está também vincado pela existência de primazia do DUE sobre o direito 

nacional, isto é, pelo facto de não existir a possibilidade do controlo da constitucionalidade das normas 

emanadas da UE por parte dos tribunais nacionais.195 

 Como se sabe, todas estas questões levantam várias fricções no seio da UE, sendo por isso um 

tema delicado e que importa ter em conta, nomeadamente no que diz respeito às liberdades 

fundamentais e à respetiva “constitucionalização económica” que tem vindo a ser realizada ao longo dos 

anos. 

 Na realidade existem vários tipos de constitucionalismos no seio da UE: num primeiro momento, 

o constitucionalismo universalista pós-Vestefália é um constitucionalismo que está intimamente ligado à 

2.ª Guerra Mundial e ao Holocausto e que assenta em valores e princípios que estão acima dos Estados. 

Por causa destes acontecimentos, verifica-se que o direito não se pode reduzir à vontade dos Estados e 

dos seus povos, mas sim com um fundamento moral transcendente e universal.  

 Ulteriormente, com os Tratados de Paris (1951) e de Roma (1957), foi-se desenvolvendo um 

constitucionalismo funcional, assente no direito europeu originário que foi a ferramenta construtiva das 

primeiras comunidades europeias (CECA, CEE, CEEA) e, mais tarde, da UE. Através disto, foi-se 

regulando as competências e as atribuições de cada um no mercado comum, em matérias como o 

carvão, o aço, a energia nuclear e o comércio. 

E é do ponto de vista funcional que o processo de integração europeia tem vindo a ter, na 

constituição económica, um elemento fundamental, ainda que, posteriormente, tenha sido alargado pelo 

domínio político, social ou cultural. 

                                                           
195Neste sentido Cfr. Jónatas E. M. Machado, Direito da União Europeia, ob. cit., Coimbra Editora, Outubro 2010, p. 54 e ss. 
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 Ao dar o passo rumo a um constitucionalismo federal ou quase federal, o TJUE tem-se 

transformando quase num tribunal constitucional federal, sendo que a matéria das liberdades 

fundamentais do mercado único assume especial relevância. 

 O TJUE tem então vindo a proclamar vários princípios constitucionais europeus que são válidos 

para todos e que têm como objetivo central a realização dos fins constantes nos Tratados. 

 Uma das inovações mais importantes introduzidas pelo Tratado de Lisboa, e sobre a qual far-se-

á o devido aprofundamento, mais à frente, foi o conceito de economia social de mercado.  

Este conceito vem, em primeiro lugar, atenuar a lógica concorrencial, isto é, vem dar uma certa 

dimensão constitucional à própria ideia de mercado interno, para além das liberdades strictu sensu. 

 Fundamentalmente, pode apontar-se, desde já, que esta nova ideia pretende que a economia 

europeia seja uma economia europeia de mercado, onde se ultrapasse a lógica estritamente económica, 

ou seja, deve constituir-se esta instituição de mercado, não apenas na lógica de eficiência económica, 

mas também de objetivos políticos de construção de uma nova UE centrada no cidadão, chegando assim 

a uma plena economia social de mercado. 

 Torna-se, desta forma, um novo patamar para o qual caminha a fase de integração europeia. 

Apesar disto, tradicionalmente, o sistema jurídico da UE não considerava da mesma maneira 

pessoas que contribuíram para o mercado interno, exercendo uma das liberdades fundamentais 

económicas, e pessoas que não tinham exercido uma atividade económica no contexto interestadual.  

Desde que se deu a delimitação do âmbito de aplicação do DUE, o sistema legal baseou--se na 

necessidade de assegurar que tal legislação só se aplicaria a situações onde a mesma fosse necessária 

para ativar o estabelecimento do mercado interno, sendo que as únicas pessoas que tinham uma 

posição dentro desse sistema eram aquelas que estavam de acordo com esse objetivo. 

Como foi referido, anteriormente, um dos vetores fundamentais da integração europeia reside na 

constitucionalização económica que defende uma economia social de mercado baseada na propriedade 

privada, na concorrência e no empreendimento. 

Cumpre, agora, colocar a seguinte questão: o que se pretende, de facto, com este tipo de 

constitucionalização?  

Um dos objetivos que emana da constitucionalização económica é a criação de um mercado, de 

um espaço, sem qualquer tipo de fronteiras internas, onde seja possível a implementação de 

prosperidade económica, da coesão económica e social e, também, a existência de uma união, não só 

do ponto de vista económico, mas, também, do ponto de vista monetário.  
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Logo, este conceito é, segundo Jónatas E. M. Machado196, um conceito absolutamente chave dos 

Tratados. 

Na realidade, quando se depara com os artigos constantes do Tratado, apercebe-se que, entre 

as metas que a UE se propõe alcançar, ressalta a criação de um mercado comum com um alto grau de 

competitividade e de convergência dos comportamentos das economias que levam a um aumento do 

nível e da qualidade de vida. Isto assentaria numa coesão económica da UE e na solidariedade entre os 

seus Estados-Membros, estando estes proibidos de criar direitos aduaneiros e restrições à entrada e 

saída de mercadorias ou de levantarem barreiras equivalentes.  

Mais do que isto, o mercado interno deve ser visto como um modo de estreitar as relações entre 

os povos e, assim, garantir uma maior proximidade nas relações entre os mesmos. 

A criação deste mercado interno comum assenta, de imediato e em primeira linha, na abolição 

de todos os entraves à livre circulação de mercadorias, pessoas, serviços e capitais, obrigando-se, deste 

modo, os Estados-Membros a uma sã concorrência, onde impera uma economia de mercado aberto e 

livre.  

Esta liberdade de circulação implica necessariamente a existência da possibilidade de 

movimentação de pessoas dentro do espaço da UE. 

 Estes fatores trazem associados uma ampla capacidade de movimentação de capitais, quer do 

ponto de vista de capitais de investimento, quer do ponto de vista de serem meios necessários de 

pagamento. 

Subjacente a isto, resulta então que a liberdade de circulação de todos os fatores de produção é 

indissociável da união aduaneira e do mercado interno. É através desta livre circulação, e em 

concorrência com todos os fatores de produção, que resulta uma verdadeira integração económica.  

Para Jónatas E. M. Machado,197 o mercado interno tem como objetivo final a instituição de um 

mercado aberto de trocas comerciais, onde não existam fronteiras internas, e onde o Estado-Membro, 

em que as operações económicas são realizadas, seja uma questão indiferente.  

A constituição deste mercado comum, que integra o amplo espaço da UE, assenta também na 

livre movimentação dos fatores de produção – capital, matérias-primas e trabalho – elementos 

essenciais à sua existência e desenvolvimento, assim como uma ampla liberdade de movimentação do 

produto final que dali sai, o que implica que se esteja sempre perante uma sã concorrência, por parte 

dos Estados-Membros e dos seus agentes económicos.198 

                                                           
196Neste sentido Cfr. Jónatas E. M. Machado, Direito da União Europeia, ob. cit., Coimbra Editora, Outubro 2010, p. 270.  
197Cfr. Jónatas E. M. Machado, Direito da União Europeia, ob. cit., Coimbra Editora, Outubro 2010, p.376  e ss.  
198 Neste sentido Cfr. João Mota de Campos e João Luiz Mota de Campos, Manual de Direito Europeu, ob. cit,. pp. 505-521. 
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Todos estes sectores produtivos encontram-se num plano de igualdade, uma vez que, neste 

espaço de liberdade de circulação no mercado comum, nenhum deles é questionado ou posto em 

evidência. 

Daqui decorre, que o mercado comum é visto como um amplo espaço de liberdade de 

produção, de criação e de desenvolvimento do setor primário, secundário e terciário, porquanto, a 

coesão auto imposta pelos Estados-Membros na criação ou adesão a este espaço sem barreiras, só se 

podia entender com a criação de um mercado comum visto como criador, potenciador e consumidor de 

mercadorias, bens e serviços. 

Como potenciador originário deste mercado comum, quer visto na ótica da produção, quer da 

comercialização, quer também do consumo, a UE tinha que instituir forçosamente como premissa 

fundamental o princípio da igualdade. 

 Deste modo, imperativamente se conclui que toda esta liberdade a que se está a referir tem 

como premissa, quer implícita, quer explícita, a igualdade de tratamento, de oportunidades e fins, dos 

fatores de produção e dos agentes económicos, enquanto aglutinadores desses mesmos fatores, para, 

em última análise, poderem usufruir deste amplo espaço que é a UE, vista como produtora, 

distribuidora, comercializadora e consumidora final dos produtos, bens e serviços ali gerados, 

importados, exportados ou consumidos. 

É por isso que toda esta liberdade de circulação de mercadorias, pessoas, serviços e capitais no 

mercado comum só pode fundar-se na existência de uma total liberdade, isto é, como premissa indutora 

dos Estados-Membros a esta criação do mercado comum ou a ele aderente, esteve, e está, subjacente o 

princípio da igualdade patente: na igualdade entre pessoas físicas (a quem o TFUE apelida de cidadãos 

da União, aliás no seguimento do TUE); na igualdade entre as pessoas jurídicas; e, ainda, na igualdade 

de criar oportunidades de gerar, adquirir ou gerir sociedades comerciais, quer analisada sob a perspetiva 

de criar empresas, estabelecimentos estáveis, quer sob quaisquer outras formas de exercício de 

atividades empresariais dentro da União Europeia. 

Este amplo princípio de igualdade de tratamento na UE, enquanto mercado comum, imposto no 

TUE e TFUE permite a liberdade de circulação de mercadorias, de trabalhadores e criação de 

estabelecimentos, de prestação de serviços e de circulação de capitais, em igualdade de circunstâncias 

para todos os cidadãos da UE, quer o façam a título individual, quer o façam sob a forma de criação de 

sociedades aglutinadoras de capitais desses mesmos cidadãos, nunca sendo possível esquecer que a 

premissa e o fim último da UE é o ser humano em si mesmo, resultando deste facto a proibição da 

discriminação como garante da aplicação da igualdade no mercado interno. 
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2- ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO: NOVO CRITÉRIO DE CONSTITUCIONALIZAÇÃO 

DO MERCADO INTERNO 

 

Neste capítulo, será tratado um novo critério (já enunciado anteriormente) que foi introduzido 

pelo Tratado de Lisboa na UE, apesar de vir a ser debatido noutros ordenamentos jurídicos, há já algum 

tempo. 

Será importante fazer esta análise, pois encontra-se aqui um conceito-chave para o futuro da 

integração europeia e que, no fundo, se encontra extremamente ligado à abordagem e aos conceitos que 

se têm vindo a analisar e que são o núcleo desta exposição, como é o caso da discriminação inversa, do 

mercado interno e da sua constitucionalização. 

Como já foi mencionado, a economia social de mercado aponta para um novo estádio/nível, no 

qual se encontra a integração europeia. E que nível será este? 

Antes de responder a esta pergunta, será necessário recuar um pouco, e fazer uma análise 

cuidada de toda esta temática, para deste modo se conseguir uma melhor explicitação do tema. 

Uma das principais dicotomias existentes na evolução da integração europeia é a distinção entre 

integração negativa e/ou positiva. 

Segundo Christian Joerges e Florian Rodl199, esta apresentação e distinção entre integração 

negativa/positiva revela várias vantagens. Os autores apresentam duas razões que sustentam esta 

posição.  

Na primeira, temos a dicotomia entre integração negativa (criação do mercado) e positiva 

(correção do mercado) das políticas de regulação de mercado.  

A preferência da UE por uma integração negativa em oposição à integração positiva não tem de 

ser, segundo os autores, um prenúncio negativo para os defensores do Estado Social. Antes pelo 

contrário, a defesa das competências do Estado em campos como a política social e a restrição de 

objectivos económicos primários no projecto de integração, poderá levar a uma reconstrução da 

constituição económica e social da Europa, que permita uma diferenciação motivada pela riqueza 

económica dos Estados-Membros. 

A segunda razão, por seu turno, está relacionada com o facto de que o reforço da governação 

europeia dever ser acompanhado ao mesmo tempo por uma maior democratização que se concretizará 

numa diminuição do défice social.  

                                                           
199Cfr. Christian Joerges e Florian Rodl, “Social Market Economy”- as Europe´s Social Model?, in EUI Working Paper Law, nº 2004/8, European University 
Institute, Florence, Maio 2004.  
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O surgimento destas preocupações sociais, na agenda europeia, pode ser interpretado como 

uma implicação inevitável do aprofundamento da constitucionalização na UE. Mas antes de chegar a 

este ponto, é importante entender de que forma a economia social de mercado e as preocupações 

sociais foram compreendidas e salvaguardadas, ao longo de todo o processo de integração. 

Podem-se, deste modo, apontar 3 fases distintas200 deste processo. A primeira fase, titulada pelos 

autores como Constituição Económica Europeia e Estado Social Nacional, e é marcada por um 

constitucionalismo vertical, onde a UE estabelece um conjunto de leis supranacionais que alegavam 

primazia sobre as leis nacionais.  

Nesta fase, um modelo social europeu não estava na agenda da UE. Por outras palavras, o lado 

social permanecia dentro da esfera política, sendo ainda uma matéria de foro interno de cada Estado-     

-Membro.  

Não é tal circunstância alheia ao facto do processo de integração ter-se iniciado, retendo como 

principal objetivo a criação de uma mera comunidade económica. Era uma fase em que a criação do 

mercado interno era a grande prioridade, levando a que qualquer política social se enquadrasse dentro 

deste, sendo um domínio acima de tudo nacional. 

A segunda fase, apontada por Joergers e Rodl, como a finalização do mercado interno e o 

ressurgimento das políticas de regulação, está desde logo extremamente marcada pelo Livro Branco da 

Comissão, em 1985, acerca da realização do mercado interno. Era o advento de uma nova era, pois, o 

que começou como sendo um esforço coletivo para fortalecer a competitividade da Europa, tornava-se 

agora num desejo de aumentar a esfera de competências e campos abrangidos pela tutela da UE e do 

desenvolvimento de um mercado verdadeiramente sofisticado. 

Esta fase pretendeu corrigir as falhas de mercado até aí existentes, bem como aumentar o bem-

estar económico dos consumidores/cidadãos. Institucionalizou um “quarto ramo de governo” que 

protegia contra possíveis falhas de regulação do mercado, através do seu isolamento das influências 

políticas. 

Portanto, nesta fase, depara-se com um mercado quase perfeito, uma constituição económica 

que foi aperfeiçoada a nível europeu. No entanto, a constituição social permanecia uma área e uma 

prerrogativa nacional. 

Logo, como referem os autores: “Europe may hence become a «market without a state»…”201. 

                                                           
200Cfr.  Christian Joerges e Florian Rodl, “Social Market Economy”- as Europe´s Social Model?, ob. cit., in EUI Working Paper Law, nº 2004/8, European 
University Institute, Florence, Maio 200, pp. 4 -9. 
201Cfr. Christian Joerges e Florian Rodl, “Social Market Economy”- as Europe´s Social Model?, ob. cit., in EUI Working Paper Law, nº 2004/8, European 
University Institute, Florence, Maio 200, p. 7.  
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Por último, chega-se à terceira fase que está extremamente ligada às ambiciosas reformas da 

governação europeia. O então presidente Romano Prodi, no seu discurso, no Parlamento Europeu, a 15 

de Fevereiro de 2000, introduziu esta nova mensagem que pretendia dar início a um novo método de 

trabalho e uma “lufada de ar fresco” na agenda europeia. 

Novas perspetivas foram abertas com este discurso e com estas novas ideias, havendo, desde 

logo, a consciência que era necessária uma gestão permanente da integração de mercado, para dessa 

forma se poder analisar, ao detalhe, todas as suas implicações, quer a nível económico, quer, também, 

agora, a nível social. 

Está-se, desta forma, numa verdadeira fase de transição, onde a velha constituição económica 

vai perdendo fulgor, ansiando a integração europeia, por um novo salto que será baseado na economia 

social de mercado, permitindo, deste modo, atingir uma nova Europa, uma Europa mais social. 

Mas no fundo, o que é a economia social de mercado? Como surgiu esta nova ideia, tão 

importante para o futuro da nossa União?  

Chega então o momento de explicar o que consubstancia esta teoria, sendo, agora, o objetivo 

fazer uma análise mais concreta acerca dela. 

Como já referi, existe um certo défice ao nível de proteção social dos cidadãos europeus, sendo 

que uma das soluções avançadas é a introdução de uma norma fundamental, que funcione, no fundo, 

como um princípio constitucional. 

Um princípio constitucional deve expressar as características de toda a ordem constitucional, 

articulando, assim, as estruturas já existentes com a afirmação de um novo objetivo, para o qual a 

ordem constitucional se destine a trabalhar no futuro. O objetivo é, então, neste caso, a economia social 

de mercado. 

Deste modo, a UE deve trabalhar para uma economia social de mercado. 

Como referem Joergels e Rodl202, o termo “economia social de mercado” é visto por vários 

legisladores europeus como algo que pretendem que funcione como um princípio constitucional, sendo, 

deste modo, o núcleo da nova ordem da integração europeia, onde se pretende uma maior vinculação à 

“Europa social”. 

A economia social de mercado foi inspirada no princípio constitucional alemão 

“Socialstaatsprinzip” que visava a construção de um estado federal social. Na UE, por dificuldades 

inerentes ao termo “estado” ou “federação”, o termo terá que ser um pouco modificado, tendo os seus 

defensores optado por algo menos controverso como é a “economia social de mercado”.  

                                                           
202Cfr. Christian Joerges e Florian Rodl, “Social Market Economy”- as Europe´s Social Model?, ob. cit., in EUI Working Paper Law, nº 2004/8, European 
University Institute, Florence, Maio 200, p. 10.  
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Apesar desta diferença, em termos de nomenclatura, o significado e objetivos são quase os 

mesmos, apesar de na Alemanha, a economia social de mercado ser um meio para atingir o Estado 

Social. 

Apesar desta diferença, penso que, devido às sensibilidades instauradas, começar por introduzir 

a economia social de mercado é uma forma interessante de se iniciar, de facto, a introdução de um 

verdadeiro estado social. 

Assim, a economia social de mercado não é um achado por parte dos reformistas europeus, 

mas, sim, um conceito com uma longa história na Alemanha. Na construção da jovem RFA, pretendia-se 

um Estado que influenciasse e interviesse junto da sociedade, de forma a estabelecer e garantir uma 

democracia.  

O Estado e a sociedade deviam influenciar-se reciprocamente, sendo que a tarefa primordial do 

Estado era a intervenção junto da esfera da sociedade com objetivos sociais. 

Obviamente, a UE não é um Estado com uma Constituição nos termos tradicionais, sendo que 

poderá haver uma certa dificuldade inicial em conciliar as autonomias políticas e democráticas com este 

novo progresso social, que se pretende para os cidadãos europeus.  

No entanto, atente-se que as vantagens que se irão retirar da economia social de mercado 

resolverão qualquer dúvida ou incerteza que possa existir. 

 Tal como afirmam os autores203, a ideia de economia social de mercado teve como seu 

“mentor” Alfred Muller-Armack, no final da década de 50 do século passado. 

De acordo com este mentor, o foco ordoliberal,204 no quadro jurídico para uma economia de 

mercado, estava demasiado limitado, sendo necessário acrescentar um sistema social e medidas sociais 

que respondessem às exigências de mercado. Consequentemente, o Estado alargaria as suas funções e 

o resultado das suas tarefas. 

Ora, este entendimento de Muller-Armack pode ser perfeitamente adaptável à UE e à conjuntura 

com a qual nos deparamos atualmente. 

Segundo ele, uma economia de mercado que esteja estruturada e mantida de acordo com os 

princípios do ordoliberalismo gera efeitos sociais de forma direta e automática. 

A economia de mercado está, em primeiro lugar, voltada para a satisfação das necessidades e 

interesses dos consumidores. Além disso, o aumento da produtividade, como resultado da real 

                                                           
203Cfr. Christian Joerges e Florian Rodl, “Social Market Economy”- as Europe´s Social Model?, ob. cit., in EUI Working Paper Law, nº 2004/8, European 
University Institute, Florence, Maio 200, p. 14.   
204

 Ordoliberalismo- corrente de pensamento económico que entende que o Estado deve corrigir as imperfeições dos mercados para, dessa forma, potenciar 

a sua eficiência ao máximo 
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concorrência económica no fornecimento de bens de qualidade, conduziu a um maior rendimento real. 

Isto deve ser entendido como sendo conquistas sociais dos mercados. 

Uma outra consequência desta livre competitividade é que posições económicas imerecidas são 

postas em causa. 

Para além das consequências diretas que se aportam da economia social de mercado, ela 

conduz a outras medidas intervencionistas do Estado e políticas que irão ajudar a estabilizar a balança 

social dentro de uma sociedade. 

Assim, deparar-se-á com novas políticas redistributivas, através dos impostos cobrados sobre os 

rendimentos, saída de capital ou trabalho e subsídios para os que mais precisam, sejam eles pensões de 

reforma, ajudas para os mais jovens ou desempregados, entre muitas outras. Além disso outros 

instrumentos serão compatibilizados com a economia social de mercado, como é exemplo disso a 

fixação de salários mínimos. 

Segundo Muller-Armack, o que distingue a economia social de mercado dos outros tipos de 

sistemas não são os objetivos sociais, mas sim os instrumentos ou meios que são utilizados para 

alcançar esses mesmos objetivos. 

Numa economia social de mercado todas as políticas sociais do Estado estão subordinadas às 

funcionalidades dos mecanismos do mercado.  

Prosseguindo, após estes traços genéricos acerca da economia social de mercado e quais as 

suas raízes, importa saber de que forma se poderá enraizar e instituir a mesma, no processo de 

integração da UE. 

Apesar de este ser um modelo bastante difícil de ser reproduzido e aceite na UE, a fase em que 

se encontra o estado de integração europeia requer este novo salto qualitativo.  

No fundo, o que em tempos foi feito pela criação do mercado interno é o que se pretende que 

seja alcançado com a economia social de mercado. 

Mais que uma estratégia de política económica, esta teoria deve ser vista e posteriormente 

aplicada como um princípio constitucional, mesmo que sem uma verdadeira Constituição nos termos 

tradicionais.  

Os passos dados pelo Tratado de Lisboa apontam nesse sentido, nomeadamente com o novo 

papel e importância que é dado ao cidadão europeu. 

Como vem sido explicado, ao longo de toda esta exposição, a cidadania europeia ganhou um 

novo “fôlego” e relevância com o Tratado de Lisboa, sendo vista como um verdadeiro princípio 

constitucional, ao qual a economia social de mercado está ligada. 
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A proteção ao cidadão europeu e aos seus direitos, através da cidadania europeia, tem sido, 

aliás, cada vez mais reafirmada quer pelo Tratado, quer pelas decisões do TJUE. 

Por conseguinte, promover a proteção da cidadania, com a introdução da economia de mercado, 

tornar-se-á num leque de soluções para essa grande família europeia. 

A CDFUE inclui, desde logo, direitos fundamentais sociais, pelo que urge combater o défice 

social que ainda persiste. Por isso, e se estes são direitos fundamentai garantidos, o caminho a seguir 

pelo TJUE será no sentido de estabelecer uma Europa Social.  

Como se tem visto, o TJUE funciona cada vez mais como uma espécie de ordem jurídica 

europeia autónoma.  

Assim, o TJUE irá ter aqui um papel fundamental, pois, com as suas decisões, além de 

salvaguardar estes direitos sociais, irá também ser um grande impulsionador da economia social de 

mercado, esperando-se, portanto, que dê um importante contributo para esta nova fase. Já não a fase da 

cidadania europeia, mas sim da cidadania social europeia. E é precisamente este patamar que se 

pretende atingir com a economia social de mercado. 

Não faz mais sentido ter uma UE focada, apenas e só, no mercado interno e na eficiência 

económica, sendo que todos os passos que têm sido dados apontam, como já referido, para a 

construção de uma União cada vez mais centrada no cidadão.  

Por isso mesmo, a lógica concorrencial de mercado e as liberdades económicas terão que ser 

reajustadas a esta economia social de mercado, levando tudo isto a um processo de constitucionalização 

do mercado interno.   

Hoje em dia, já não se pode ter a mesma narrativa das liberdades económicas sem equacionar a 

economia social, ou seja, tem que se desvalorizar, atenuar, o critério concorrencial, dando mais relevo 

aos cidadãos e aos seus direitos. Surge um novo critério de constitucionalização que não é meramente 

económico. 

Por toda esta importância, a economia social de mercado terá um papel extremamente 

importante no que toca às discriminações inversas e à proteção dos cidadãos quanto às mesmas. 
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3- O DIREITO DA CONCORRÊNCIA E AS VÁRIAS FASES DA INTEGRAÇÃO ECONÓMICA 

 

É recorrendo a textos de vários autores como Manuel Lopes Porto, Peter Robson, Bala Balassa, 

João Mota de Campos e João Luiz Mota de Campos que se encontra a fundamentação teórica, em 

relação ao direito da concorrência e as várias fases de integração europeia que daí surgem. 

 A concorrência no mercado comum europeu não é uma concorrência selvagem, onde impera a 

lei do mais forte; é, sim, uma concorrência leal, um mercado onde impera o princípio “laissez passer”, 

mas já não o princípio “laisse faire”205 

A concorrência tem por finalidade salvaguardar a possibilidade da presença no mercado de um 

número suficiente de empresas independentes, funcionando em condições adequadas a proporcionar 

aos consumidores e utilizadores uma razoável possibilidade de escolha.206 

Jónatas E. M. Machado refere que o direito da concorrência obedece aos princípios do mercado 

aberto de concorrência livre e não falseada. Deste modo, do mercado interno deve resultar um princípio 

de concorrência dotado de relevância jurídica.207 

A construção do mercado interno e do direito da concorrência está intimamente ligado à 

evolução e progresso que se tem dado ao nível da própria integração económica. 

Para a compreensão deste processo evolutivo, os autores, supracitados, dividem-no em quatro 

diferentes estados de evolução. 

Antes de mais, os autores referem que a integração económica europeia pode ser, num primeiro 

momento, espontânea: assim resulta quando é valorizada a vantagem comparativa de cada país na 

produção de certos bens, estimulando a especialização produtiva, favorecendo a divisão internacional do 

trabalho e gerando interdependências crescentes.  

Num segundo momento, a integração pode ser o resultado de um processo desencadeado 

deliberadamente através de acordos internacionais que, por exemplo, eliminam restrições e barreiras 

alfandegárias às trocas comerciais.208 

   Quando se dá este tipo de integração, o sistema de integração funcional dos mercados 

encontra-se completo, podendo resultar daí fórmulas institucionais que possam orientar, disciplinar e 

aprofundar o processo de integração. 

                                                           
205Neste sentido Cfr. João Mota de Campos e João Luiz Mota de Campos, Manual de Direito Europeu, ob. cit,. p. 609 e ss.  
206 Ainda segundo João Mota de Campos e João Luiz Mota de Campos, supra referidos, podemos concluir que “existirá uma concorrência efetiva e eficaz se 
às empresas for assegurada liberdade de acesso ao mercado e se elas dispuserem da liberdade de ação necessária para autonomamente tomarem as suas 
decisões.”   
207 Cfr. Jónatas E. M. Machado, Direito da União Europeia, ob. cit., Coimbra Editora, Outubro 2010, p.376  e ss.  
208 Neste sentido Cfr. João Mota de Campos e João Luiz Mota de Campos, Manual de Direito Europeu, ob. cit,,. p. 516. 
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Destas fórmulas, ressalvam os autores, resultam os três diferentes estádios da integração 

económica.  

A primeira destas fases diz respeito à zona de comércio livre e à União Aduaneira.  

Nesta primeira etapa da integração económica, existia, segundo o antigo GATT, uma zona de 

comércio livre que incluía a livre circulação de mercadorias, ou seja, a eliminação de restrições 

quantitativas e de imposições aduaneiras nas trocas entre os países que participavam na zona. 

Não obstante isso, cada um dos Estados tinha liberdade de ação, o que na prática significaria 

que cada um definia o nível de proteção aduaneira que desejasse praticar, em relação aos seus produtos 

originários. 

A União Aduaneira, por seu turno, já é um pouco mais ambiciosa que a zona de comércio livre, 

uma vez que inclui a livre circulação de mercadorias, mas eliminava os problemas quanto à definição 

das regras de origem, o que levava à proteção do espaço aduaneiro da União, em relação a países 

terceiros, consoante uma pauta aduaneira.209  

A segunda etapa na integração económica é o chamado Mercado Comum e União Económica e 

Monetária. 

O Mercado Comum, segundo o Tratado de Roma, incluía a união aduaneira, uma pauta 

aduaneira comum e a liberdade de deslocação das pessoas, dos capitais de estabelecimento e a livre 

prestação de serviços, no então espaço comunitário. 

Nesta fase, almejava-se também dar início a uma nova etapa: a união económica e monetária. 

Com esta união pretendia-se que as legislações nacionais se encontrassem harmonizadas, no que toca 

ao sistema económico, e que estipulassem câmbios fixos e a convertibilidade obrigatória das diferentes 

moedas nacionais.210  

A integração económica destas primeiras fases tinha um fim muito importante, pois era através 

delas que se garantia a integração pretendida pelo Tratado. Por outras palavras, foi graças à integração 

económica que os objetivos do Tratado, quanto à integração europeia, foram concretizados, daí o 

enorme relevo que esta matéria teve nos primeiros passos da construção da UE.  

A terceira fase da integração económica europeia diz respeito ao que já foi explanado, nesta 

dissertação, de mercado interno. Esta fase tem como objetivos principais a abolição de barreiras estatais 

que colidam com a livre circulação de produtos e de atividades económicas. 

                                                           
209 Neste sentido Cfr. João Mota de Campos e João Luiz Mota de Campos, Manual de Direito Europeu, ob. cit,. pp. 518-519. 
210Neste sentido Cfr. João Mota de Campos e João Luiz Mota de Campos, Manual de Direito Europeu, ob. cit,,. pp. 519-520.  
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Com o mercado interno surgiram várias disposições importantes que contribuíram, e de que 

maneira, para um maior nível de integração europeia. Entre elas, destaca-se a política comercial comum, 

a política agrícola comum e a política comum dos transportes.211 

Os autores supramencionados chamam a atenção para que, à medida que o mercado interno se 

foi desenvolvendo, outras políticas eram fundamentais para o seu bom funcionamento. Ora, a 

implementação destas medidas traduziu-se numa importante alavanca para a integração europeia 

pretendida pelos autores do então Tratado CE.212  

Por fim, encontra-se, na última fase, a União Económica e Monetária. Esta fase era um objetivo, 

ou mesmo um sonho, que remontava aos anos 70, aquando do Relatório Werner. Nesta altura, e como 

aponta Peter Robson213, propunha-se atingir uma união económica e monetária de uma forma faseada 

até 1980.  

Segundo o mesmo, “Deveria nessa altura existir uma única moeda comunitária, ou pelo menos 

uma fixação rígida das taxas de câmbio e a interconvertabilidade irreversível de todas as moedas.”214 

Apesar disto, foi apenas com o Tratado de Maastricht que se fixaram elementos essenciais ao 

nível da estrutura institucional que criou o processo a seguir, dando-se início a esta etapa complementar. 

Como refere Manuel Lopes Porto215, esta fase foi antecedida por três etapas: a primeira, na qual 

se instalou o Instituto Monetário Europeu, que decorreu entre 1992 e 1994, e uma segunda, na qual o 

país que pretendessem aderir deveriam respeitar vários critérios económico-financeiros, entre eles, o 

défice orçamental, a inflação ou as taxas de juro; por fim, uma terceira, que correspondia à adoção de 

uma moeda única. 

Todavia, como bem se sabe, isto acarreta um conjunto de vantagens, mas também de 

desvantagens que teriam e têm de ser ponderadas. 

De uma forma geral, e tal como afirma Manuel Lopes Porto216, uma das principais dúvidas e 

receio prendia-se com o facto da moeda única poder colocar em causa a soberania dos países.  

Além disso, era necessário ter noção de quais os resultados de tal medida, quais os países que 

sairiam mais favorecidos com a mesma e que tipo de atitude é que deveriam tomar.  

Por outras palavras, se era suficiente manterem uma atitude passiva, esperando pelos efeitos 

benéficos da união monetária, ou então, terem uma atitude mais ativa, com uma política de coesão que 

                                                           
211 Neste sentido Cfr.. João Mota de Campos e João Luiz Mota de Campos, Manual de Direito Europeu, ob. cit,,. p 521. 
212 Os autores, em jeito de conclusão, rematam, com a conclusão de Mercado Interno, presente no Ac. Schul do TJ: “A noção de mercado comum, tal como o 
Tribunal a pôs em evidência através de uma jurisprudência constante, comporta a eliminação de todos os entraves às trocas intercomunitárias tendo em vista 
a fusão dos mercados nacionais num mercado único que funcione em condições tão próximas quanto possível das de um verdadeiro mercado interno.”  
213Cfr.  Peter Robson, Teoria Económica da Integração Internacional, (Carlos Laranjeiro, Trad)., Coimbra Editora, 2ª Ed., 1985, p.130 e 131. 
214 Cfr. Peter Robson, Teoria Económica da Integração Internacional, ob. cit. (Carlos Laranjeiro Trad.), Coimbra Editora, 2ª Ed., 1985, p .130. 
215Cfr.  Manuel Lopes Porto, Teoria da Integração e Políticas Comunitárias, Livraria Almedina, 3ª Ed., 2001, pp.424 -426. 
216 Cfr. Manuel Lopes Porto, Teoria da Integração e Políticas Comunitárias, ob. cit., Livraria Almedina, 3ª Ed., 2001, pp.432 -433. 
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atenuasse os riscos de facto existentes e levasse a um melhor aproveitamento das oportunidades que 

pudessem surgir. Obviamente que vantagens como a redução de custos com os câmbios monetários, 

que eram necessários realizar, e o desaparecimento de divisas, aquando da concretização dos vários 

tipos de relações económicas, entre os países da UE, foram e são uma realidade. 

No entanto, nos dias de hoje, está-se perante uma encruzilhada, no que à moeda única diz 

respeito, sendo que as vantagens que eram apontadas, antes da implementação da mesma, não foram 

concretizadas, nomeadamente evitar as crises económicas com o dificultar da atuação dos 

especuladores, bem como a diminuição do papel da inflação.  

O caminho a seguir será, pois, de enorme importância para o futuro da integração da UE, 

porque, e tal como afirma o autor217, esta união económica e monetária tinha acima de tudo um objetivo 

político. Esse objetivo era dar uma dimensão política ainda maior à UE, fazendo com que existisse uma 

quase unificação política total. 218 

Assim, um possível retrocesso, neste último estádio da integração, traria consequências, talvez, 

gravíssimas. 

Por esse motivo, esta deve ser uma análise que terá de ser levado a cabo pelos vários líderes 

europeus, de forma muito cuidada, visto tratar-se de algo fundamental para a UE.  

Assim, e como refere Peter Robson: “…não se pode fazer uma avaliação geral e abstrata dos 

méritos das uniões monetárias à luz destas considerações contraditórias. Devemos julgá-las, em relação 

a casos particulares, nos quais a dimensão dos efeitos e o peso que a eles se atribui possa ser 

concretamente avaliado do ponto de vista da união e dos Estados que a constituem.” 219 

Ora, posto isto, e devido à importância que esta fase tem no seio da UE, importa levar a cabo 

uma análise, ainda que superficial, de um dos elementos fulcrais da integração económica: as liberdades 

fundamentais do mercado interno. 

  

                                                           
217Cfr.  Manuel Lopes Porto, Teoria da Integração e Políticas Comunitárias, ob. cit., Livraria Almedina, 3ª Ed., 2001, p. 443 
218 Bela Balassa, aponta já as dificuldades pelas quais uma união económica e monetária poderia passar, e quais as formas para melhor fazer frente a isso, 
apontando como uma delas, a federação de Estados:  “ Embora a coordenação de políticas, tal como foi proposta aqui, represente um abandono parcial da 
soberania por parte dos Estados membros, isto não é equivalente à criação de uma autoridade supranacional, uma vez que os Estados conservariam a sua 
liberdade de acção sobre vastos campos da actividade económica. Por outras palavras: como exigência mínima, uma acção intergovernamental parece ser 
suficiente para garantir o funcionamento satisfatório de uma união económica sem a unificação da estrutura institucional e esta alternativa tem a vantagem 
de não exigir unificação política, o que- pelo menos temporariamente- pode ser difícil de conseguir. Contudo, funcionamento satisfatório não é sinónimo de 
funcionamento óptimo. Este implicará a supressão de qualquer forma de discriminação que se possa conceber entre as unidades económicas dos Estados 
membros e torna necessária a adopção de uma acção supranacional associada à unificação política, possivelmente sob a forma de uma federação de 
Estados.”, in Bela Balassa, Teoria da Integração Económica, (Maria Filipa Gonçalves e Maria Elsa Gonçalves, Trad.), Livraria Clássica Editora, 3ª Ed., pp.406- 
407,- 
219 Cfr. Peter Robson, Teoria Económica da Integração Internacional, ob. cit. (Carlos Laranjeiro Trad.), Coimbra Editora, 2ª Ed., 1985, p.137. 
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4- DA RELAÇÃO ENTRE LIBERDADES FUNDAMENTAIS, DISCRIMINAÇÃO INVERSA E 

MERCADO INTERNO 

 

As liberdades económicas, ditas liberdades de circulação, correspondem ao elemento 

fundamental da ordem jurídica europeia, assumindo um papel decisivo no seio desta. 

 Em primeiro lugar, tem-se, desde logo, a Liberdade de Circulação de Pessoas, integrante do 

conjunto de direitos fundamentais da cidadania europeia, nomeadamente a livre circulação e 

permanência no território de um Estado-Membro. Isto compreende a liberdade de movimentos e a 

residência em toda a UE, incluindo o direito a candidatar-se a um emprego e, também, a liberdade de 

circulação dos trabalhadores.220 

O TJUE afirma no Ac. De Cuyper221 que constitui uma restrição às liberdades reconhecidas a 

qualquer cidadão da UE pelo artigo 20.º, n.º 2, a) do TFUE, a legislação nacional que ponha em 

desvantagem determinado nacional comunitário pelo simples facto de ter exercido a sua liberdade de 

circular e de permanecer noutro Estado-Membro. Deste modo, vê-se o caminho que está a ser traçado 

pelo TJUE, conferindo uma maior proteção ao cidadão europeu, incentivando-o mesmo a usufruir cada 

vez mais desta liberdade fundamental. 

As normas existentes sobre a liberdade de circulação na UE irão repercutir-se no estatuto dos 

cidadãos de fora da UE. Como se tem conhecimento, a entrada, a permanência e circulação no território 

da UE estão sujeitas ao sistema de Schengen. Este sistema contém regras relativas à permanência 

temporária, ao controlo de fronteiras externas e, também, quanto à liberdade de circulação para os que 

são titulares de autorização de permanência temporária. 

Um aspeto que atualmente está mais em foco no seio da UE, no âmbito desta liberdade, é a 

proteção dos cidadãos de países terceiros que sejam familiares de cidadãos da UE. Inicialmente, o TJUE 

no caso Martínez Sala considerou que um cidadão da UE legalmente residente no território de outro 

Estado-Membro (independentemente de ele contribuir ou não para os objetivos do mercado interno) está 

incluído na ratione personae do âmbito de aplicação das disposições do Tratado sobre a cidadania da UE 

e, por força do agora artigo 20.º TFUE, tem o direito que está previsto no artigo 18.º TFUE, de não ser 

alvo de discriminação fundada na nacionalidade, no que respeita à disponibilidade de direitos que se 

inserem no âmbito material do Tratado. O TJUE também deixou claro que as pessoas que se tenham 

deslocado, temporariamente, no território de outro Estado-Membro, e que tenham contribuído para os 

objetivos económicos do Tratado devem ser tratadas de forma igual, perante os nacionais do Estado em 

                                                           
220 Neste sentido Cfr. Jónatas E. M. Machado, Direito da União Europeia, ob. cit., Coimbra Editora, Outubro 2010, p. 303 e ss. 
221 Acórdão De Cuyper, de 18 de Julho de 2006, processo C-406/04. 
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questão, visto que determinados direitos devem estar disponíveis para todos os cidadãos da UE que 

tenham exercido a sua liberdade de circulação, mesmo por um limitado período de tempo. 

Seguidamente, no caso Wijsenbeek222, o TJUE estendeu a proibição sobre a imposição de 

quaisquer obstáculos ao movimento interestadual de pessoas, a fim de abranger a situação de todos os 

cidadãos da UE, independentemente de eles contribuírem ou não para o processo de criação de 

mercado interno.  

Após isto, o direito de residência que está presente no artigo7.º, n.º 1 da Diretiva 2004/38/CE, 

engloba os membros da família de um cidadão da UE que sejam nacionais de um Estado terceiro, 

quando estes acompanhem ou se juntem ao cidadão da UE no Estado de acolhimento. Esta diretiva 

protege os familiares, independentemente da sua nacionalidade, mesmo nos casos de partida do familiar 

cidadão da UE do Estado-Membro de acolhimento, da sua morte ou divórcio. 

A proteção dada é fundamental, nomeadamente no caso dos filhos de um cidadão da UE que se 

instalaram num Estado-Membro, durante o exercício do progenitor, tendo o direito de residência como 

trabalhador migrante no mesmo Estado-Membro – caso que o TJUE tem afirmado ao direito de 

residência no Estado de acolhimento. Em vários acórdãos de referência, como o acórdão Baumbast, o 

TJUE garante o direito de residência dos filhos de cidadãos migrantes para a conclusão dos estudos, o 

que implica a garantia de permanência, no território do Estado-Membro de acolhimento, do progenitor 

que tenha a sua guarda. 

De seguida, cumpre analisar a Liberdade de Circulação de Mercadorias. Esta liberdade está 

assente numa visão positiva da liberalização das trocas entre os Estados-Membros e numa visão 

negativa do protecionismo. Tal como se constatou, o mercado interno pressupõe a abertura dos 

mercados dos Estados-Membros através de uma união aduaneira. Esta união consagra uma livre 

circulação de mercadorias que abrange a totalidade do comércio – e que assenta também na proibição 

dos Estados-Membros estabelecerem entre si direitos aduaneiros relativos à importação e exportação. 

Quanto às relações com estados terceiros, é fixada uma pauta aduaneira comum que pressupõe 

a aplicação uniforme da legislação aduaneira em todo o território aduaneiro da UE. A liberdade de 

circulação de mercadorias é fundamental e indissociável do mercado interno e da própria união 

aduaneira, pois leva a que as transações de mercadorias que ocorrem entre os vários Estados-Membros 

sejam vistas como trocas intracomunitárias e não como importações ou exportações.223 

Esta liberdade inclui as mercadorias com origem na UE e as que são consideradas em livre 

prática nos Estados-Membros. Pretende uma eliminação dos obstáculos à comercialização e uma 

                                                           
222 Acórdão De Cuyper, de 21 de Setembro de 1999, processo C-378/97. 
223 Neste sentido Cfr. Jónatas E. M. Machado, Direito da União Europeia, ob. cit., Coimbra Editora, Outubro 2010, p. 277 e ss. 
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eliminação das barreiras que possam surgir à circulação de mercadorias, sendo estes uns dos aspetos 

mais significativos desta liberdade, uma vez que tenta facilitar as transações comunitárias. 

Também, nesta liberdade, está presente o princípio da não discriminação, visto que não se pode 

discriminar entre mercadorias dos vários Estados-Membros e entre mercadorias comunitárias e não 

comunitárias em livre prática. 

A liberdade de circulação de mercadorias produz um efeito horizontal direto nas relações entre 

os particulares, tendo o Estado que adotar as medidas que considere necessárias, adequadas e 

proporcionais, para impedir a violação por terceiros contra produtos originários de outros Estados-            

-Membros. Os particulares não podem criar obstáculos à circulação de mercadorias entre os Estados-     

-Membros, devendo existir um dever de proteção, por parte de todos os Estados. Como exemplo, tem-se 

o processo Comissão contra França224, onde o TJUE afirmou expressamente que a França devia impedir 

os seus agricultores de criarem entraves, através de ataques a camionistas espanhóis, à liberdade de 

circulação, uma vez que incumbia a cada Estado-Membro a obrigação de garantir a livre circulação dos 

produtos no seu território, tomando as medidas necessárias e adequadas para impedir qualquer entrave 

imputável a atos dos particulares, sem que haja que distinguir consoante estes atos afetem os fluxos de 

importação ou de exportação ou ainda o simples trânsito de mercadorias.   

Já quanto à Liberdade de Prestação de Serviços, nesta liberdade está em causa a faculdade de 

prestar serviços num Estado-Membro sem que para isso seja necessário ter de criar um estabelecimento 

estável. Este é um importante complemento da liberdade de circulação de trabalhadores, da circulação 

de capitais e do próprio direito de estabelecimento. 

O artigo 49.º do TFUE estabelece o direito à liberdade de estabelecimento no espaço da UE a 

todos os nacionais dos Estados-Membros que a queiram usufruir, nos espaços territoriais de outros 

Estados-membros, independentemente de no uso dessa liberdade criarem empresas, constituírem 

sociedades, procederem à abertura de Estabelecimentos Permanentes, Agências, Sucursais, filiais ou 

outras formas de representação que tenham em vista o público-alvo.225 

No que diz respeito à liberdade de estabelecimento, importa atentar no Ac. Comissão contra 

França,226 onde se conclui que a liberdade de estabelecimento é apreciada sob vários prismas, ou seja, 

realça-se aqui que a liberdade de estabelecimento garante o acesso às atividades não assalariadas, à 

constituição e gestão das empresas, à criação de agências, de sucursais ou filiais, impondo-se apenas 

como premissa indispensável que todos aqueles atos jurídicos se façam em conformidade com a 

                                                           
224 Acórdão Comissão contra França, de 9 de Dezembro de 1997, processo C-265/95. 
225 Neste sentido Cfr. Jónatas E. M. Machado, Direito da União Europeia, ob. cit., Coimbra Editora, Outubro 2010, p. 339 e ss. 
226 Acórdão Comissão contra França, de 28 de Janeiro de 1986, processo C-270/83. 
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legislação em vigor no Estado-Membro em causa, independentemente de tais atos jurídicos serem 

praticados pelos próprios nacionais, quer o sejam de outros Estados-Membros. 

Analisando também o Ac. Daily Mail227 poderá retirar-se essa mesma leitura, reafirmando-se a 

liberdade de estabelecimento. A mesma não se impõe apenas perante o Estado-Membro de 

estabelecimento, mas também perante o Estado-Membro de origem, isto é, leva à proibição de qualquer 

tipo de dificuldade criada aos nacionais pelo Estado-Membro, quer se vejam como pessoas físicas, quer 

como pessoas jurídicas ou morais constituídas ao abrigo da sua legislação, pelo exercício da liberdade 

de estabelecimento noutro Estado-Membro. 

O sentido da jurisprudência do TJUE desenvolve-se através de um maior alargamento do 

conceito originário de “liberdade de estabelecimento”. Na realidade, e tomando como ponto de partida 

que tal liberdade permitia, sem qualquer margem para dúvida, a possibilidade de se estabelecerem 

noutros Estados-Membros agências, sucursais e filiais em paridade com as sociedades aí residentes, a 

evolução deste conceito dilatou-se através da sua ampliação, de modo que ali se enquadram o caso das 

sociedades que pretendem constituir-se e permanecer com o seu domicílio estatutário num determinado 

Estado-Membro, tendo apenas em vista, e como único objetivo, estabelecerem-se noutro Estado-

Membro, chegando esta liberdade de estabelecimento a quase confundir-se com a liberdade de 

circulação de capitais. 

 Deste modo, através da aquisição de partes sociais, permite-se que uma sociedade de um 

Estado-Membro tenha a possibilidade de controlo de outra sociedade, isto é, pela aquisição de capital 

societário num Estado-Membro consegue o adquirente influenciar, no outro Estado-Membro, as decisões 

e determinar as atividades daquela sociedade, designadamente através de filiais de segundo grau, 

controladas diretamente ou indiretamente por uma sociedade residente. 

Posto isto, importa referir que a prestação de serviços tem vindo a assumir importância no seio 

da UE muito por causa do aumento do peso do setor terciário na economia. Esta liberdade de prestação 

de serviços aplica-se, no entanto, a todos os setores da economia, primário, secundário e terciário. 

Segundo o artigo 57.º do TFUE, o conceito de prestação de serviços engloba as “prestações 

realizadas normalmente mediante remuneração, na medida em que não sejam reguladas pelas 

disposições relativas à livre circulação de mercadorias, capitais e de pessoas”. É então uma atividade 

pontual realizada, geralmente, mediante remuneração, que pode ter ou não fim lucrativo. Este direito 

permite a prestação de serviços em toda a UE sem ter custos para estabelecer filiais, sucursais ou 

agências nos vários Estados-Membros. 

                                                           
227 Acórdão Daily Mail, de 27 de Setembro de 1988, processo C-81/87. 
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Um dos aspetos mais relevantes na liberdade de prestação de serviços está relacionado com a 

coordenação dos vários regimes jurídicos e das várias qualificações profissionais. 

Nos 28 Estados-Membros há uma grande variedade de regimes e de qualificação que podem ser 

vistos como grande entrave ao pleno funcionamento desta liberdade. 

Perante isto, a Diretiva 2006/123/CE assume especial importância, pois tem como objetivo 

conduzir a uma maior simplificação de procedimento, através da harmonização, do direito à informação 

e da equivalência de qualificação. Ela estabelece, também que no domínio da prestação de serviços 

importa aplicar o princípio da excecionalidade dos requisitos adicionais, que devem estar subordinados 

ao princípio da não discriminação, da necessidade e da proporcionalidade.  

Esta diretiva afasta também a criação de regimes contratuais restritivos da prestação de serviços 

e estabelece ainda, no seu artigo 16.º, nº 2, a proibição de restrições desnecessárias como a exigência 

de estabelecimento e a autorização ou proibição de instalação de infra-estruturas temporárias. 

A introdução da já mencionada diretiva dos serviços - Diretiva 2006/123/CE-  considerou-se 

fundamental, visto que o “Mercado Interno havia originado consideráveis eficiências nos mercados de 

produtos, mas não no mercado de serviços, apesar de terem sido registados progressos significativos no 

campo das telecomunicações, dos serviços financeiros e do reconhecimento de qualificações 

profissionais, através de legislação específica.”228 

A proposta da diretiva, tendo em vista a eliminação dos obstáculos à liberdade de 

estabelecimento, apresentava dois tipos de medidas: medidas de simplificação administrativa (artigos 5.º 

a 8.º) e medidas específicas acerca das condições e procedimentos dos Estados-Membros no que se 

refere ao acesso e ao exercício de determinadas atividades no campo dos serviços (artigos 9.º a 15.º). 

  Refere Pedro Almeida229 que esta diretiva tenciona estimular a livre circulação de serviços de 

cariz temporário através da aplicação do “Princípio do País de Origem”. Para o autor, isto significa que 

um prestador de serviços estabelecido num determinado Estado-Membro que queira exercer a sua 

atividade noutro Estado-Membro apenas estará sujeito à lei do país em que se encontra estabelecido. O 

tão propalado campo coordenado a que o âmbito deste Princípio está ligado é muito amplo: abrange 

qualquer requisito aplicável ao acesso e ao exercício de uma atividade de serviços, em particular aqueles 

respeitantes ao comportamento do prestador, à qualidade dos serviços ou ao seu conteúdo, à 

publicidade e à responsabilidade civil. Além disso, pela aplicação deste Princípio, a supervisão do 

prestador e dos serviços por ele oferecidos fica também a cargo do Estado-Membro em que se encontra 

estabelecido. 

                                                           
228 Neste sentido Cfr. Pedro Almeida, A Directiva 2006/123/CE e as restrições à livre prestação de serviços, 2009, p. 3. 
229 Neste sentido Cfr. Pedro Almeida, A Directiva 2006/123/CE e as restrições à livre prestação de serviços, 2009, ob. cit., pp. 10-20. 
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Por outro lado, os Estados-Membros deixam de poder restringir a prestação de serviços pela 

imposição de requisitos específicos ao prestador, como por exemplo, a fazer uma declaração ou 

notificação à autoridade competente, a ter uma morada ou um representante no seu território, a aplicar 

cláusulas específicas entre o prestador e o cliente, ou a possuir um documento da identidade outorgado 

pelas autoridades especificamente competentes para exercer uma atividade de prestação de serviços.  

Quanto ao princípio da não discriminação, o que se pretende é proibir que se aplique umas 

normas aos nacionais, residentes ou sediados noutro Estado-Membro, e outras normas diferentes aos 

nacionais do próprio Estado-Membro. 

O art.º 16.º já referido assume uma especial relevância, na medida em que “consagra a 

liberdade de prestação de serviços a nível Comunitário sem restrições injustificadas. Trata-se de uma das 

pedras angulares da Directiva e é aplicável a todos os serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da 

Directiva com excepção dos serviços ou matérias enumerados no artigo 17.º. Visa impedir os Estados-      

-Membros de imporem os seus próprios requisitos aos prestadores de serviços de outros Estados-            

-Membros, salvo quando as quatro razões enumeradas nos números 1 e 3 do artigo 16.º o 

justifiquem.”230 

Por fim e, como refere o autor, esta diretiva é de suma importância visto que, a fim de facilitar o 

estabelecimento e a livre circulação de serviços na UE, estabelece uma obrigação legal que vincula para 

todos os Estados-Membros, no sentido de cooperarem com as autoridades dos outros Estados-Membros, 

a fim de assegurarem a fiscalização das atividades de serviços na União, evitando, no entanto, uma 

multiplicação das fiscalizações. Por outro lado, constitui a base para o desenvolvimento de um sistema 

eletrónico de intercâmbio de informações entre Estados-Membros, indispensável para a realização de 

uma cooperação administrativa efetiva entre os Estados-Membros. 

Assim, esta diretiva pretende estabelecer um regime quase uniforme, no que toca às matérias 

por ela disciplinadas, sobressaindo deste ponto um movimento de “uniformização transnacional e pré-

constitucional das liberdades”.231 

Por fim, cumpre fazer uma breve referência à Liberdade de Circulação de Capitais. 

                                                           
230 Neste sentido Cfr.  Pedro Almeida, A Directiva 2006/123/CE e as restrições à livre prestação de serviços, 2009, ob. cit., p. 22. 
231  Pedro Almeida, A Directiva 2006/123/CE e as restrições à livre prestação de serviços, 2009, ob. cit., refere que esta Diretiva: “representa um passo 
importantíssimo na afirmação da liberdade de movimento de serviços e da criação de um verdadeiro mercado interno dos serviços, numa fase crucial da 
Integração Europeia e do desenvolvimento da Economia Comunitária rumo aos objectivos traçados pela Estratégia de Lisboa. Para cumprir os seus 
objectivos, propôs a abolição das barreiras injustificáveis que permaneciam nos ordenamentos nacionais, reminiscentes de um proteccionismo que deixou de 
ter justificação na Europa moderna que quisemos com o Tratado de Lisboa, e procurou novos horizontes para a concretização daquela liberdade, tentando 
assegurar, mesmo tempo, os direitos sociais (adquiridos) dos trabalhadores. Diremos, então, que apesar de poder ter ido um pouco mais além (como, aliás, 
foi objectivo do seu pensador, Fritz Bolkestein), a Directiva determinará grandes alterações no direito interno dos Estados-Membros, podendo consolidar-se 
como uma ferramenta determinante para que a União Europeia se consiga assumir, de facto, como um dos espaços económicos mais competitivos do 
mundo, garantindo, ao mesmo tempo, a sobrevivência da essência do modelo social europeu.” 
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A mobilidade de capitais dentro da UE e entre esta e estados terceiros, sem qualquer restrição 

aos pagamentos, é outro dos elementos constitutivos do mercado interno. 

Esta liberdade foi introduzida pelo Tratado de Maastricht e está relacionada com o direito de 

estabelecimento e a liberdade de prestação de serviços. Tem como grande objetivo criar um verdadeiro 

mercado de capitais integrado à escala europeia, ou seja, integrar os mercados financeiros permitindo 

que todos os seus participantes tenham as mesmas condições jurídicas. A liberdade de circulação de 

capitais é assim uma das traves mestras de toda a formação financeira e económica da UE.232 

Para melhor determinar o âmbito de proteção da liberdade de capitais é necessário densificar 

alguns conceitos, como o de capitais, movimentos de capitais e pagamentos. 

A Diretiva 88/361/CEE densificou o conceito de movimento de capitais. Segundo ela, 

compreende os investimentos de participar efetivamente na gestão e controlo da empresa e na aquisição 

de títulos no mercado de capitais. Os movimentos de capitais incluem as operações relativas a 

investimentos imobiliários, efetuados no território de um Estado-Membro por não residentes. 

As restrições aos movimentos de capitais e aos pagamentos entre Estados-Membros, entre estes 

e países terceiros estão proibidas pelo artigo 63.º do TFUE. Pretende-se, com isto, impedir a tomada de 

medidas que possam dificultar a aquisição de participações de controlo nas sociedades de outros 

Estados-Membros. 

Finalmente, cumpre dizer que os titulares desta liberdade são os particulares nacionais, 

residentes e sediados na UE. Para ser titular não é necessário que se seja um investidor individual ou 

uma empresa, pode também ser titular uma entidade que não esteja, normalmente, ligada à atividade 

económica e financeira. 

Quanto aos destinatários, temos as instituições, os órgãos e organismos da UE, os Estados-          

-Membros e os particulares. Os Estados devem adotar todo o tipo de medidas que sejam necessárias 

para assegurar a eficácia imediata das disposições dos Tratados. Estes não podem usar os seus regimes 

de propriedade ou utilizar formas contratuais de direito privado para justificar qualquer tipo de entrave a 

esta liberdade. 

Os Estados-Membros são assim obrigados a respeitar todas as disposições relativas às 

liberdades fundamentais, quer atuem na qualidade de autoridade pública, quer na de ente de direito 

privado. 

 Após esta breve análise a cada uma das liberdades fundamentais, cumpre então retirar o que 

de mais importante advém deste conjunto de liberdades e das consequências que elas produzem na 

                                                           
232 Neste sentido Cfr. Jónatas E. M. Machado, Direito da União Europeia, ob. cit., Coimbra Editora, Outubro 2010, p. 359 e ss. 
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esfera jurídica do comum cidadão da UE. Antes de mais, importa afirmar que a consagração económica 

na UE teve, como corolário, essas mesmas liberdades fundamentais do mercado interno. São 

precisamente estas liberdades que distinguem o mercado interno da UE de outro tipo de mercados como 

os de direção administrativa, bem como fortalecem a existência de uma verdadeira união aduaneira. 

O Tratado de Roma proclamou já estas liberdades como fundamentos da então Comunidade, 

definindo, desde logo, o princípio constitucional233 da liberdade económica, que encerra em si a 

importância dada ao princípio da livre concorrência.  

Isto implicava, desde logo, a liberdade de circular pelo espaço da UE a todos os agentes e 

operadores do mercado interno para realizarem as suas atividades e prestarem os serviços que bem 

entenderem. 

Atualmente, e, no sentido do reforço da constitucionalização do ordenamento jurídico da UE, o 

TFUE socorre-se de outros princípios tendentes a conceder uma proteção mais efetiva aos agentes que 

intervêm no mercado interno, sendo de destacar o princípio da concorrência leal, o princípio da 

igualdade e, como não poderia deixar de ser, o princípio da não discriminação em razão da 

nacionalidade, que será a base para a proibição das discriminações inversas.  

Deste modo, da jurisprudência mais recente do TJUE deriva que este órgão jurisdicional está a 

forjar um estatuto de cidadania europeia que já não dependente da exigência de conexão com os 

objetivos económicos do Tratado.  

Este movimento para a criação de um estatuto significativo de cidadania da UE está refletido no 

Ac. Grzelcyzk: “Efectivamente, o estatuto de cidadão da União tende a ser o estatuto fundamenta dos 

nacionais dos Estados-Membros que permite aos que entre estes se encontre na mesma situação obter, 

independentemente da sua nacionalidade e sem prejuízo das excepções expressamente previstas a este 

respeito, o mesmo tratamento jurídico.”234 

Isto significa que os nacionais dos Estados-Membros são agora, acima de tudo, cidadãos da UE, 

e a sua condição de agentes económicos torna-se secundária e subsumida dentro da sua condição 

principal de cidadãos da UE. Além disso, o TJUE está a conduzir os cidadãos da UE que contribuem para 

com os objetivos do mercado interno ao mesmo patamar dos cidadãos da UE que não o fazem, indo, 

deste modo, ao encontro da observância de um conjunto de direitos fundamentais.  

                                                           
233 Por princípio constitucional, Fausto de Quadros, Direito da União Europeia, Coimbra: Almedina, 2004., entende  que são “…os princípios estruturantes do 
conjunto da União e do seu sistema jurídico. Formam o núcleo da Constituição Material da União Europeia (eles são os princípios que dão corpo às opções 
fundamentais da União e aos valores que ela escolheu para regerem a sua existência e a sua atividade). Fazem parte da ordem pública europeia e por isso, 
ocupam o lugar cimeiro entre as fontes do DUE e constituem autênticos limites materiais à revisão dos tratados. Portanto, eles concentram uma força jurídica 
muito grande.” 
234 A este propósito Cfr. acórdão R. Grzelcyzk, cit., considerando 31. 
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Toda esta convergência é muito importante, segundo Alina Tryfonidou235, por duas razões. Em 

primeiro lugar, confirma que aquilo que caracterizava a UE no passado – uma ligação direta aos 

objetivos económicos, como forma principal de integração europeia –, está a modificar-se, ou seja, a UE 

já não se encontra tão ligada aos objetivos puramente económicos, uma vez que a criação de um 

estatuto significativo de cidadania representa um dos novos objetivos do Tratado – não sendo, 

obviamente, um objetivo económico.  

Em segundo lugar, o facto das pessoas economicamente ativas e economicamente inativas 

serem tratadas da mesma forma, mostra que as pessoas estão, agora, situadas num mesmo patamar, 

para efeitos do DUE, e não devem ser tratadas diferentemente, a menos que uma justificação válida 

assim o exija. 

No mercado interno, a discriminação inversa era usada para distinguir as pessoas que 

contribuíam diretamente para o seu funcionamento e as que não o faziam. 

Segundo K. Lenarts e J.A. Gutiérrez-Fons, os cidadãos economicamente não ativos são 

considerados “pessoas estáticas”, visto que não participavam no desenvolvimento do comércio europeu. 

De acordo com os autores, não haveria razão para o DUE os proteger.236 

Pelo contrário, por cidadãos economicamente ativos, entendia-se aqueles que contribuíam de 

uma forma direta para o desenvolvimento, crescimento e fortalecimento do mercado interno. 

No entanto, a introdução da cidadania europeia motivou uma evolução nos objetivos da UE, 

fazendo com que agora todo o tipo de discriminação seja combatida, mesmo aquela que tenha por 

objeto cidadãos economicamente inativos.   

Como já foi evidenciado, o mercado interno, segundo o artigo 26.º, n.º 2, do TFUE, compreende 

um espaço de fronteiras internas, onde está garantida a livre circulação de mercadorias, pessoas, 

serviços e capitais. 

A criação do mercado interno na UE teve como principal objetivo possibilitar a movimentação 

dos meios de produção para os Estados, fazendo com que os custos de produção se tornem mais 

baratos para que assim se consiga uma maior eficiência económica. 

As liberdades de circulação, juntamente com o princípio da não discriminação,237 são importantes 

fatores do processo de integração europeia que promovem o mercado interno, reforçando a criação e 

implementação de um espaço de liberdade, segurança e justiça. 

                                                           
235 Neste sentido Cfr. Alina Tryfonidou, What can the court´s response to reverse discrimination and purely internal situations contribute to our understanding 
of the relationship between the “Discrimination” and “Restriction” concepts in EU free movement Law? 
236Neste sentido Cfr. Revista española de Derecho Europeo- Jurisprudencia- Koen Lenerts y José Antonio Gutiérrez-Fons- Ruiz Zambrano (C-34/09) o de la 
emancipación de la Ciudadanía de la Unión de los limites inherentes a la libre circulación, p. 506.   
237 Desta relação surge então o problema da discriminação inversa: na ausência de um vínculo com o DUE, o Estado-Membro tem a possibilidade de 
discriminar contra aqueles cidadãos que não tenham exercido o seu direito à livre circulação.  
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 Pode afirmar-se, então, que o mercado interno visa a constituição de uma grandeza complexa, 

que esteja em sintonia com os princípios da cidadania europeia e com os direitos fundamentais, e em 

que cada um deles coexista harmoniosamente nas suas finalidades económicas e não económicas. É 

necessário, cada vez mais, ter uma visão conjunta sobre a interpretação e aplicação das normas que 

regulam a cidadania europeia e as liberdades fundamentais e, no fundo, a sua constitucionalização. 

Assim sendo, apesar de terem percorrido caminhos diferentes e de serem categorias jurídicas 

distintas, podemos encontrar, nos tratados e na jurisprudência do TJUE, vários pontos de convergência 

que justificam uma análise incidente quer sobre o desenvolvimento autónomo, quer sobre as áreas que 

se vão tocando nestas categorias. 

Tendo então como base este pressuposto, deve enquadrar-se a liberdade de circulação de 

pessoas, dos serviços, de bens, de capitais e de estabelecimento, com princípios fundamentais do 

ordenamento jurídico europeu como a democracia, a liberdade, a igualdade, a dignidade humana e o 

desenvolvimento sustentado, que são o ponto de equilíbrio e de coerência do direito europeu.  

A criação do mercado interno na UE teve como principal objetivo possibilitar a movimentação 

dos meios de produção para os Estados, fazendo com que os custos de produção se tornem mais 

baratos para que assim se consiga uma maior eficiência económica. 

O primeiro direito que foi concedido a cidadãos da UE economicamente inativos foi o direito à 

não discriminação em razão da nacionalidade.238 No contexto da livre circulação de pessoas 

economicamente ativas, desde os primeiros anos da UE, tem existido uma proibição restrita à 

discriminação com base na nacionalidade, mais especificamente, sobre os trabalhadores migrantes e 

trabalhadores independentes, que foram sempre vistos como tendo o direito a ser tratados de forma 

igualitária perante nacionais de um Estado-Membro, no que diz respeito a todas as questões abrangidas 

pelo âmbito do DUE.239 

Relativamente à discriminação inversa, ou discrimination a rebours, pode afirmar-se, antes de 

mais, que a mesma se tem estabelecido como um importante elemento de harmonização das 

legislações dos vários Estados-Membros, forçando os seus governos a legislar de acordo com o regime 

do DUE. Esta é, no entanto, apenas uma conclusão imediata que se pode retirar da nova abordagem, 

atrás referida. 

                                                           
238 Como exemplo desta afirmação resulta a jurisprudência do TJUE no Ac. Martínez Sala, cit, onde um cidadão da UE residente legalmente, no território de 
outro Estado-Membro, independentemente de ter contribuído ou não para o mercado interno, está abrangido pelas normas da UE, não podendo, em virtude 
disso, ser alvo de discriminação em razão da nacionalidade.   
239 Neste sentido Cfr. Alina Tryfonidou Purely Internal Situations and Reverse Discrimination in a Citizens’ Europe: Time to “Reverse” Reverse Discrimination?, 
ob. cit., p. 24 e ss. 
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Antes de avançar, importa explicar que existem dois tipos de análise que recai sobre esta 

questão: o tradicional método de análise e um novo método que tem surgido no seio da UE. 

O primeiro diz respeito a uma abordagem que pressupunha que, quando estivesse em causa 

uma situação dita “puramente interna”, o elemento de conexão com o DUE não existiria e, portanto, o 

DUE não se aplicaria. 

Essas situações estariam apenas e somente debaixo da alçada do direito interno de cada Estado-

-Membro. 

No que toca ao mercado interno, o entendimento era o mesmo. Por exemplo, no Ac. Saunders 

foi decidido que “as disposições do Tratado em matéria de livre circulação de trabalhadores não podem 

aplicar-se a situações puramente internas de um Estado-Membro…”240 

Para K. Lenaerts e J.A. Gutiérrez-Fons, este entendimento conduz a situações onde um Estado-    

-Membro pode discriminar contra aqueles cidadãos que não tenham exercido o seu direito à livre 

circulação.241 

Mais: de acordo com esta linha de pensamento, quando uma situação dissesse apenas respeito 

a um Estado-Membro, não se poderia aplicar o DUE.  

Para um correto funcionamento das disposições europeias, o procedimento a adotar seria o 

seguinte, através do reenvio prejudicial: o tribunal nacional deveria perguntar ao TJUE se, numa dada 

situação, o DUE se opunha à norma nacional impugnada. 

Através deste procedimento, o órgão nacional verificaria se há ou não discriminação inversa, se 

o direito nacional proíbe essa discriminação, e quais as possíveis consequências que daí advêm. 

Contudo, este entendimento tem vindo a modificar-se. 

Neste ponto, é interessante atentar nas conclusões do Advogado-Geral Poiares Maduro ao Ac. 

Carbonati.  

Para ele, “Por um lado, a pretexto de um alargamento da competência prejudicial do Tribunal de 

Justiça, corre-se o risco de conduzir a uma extensão difícil de dominar do âmbito de aplicação do direito 

comunitário. As fórmulas do acórdão Guimont têm um alcance muito vasto. Se forem seguidas, não há 

praticamente situações que possam escapar à competência do Tribunal de Justiça e ao domínio, mesmo 

indirecto, do direito comunitário. Basta, de facto, que a situação em causa possa ser relacionada com 

uma questão de interpretação do direito comunitário que não esteja manifestamente desprovida de 

objecto. Ora, operar tal relacionamento não se mostra excessivamente difícil, sobretudo porque, em 

                                                           
240 Cfr. acórdão Saunders, cit., considerando 11. 
241 Neste sentido Cfr. Revista española de Derecho Europeo- Jurisprudencia- Koen Lenerts y José Antonio Gutiérrez-Fons- Ruiz Zambrano (C-34/09) o de la 
emancipación de la Ciudadanía de la Unión de los limites inherentes a la libre circulación, pp. 502-503. 
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princípio, incumbe apenas ao tribunal nacional apreciar a pertinência e a necessidade de proceder a um 

reenvio prejudicial. Por outro lado, a eficácia desta solução mantém-se sujeita à condição de que o 

direito nacional ofereça aos nacionais colocados numa situação puramente interna os mesmos direitos 

que os derivados do direito comunitário. Remete, portanto, a resolução das eventuais discriminações 

inversas unicamente para as virtualidades do direito interno e para a possibilidade de nele se encontrar 

um instrumento adequado. Ora, a procura desta possibilidade corre o risco de esbarrar, em certos 

casos, com obstáculos relativos à própria natureza dos sistemas jurídicos em causa.”242 

Assim, e de acordo com os autores supramencionados, onde a UE goze de competências 

legislativas, o legislador terá a faculdade de adotar medidas de harmonização que ponham um ponto 

final a situações que originam a discriminação inversa.243 

Ao contribuir para esta harmonização, sobressai a importância que assume a discriminação 

inversa.  

Nesta nova abordagem, que resulta sobretudo pós-Zambrano, entende-se que a discriminação 

inversa deve estar proibida em si mesma, através das disposições do Tratado.  Um cidadão deve ter a 

possibilidade de invocar o DUE para combater a discriminação inversa, mesmo que se encontre numa 

situação puramente interna. 

Deste modo, e como fui referindo noutros pontos, este novo paradigma e esta nova abordagem 

são o reflexo de um processo evolutivo dentro da própria UE. O artigo 20.º do TFUE já não diz respeito 

apenas e somente à habitual retórica da integração económica. Ele transforma em realidade a ideia, 

segundo a qual o estatuto de cidadão europeu corresponde ao “estatuto fundamental de todos os 

nacionais dos Estados-Membros.”244 

Um dos elementos mais importantes desta análise, quando existe uma situação de 

discriminação inversa por conta do exercício de liberdades fundamentais245, diz respeito à existência (ou 

não) de um elemento ou fator de ligação ao DUE – e as consequências que daí advêm. 

Até Maastricht a discriminação inversa, vista como uma consequência da regra da situação 

puramente interna, só surgia quando se estava perante uma situação que não satisfazia a ligação 

económica transfronteiriça considerada necessária à aplicação das liberdades de mercado.  

Deste modo, os nacionais do Estado-Membro que exercessem uma atividade económica num 

contexto estritamente nacional não poderiam tirar proveito do regime mais benéfico oferecido pelo DUE 
                                                           
242 Cfr. conclusões do Advogado-Geral Poiares Maduro no processo Carbonati, cit., considerando 57. 
243 Neste sentido Cfr. Revista española de Derecho Europeo- Jurisprudencia- Koen Lenerts y José Antonio Gutiérrez-Fons- Ruiz Zambrano (C-34/09) o de la 
emancipación de la Ciudadanía de la Unión de los limites inherentes a la libre circulación, p.504. 
244 Neste sentido Cfr. Revista española de Derecho Europeo- Jurisprudencia- Koen Lenerts y José Antonio Gutiérrez-Fons- Ruiz Zambrano (C-34/09) o de la 
emancipación de la Ciudadanía de la Unión de los limites inherentes a la libre circulación, p.506. 
245 Neste sentido Cfr. Peter Van Elsuwege, Free Movement of persons and “purely internal situations”; in search for a new balance- Working paper annual legal 
research network conference, 2009. 
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aos agentes económicos vindos de outros Estados-Membros. Para além disto, o DUE não prestava 

grandes garantias aos nacionais do Estado-Membro que não exercessem uma atividade económica de 

qualquer espécie, sendo assim considerados economicamente inativos. 

Por tudo isso, a questão mais importante para compreender se uma situação podia beneficiar da 

proteção do DUE consistia em saber se as pessoas envolvidas estavam a contribuir para o objetivo de 

construir um mercado interno, através do exercício de uma atividade económica num contexto 

transfronteiriço. Somente dessa maneira os nacionais de um Estado-Membro poderiam beneficiar do 

DUE.  

 A discriminação inversa era, assim, entendida como uma diferença de tratamento entre 

nacionais de Estados-Membros que estavam a contribuir para o mercado interno (o grupo beneficiado) e 

nacionais do Estado-Membro que não o faziam (que eram inversamente discriminados em relação ao 1º 

grupo). 

Não obstante isto, mesmo antes de 1993 e de se dar a já referida constitucionalização do 

estatuto de cidadania da UE, o DUE conferiu alguns direitos aos nacionais de Estados-                            

-Membros que não colaboravam diretamente para a construção deste mercado interno, uma vez que 

eles não eram trabalhadores (assalariados ou não assalariados) que estivessem envolvidos em qualquer 

tipo de atividade económica transfronteiriça. 

Isso foi feito, principalmente, através da jurisprudência do TJUE, como se pode exemplificar 

através do caso Cowan.246 

No caso em apreço, Cowan foi vítima de agressão à saída do metro e, uma vez que os 

agressores não puderam ser identificados, Cowan “…requereu à comissão de indemnização de vítimas 

de infracções do tribunal de grande instance de Paris uma indemnização.”247 

Ian Cowan viu essa pretensão ser-lhe negada uma vez que segundo a lei francesa apenas as 

seguintes pessoas poderiam ser abarcadas por tal norma: “as pessoas que tenham a nacionalidade 

francesa ou as de nacionalidade estrangeira que provem: ou que são nacionais de um Estado que 

concluiu com a França um acordo de reciprocidade para a aplicação das referidas disposições e que 

satisfazem as condições fixadas por esse acordo; ou que são titulares do chamado cartão de 

residente.”248 

                                                           
246 Acórdão Cowan, de 2 de Fevereiro de 1989, processo C-186/87. 
247 Cfr. acórdão Cowan, cit., considerando 3. 
248 Cfr. acórdão Cowan, cit., considerando 4. 



122 
 

Assim sendo, Cowan invocou o princípio da não-discriminação por entender que as condições a 

que estava sujeito lhe eram discriminatórias, uma vez que impediam os turistas de se dirigir livremente 

para outro Estado-Membro, a fim de aí beneficiarem dos mesmos direitos. 

Aqui o TJUE tem um entendimento muito interessante no que ao conteúdo do princípio da não 

discriminação diz respeito, ressaltando que: “Ao proibir «qualquer discriminação em razão da 

nacionalidade», o artigo 7.° do Tratado exige uma perfeita igualdade de tratamento de pessoas que se 

encontrem numa situação regulada pelo direito comunitário, com os nacionais de um Estado--membro. 

Este princípio opõe-se, desde logo, sempre que seja aplicável, a que um Estado-membro sujeite a 

concessão de um benefício a determinada pessoa à condição de esta residir no seu território, não sendo 

tal condição imposta aos nacionais.”249 

Sendo assim, temos já aqui presentes alguns resquícios de discriminação inversa; entende já o 

próprio TJUE que uma mesma proteção deve ser dada a nacionais e a cidadãos de outros Estados-         

-Membros, podendo interpretar-se isto como uma norma que se poderia aplicar de forma análoga, isto é, 

se os nacionais de outros estados têm direito aos mesmos benefícios usufruídos pelos nacionais do 

estado de acolhimento, também este segundo grupo tem direito a que lhe seja dado o mesmo conjunto 

de direitos de que dispõe o primeiro grupo. 

Assim, e como refere o TJUE: “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 aceção do Tratado, relativamente à protecção contra o risco de 

agressões e ao direito de obter a compensação pecuniária prevista pelo direito nacional, quando esse 

risco se concretiza.”.250 

Com isto depreende-se que, mesmo antes de 1993, o TJUE conferia alguns direitos relevantes 

para a esfera jurídica do cidadão europeu, conforme se pode retirar pela decisão tomada neste caso: 

“…o princípio da não discriminação, enunciado no artigo 7º do Tratado, designadamente, deve ser 

interpretado no sentido de que é vedado a um Estado-membro, relativamente às pessoas a que o direito 

comunitário garante a liberdade de se dirigirem a esse Estado, especialmente enquanto destinatários de 

serviços, subordinar a concessão de indemnizações estaduais, destinadas a reparar o prejuízo causado 

nesse Estado à vítima de uma agressão que provocou danos corporais, à condição de ser titular de um 

                                                           
249 Cfr. acórdão Cowan, cit., considerando 10. 
250 Cfr. acórdão Cowan, cit., considerando 17. 
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cartão de residente, ou de ser nacional de um país que tenha celebrado um acordo de reciprocidade 

com esse Estado-membro.”.251 

Além da jurisprudência também o legislador da UE deu o seu contributo, no início de 1990, 

promulgando as três diretivas de residência. 

Estas diretivas, que foram promulgadas pelo legislador da UE antes da introdução do estatuto da 

cidadania da UE, deram aos cidadãos economicamente inativos um direito de residência no território de 

um Estado que não o da sua nacionalidade, desde que fossem economicamente auto-suficientes e desde 

que tivessem seguro de doença adequado a esse Estado.  

Estas diretivas são tradicionalmente interpretadas no sentido de que seja concedido o direito de 

residência aos nacionais de Estados-Membros economicamente inativos, mas apenas se fossem 

cumpridas as exigências de auto-suficiência.  

Tudo isto significava que um cidadão da UE, ao qual foi dado o direito de residir no território de 

outro Estado-Membro, automaticamente perdia-o, se tivesse de recorrer ao sistema de assistência social 

do Estado-Membro pois, deste modo, não era mais economicamente auto-suficiente. 

Todas estas restrições significavam que, no que ao direito de residência diz respeito, as pessoas 

que contribuíam para o mercado interno estavam de um lado da moeda, e as pessoas que não o faziam, 

noutro, sendo tratadas de forma diferente. 

No entanto, a posição parece ter mudado durante os últimos anos, dando a ideia de que, agora, 

o direito a residir no território de outro Estado-Membro, juntamente com o direito a receber assistência 

social do Estado, tornou-se disponível de forma muito semelhante para todos os cidadãos da UE, sem 

qualquer distinção em função da existência ou não de uma contribuição para os objetivos económicos do 

Tratado. No seguimento disto, e de acordo com o estipulado no Ac. Baumbast, um cidadão para poder 

ser abrangido por um determinado direito, já não tem que provar que satisfaz os requisitos de auto-         

-suficiência das diretivas de residência, que estão agora consagrados na Diretiva de cidadania de 2004.  

Estes requisitos tornaram-se agora nos critérios a utilizar para determinar se um Estado-Membro 

pode limitar o direito de residência concedido pelo Tratado. Ora, certas limitações das disposições 

fundamentais do Tratado, devem ser, atualmente, interpretadas restritivamente e em conformidade com 

os princípios gerais do DUE, em particular com o princípio da proporcionalidade, que exige uma 

avaliação individual das circunstâncias de cada caso para ser aplicado, antes de tomar uma decisão 

sobre se um cidadão da UE que não satisfaça estes critérios deva ver-lhe ser recusada a residência num 

Estado-Membro. 

                                                           
251 Cfr. acórdão Cowan, cit., considerando 20. 
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 Apesar de tudo isto ter contribuído para dar à Europa um "rosto mais humano", nomeadamente 

com a criação de uma forma incipiente da cidadania da UE, continuou, no entanto, a verificar-se a 

manutenção da exigência da existência de algum tipo de elemento económico antes de uma situação 

poder cair no âmbito do DUE, depreendendo-se assim como o cimentar do estatuto de "cidadania de 

mercado".  

Tudo isso se manteve porque, em todos os casos decididos pelo TJUE, houve sempre algum tipo 

de elemento económico envolvido, ainda que de forma indireta, por exemplo, casos envolvendo agentes 

económicos migrantes (ou membros da família dos agentes económicos), cuja situação, no entanto, 

apenas apresentava uma ligação muito ténue com os objetivos económicos da UE. Ocorreram também 

casos envolvendo pessoas que não eram agentes económicos tradicionais, mas que contribuíram, ou 

potencialmente poderiam contribuir, de alguma forma, para os objetivos dos pilares do mercado 

presentes no Tratado.  

Além disso, as diretivas de residência só concediam o direito de residência às pessoas 

economicamente inativas dependentes de uma condição de auto-suficiência económica, preservando, 

deste modo, a existência sistemática de um elemento económico. Desde que os cidadãos fossem 

capazes de contribuir indiretamente para o mercado interno, sendo consumidores de bens e os 

destinatários dos serviços do Estado-Membro de acolhimento, teriam direito à residência.  

Portanto, os nacionais do Estado-Membro tornavam-se cidadãos da UE apenas e somente se 

tivessem exercido uma das liberdades fundamentais – ou tivessem contribuído de forma indireta para o 

mercado interno de acordo com os objetivos da UE. 

Deste modo, o DUE deixava de mãos vazias os nacionais do Estado-Membro que não davam 

qualquer tipo de contributo para o processo de criação de um mercado interno. 

Assim, até há muito pouco tempo, apenas os nacionais de Estados-Membros que conseguissem 

contribuir de alguma forma – direta ou indiretamente – para o mercado interno é que poderiam ver 

assegurados direitos decorrentes do DUE. 

 Por conseguinte, foi até muito recentemente que a UE se manteve principalmente como uma 

organização económica de alcance e objetivos limitados, havendo, portanto, uma diferença de 

tratamento baseada na contribuição da pessoa para o mercado interno e que era justificada pela 

necessidade de limitar o âmbito de aplicação da UE para as situações onde a aplicação das suas normas 

era necessária para a realização dos objetivos puramente económicos da UE.  

Por outras palavras, qualquer diferença de tratamento que não impedisse a realização dos 

objetivos económicos poderia e deveria escapar ao âmbito do DUE. 
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Todo este paradigma foi, como foi referido, alvo de profundas modificações, principalmente a 

partir do momento em que o estatuto da cidadania foi introduzido na UE, com Maastricht, dando-se um 

corte com a tradicional abordagem que entendia o cidadão, não enquanto indivíduo possuidor de 

direitos, mas sim como objeto do mercado interno, como um mero fator de produção.252 

E como fator do mercado interno, uma das liberdades económicas na qual o cidadão tem papel 

principal é precisamente quando nele intervém enquanto trabalhador. 

A liberdade de circulação de trabalhadores está presente no artigo 45.º do TFUE. Aí se proíbe 

qualquer tipo de discriminação, com base na nacionalidade, nas relações entre Estados-Membros, no 

que diz respeito ao emprego, remunerações e condições de trabalho. 

Assim sendo, os trabalhadores podem deslocar-se livremente e residir num dos Estados-            

-Membros no âmbito da atividade laboral privada e para responder a ofertas de emprego.  

Tradicionalmente, em relação à livre circulação de trabalhadores, o TJUE entendia que o 

regresso de um nacional de um Estado-Membro ao estado da sua nacionalidade para lá trabalhar fazia 

com que a situação dessa pessoa caísse no âmbito de aplicação do atual artigo 45.º do TFUE.  

Os nacionais de um Estado-Membro que tinham deixado o seu estado de origem, a fim de obter 

uma qualificação num outro Estado-Membro, tendo mais tarde regressado ao estado do qual são 

nacionais para trabalhar, estavam na mesma posição que os trabalhadores migrantes e, portanto, a sua 

situação recaía no âmbito do atual artigo 45.º do TFUE.  

Esta liberdade regula-se também pelos princípios jurídicos da universalidade, igualdade, 

vinculação de entidades públicas e privadas, entre outros. 

O conceito europeu de trabalho corresponde a um conceito autónomo, que deve ser interpretado 

independentemente do conceito de trabalhador que existe em cada Estado-Membro. Assim, como aspeto 

central da liberdade de circulação de trabalhadores, tem-se a proibição da discriminação. 

Em traços gerais, é uma expressão do princípio da igualdade quer dos cidadãos, quer dos 

trabalhadores europeus e pretende ser o antídoto contra o “dumping social”, evitando a aceitação de 

condições menos vantajosas que as dos nacionais, por nacionais de outros Estados-Membros.  

Com isto, qualquer norma ou ato da UE que seja discriminatório, nestes termos, deve ser 

considerado inválido à luz do DUE pelo TJUE – o que implica a sua desaplicação pelos tribunais 

nacionais de todos os atos administrativos, contratos ou convenções coletivas de trabalho que 

contemplem cláusulas discriminatórias por conta do ato jurídico europeu entretanto considerado inválido.  

                                                           
252 Neste sentido Cfr. Alina Tryfonidou, Reverse Discrimination in EC Law, Kluwer Law International, 2009, pp. 218-229 
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Este programa normativo da liberdade, igualdade de tratamento e não discriminação dos 

trabalhadores tem sido aprofundado ao longo dos anos pela jurisprudência do TJUE, sendo de realçar o 

Ac. Coonan253 e o Ac. Sotgiu,254 que são reflexo dos avanços que se têm dado nesta área.  

Além destes, também o Acórdão Trojani e as conclusões do Advogado-Geral no caso Alopka255 

evidenciam avanços significativos nesta área. 

Relativamente ao primeiro e, como já foi analisado, uma das principais ideias a reter desta 

decisão do TJUE é que “um cidadão da União que não beneficia, no Estado-Membro de acolhimento, de 

um direito de residência ao abrigo dos artigos 39.° CE, 43.° CE ou 49.° CE pode, apenas na sua 

qualidade de cidadão da União Europeia, beneficiar nesse Estado de um direito de residência por 

aplicação direta do artigo 18.°, n.° 1, CE.”256 

Quanto ao segundo, trata de questões relacionadas com a cidadania da UE, o direito de 

residência e a autorização de trabalho. O que está aqui a ser tratado prende-se com saber se “O artigo 

20.° TFUE, se necessário em conjugação com os artigos 20.°, 21.°, 24.°, 33.° e 34.° da Carta dos 

Direitos Fundamentais [da União Europeia (a seguir «Carta»)], ou algum ou alguns deles, considerados 

de forma separada ou combinada, 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 exclusivamente a 

seu cargo os seus filhos de tenra idade, cidadãos da União, a residência no Estado-Membro de 

residência destes últimos onde vive com eles desde que nasceram, sem terem a nacionalidade desse 

Estado, e, por outro, recuse ao referido nacional de um Estado terceiro uma autorização de residência ou 

até mesmo uma autorização de trabalho?”257 

Estão aqui presentes, em suma, duas questões que são alvo da análise do Advogado-Geral. 

Quanto à primeira delas, importa reter aquilo que o Advogado-Geral Paolo Mengozzi258 afirma: 

“…proponho que se responda à primeira parte da questão prejudicial no sentido de que crianças de 

tenra idade, cidadãs da União, que estejam a cargo de um ascendente direto, não dependente, que 

assegura a respetiva guarda efetiva, são suscetíveis de poderem beneficiar das disposições da Diretiva 

2004/38 para permitir que esse ascendente, nacional de um Estado terceiro, goze de um direito de 

residência derivado no território de um Estado-Membro de que essas crianças não são nacionais. Cabe 

ao órgão jurisdicional de reenvio verificar se estão preenchidas as condições previstas no artigo 7.°, 

n.° 1, alínea b), da referida diretiva, tomando em consideração a situação pessoal dos cidadãos da 

                                                           
253 Acórdão Coonan, de 24 de Abril de 1980, processo C-110/79.  
254 Acórdão Sotgiu, de 12 de Fevereiro de 1974, processo C-152/73. 
255 Acórdão Alopka, processo C-86/12 
256 Cfr. acórdão Trojani, cit., considerando 46. 
257 Cfr. conclusões do Advogado-Geral Mengozzi no processo Alopka, cit., considerando 8. 
258 Cfr. conclusões do Advogado-Geral Mengozzi no processo Alopka, cit., considerando 47. 
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União em causa, incluindo, se necessário for, os recursos futuros ou potenciais provenientes de uma 

proposta de trabalho feita ao referido ascendente direto, como a que está em causa no processo 

principal, tendo em conta os limites estabelecidos nas normas processuais nacionais e nas exigências 

resultantes dos princípios da equivalência e da efetividade.” 

A segunda questão prejudicial apresentada neste caso é ainda mais interessante, pois através 

dela visa-se essencialmente saber se “…a jurisprudência Ruiz Zambrano, já referida, é aplicável no caso 

de A.  Alopka e os seus filhos, cidadãos franceses, terem de abandonar o território luxemburguês, numa 

situação em que o pai destes últimos, com o qual nunca tiveram uma vida familiar comum, reside em 

França, país de que ele próprio também é nacional.”259 

Segundo o Advogado-Geral, “Com efeito, importa ter em mente que, enquanto nacionais 

franceses, os filhos de A. Alopka gozam do direito incondicional de aceder e de residir no território 

francês, em particular, ao abrigo do artigo 21.° TFUE e de um princípio de direito internacional, 

reafirmado no artigo 3.° do Protocolo n. 4 anexo à Convenção Europeia para Proteção dos Direitos do 

Homem e das Liberdades Fundamentais, assinada em Roma em 4 de novembro de 1950. Por 

conseguinte, a decisão das autoridades luxemburgueses que ordenou a A. Alopka e, de facto, aos seus 

filhos que abandonassem o território do Grão-Ducado do Luxemburgo não podia obrigar estes últimos a 

abandonarem o território da União considerado no seu todo. Enquanto mãe e pessoa que exerce sozinha 

a guarda efetiva dos filhos desde que estes nasceram, A. Alopka pode assim beneficiar, ela própria, de 

um direito derivado de residir no território francês.”260 

  Mais do que isso, e indo ao encontro da posição que temos vindo a defender sempre que estas 

matérias são colocadas, Mengozzi defende que “…não é concebível que as autoridades francesas 

possam recusar que A. Alopka acompanhe os seus filhos no Estado-Membro de que são nacionais e que 

aí resida com eles, a fortiori porque A. Alopka é a única pessoa com a qual mantiveram uma vida 

familiar desde que nasceram. Uma solução inversa privaria de efeito útil os direitos relacionados com o 

gozo pleno e absoluto do estatuto fundamental de cidadão da União.” 

Desta forma, a evolução que se pretende, no que toca à proteção dos direitos dos cidadãos com 

base na sua cidadania, enquanto verdadeiros elementos de mercado interno e das suas liberdades 

fundamentais, está cada vez mais a ser entendida como um princípio constitucional, como se pode 

retirar do caso supra explanado. 

Como tal, “…resulta que uma decisão das autoridades administrativas luxemburguesas que 

ordene a A. Alopka e, de facto, aos seus filhos que abandonem o território luxemburguês não pode ser 

                                                           
259Cfr. conclusões do Advogado-Geral Mengozzi no processo Alopka, cit., considerando 48.  
260Cfr. conclusões do Advogado-Geral Mengozzi no processo Alopka, cit., considerandos 54 e 55.  
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considerada suscetível de obrigar estes últimos a abandonarem o território da União considerado no seu 

todo, privando-os do gozo efetivo do essencial dos direitos conferidos pelo seu estatuto de cidadãos da 

União, uma vez que é pacífico que beneficiam de um direito incondicional de entrar e de residir no 

território do Estado-Membro de que são nacionais, direito esse que, para manter o seu efeito útil, 

necessita que em França seja reconhecido um direito de residência derivado a A. Alopka na qualidade de 

pessoa que assegura sozinha a guarda efetiva daqueles e com a qual mantiveram uma vida familiar 

comum desde que nasceram.”261 

Assim, a partir do modo como se estabelecia, tradicionalmente, a ligação entre o fator de 

conexão e as liberdades de mercado, pode-se, atualmente, verificar a evolução sofrida nesta matéria.  

Após toda esta explicitação, constata-se então que as liberdades fundamentais do mercado 

interno são também direitos fundamentais dos cidadãos europeus – e, por esse motivo, estas duas 

realidades são indissociáveis.262 

Tal sucede, visto que as liberdades fundamentais são de extrema importância para os cidadãos 

europeus, uma vez que os protegem, relativamente ao desenvolvimento de atividades económicas. No 

contexto da cidadania europeia, integram um conjunto de direitos presentes na esfera jurídica de cada 

um dos cidadãos residentes na UE – direitos que não são apenas os expressamente garantidos, mas, 

também, os que resultam de obrigações impostas pelos Tratados às instituições da UE, aos Estados-       

-Membros e aos particulares. 

Outro ponto interessante nesta matéria está relacionado com a chamada convergência das 

liberdades fundamentais. 

Esta convergência dá-se quando o TJUE decide aplicar às diferentes liberdades a mesma teoria 

das restrições. Isto mesmo resulta de vários acórdãos, entre eles o Ac. Dassonville263 onde o TJUE 

defende a “eliminação de todos os entraves, directos ou indirectos, actuais ou potenciais, às correntes 

de trocas no comércio intracomunitário.”264 

Além disso, a convergência tem sido aprofundada precisamente pela colocação das liberdades 

fundamentais ao serviço da cidadania europeia. 

Em suma, e de acordo com a jurisprudência mais recente do TJUE,265 pode concluir-se que os 

cidadãos da UE que tenham contribuído para o funcionamento do mercado interno e os cidadãos da UE 

que não o tenham feito são agora considerados e tratados do mesmo modo pelo DUE, pelo menos no 

                                                           
261 Cfr. conclusões do Advogado-Geral Mengozzi no processo Alopka, cit., considerando 58. 
262 Neste sentido Cfr.  Jónatas E. M. Machado, Direito da União Europeia, ob. cit., Coimbra Editora, Outubro 2010, p. 269 e ss. 
263 Acórdão Dassonville, de 11 de Julho de 1974, processo C-8/74. 
264 Cfr. acórdão Dassonville, cit., considerando 5. 
265 Neste sentido Cfr. Ac. Zambrano e Ac. Guimont cit. 
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que diz respeito à disponibilidade dos direitos que são concedidos pelo DUE aos cidadãos da UE que se 

tenham deslocado. 

 No entanto, no contexto das liberdades fundamentais do mercado interno, a discriminação 

inversa surge como uma antítese desta ideia, uma vez que é uma diferença de tratamento sobre a 

disponibilidade dos direitos decorrentes do DUE, baseando-se no facto de uma pessoa ter contribuído 

para os objetivos económicos do Tratado. 

Assim, segundo Enzo Cannizzaro, as "medidas comunitárias necessárias para a realização dos 

objetivos do Tratado podem legitimamente discriminar entre indivíduos e estabelecer que um 

determinado grupo se caracteriza pelo fato de serem destinatários de um conjunto especial de normas 

[…]. [A] discriminação entre os beneficiários das normas comunitárias e os indivíduos excluídos do 

tratamento proporcionado por eles devem obedecer a um critério de razoabilidade, implícito no âmbito 

do Tratado. "266  

Logo, nos casos de discriminação inversa, este critério de razoabilidade tem-se traduzido na 

necessidade de promover os objetivos meramente económicos da UE, respeitando dessa forma a 

soberania dos Estados-Membros. 

 Apesar disto, e tendo em conta o facto das normas da UE não incluírem apenas aquelas em 

que o único objetivo é a construção de um mercado interno, é altamente questionável se uma diferença 

de tratamento entre os cidadãos da UE, tendo em atenção a forma como eles contribuíram para a 

realização do mercado interno, é ainda justificada pela necessidade do DUE delimitar o seu âmbito, de 

modo a incluir apenas situações que persigam os seus objetivos.  

Deste modo, e como refere Alina Tryfonidou,267 o facto de o TJUE ter alargado o âmbito de 

aplicação do DUE às pessoas que não contribuíram para a construção do mercado interno – ou seja, 

pessoas economicamente não ativas – fez com que o âmbito de proteção dos seus direitos fosse 

igualmente alargado. 

Assim, existe atualmente uma acentuada convergência entre as liberdades fundamentais do 

mercado interno e os restantes direitos que estão presentes na CDFUE. Esta convergência resulta de um 

processo, no qual há cada vez mais uma aproximação de ambos em vários domínios jurídicos 

importantes, como a estrutura normativa, as restrições e limites às restrições, a titularidade e os 

destinatários. 

                                                           
266 Cfr. Enzo Cannizzaro, Producing “Reverse Discrimination” Through the Exercise of EC Competences, ob. cit., p. 42. 
267 Neste sentido Cfr. Alina Tryfonidou, What can court’s response to reverse discrimination and purely internal situations contribute to our understanding of the 
relationship between the “restriction” and “discrimination” concepts in EU free movement law?, ob. cit., pp. 10-14. 
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Por conseguinte, a discriminação inversa é vista como uma diferença de tratamento injustificada, 

uma vez que cria uma distinção entre pessoas que estão num mesmo plano. Desse modo, devem as 

situações de discriminação inversa ser consideradas contrárias ao DUE e, em particular, ao princípio da 

igualdade e da não discriminação, em função da nacionalidade, sendo a sua proibição uma necessidade 

para a correta observância desses mesmos princípios. 
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CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação tem por objetivo captar o sentido do fenómeno da discriminação inversa e 

explicar a forma pela qual tal problemática se relaciona com as liberdades fundamentais e com o novo 

estatuto de cidadania europeia. 

 A razão central ou o mote da dissertação prende-se com o facto de a proibição da discriminação 

inversa ainda não dispor do tratamento e regulação desejáveis. 

É por isso que a discriminação inversa tem sido um dos domínios mais complexos e de difícil 

resolução pela jurisprudência do TJUE.  

A discriminação inversa, enquanto problemática relacionada com as liberdades fundamentais, 

não é um assunto recente, tendo surgido em função da livre circulação promovida pelo mercado interno.  

Todavia, a evolução da integração europeia demandou o desenvolvimento de uma União de 

direito na qual os direitos fundamentais desempenham um papel essencial – e os problemas 

decorrentes da diferenciação de tratamento entre cidadãos que circulam e os que não circulam tornou-

se insustentável. 

O caminho a seguir no tratamento da discriminação inversa terá de ser outro, sob pena de se 

criarem diferenciações de tratamento que, entenda-se, não devem ocorrer entre cidadãos estáticos e 

dinâmicos numa União que se pretende de direito. 

O necessário salto qualitativo está relacionado precisamente com esse aspeto, isto é, aquilo que 

podia ser aceitável no domínio do mercado interno deixa de fazer sentido numa UE orientada pela 

tendencial equiparação das posições jurídicas dos cidadãos europeus. Assim, as soluções que seriam 

razoáveis para o mercado interno podem converter-se numa espécie de constrangimento quando 

perspetivadas a partir de uma nova fase da integração. 

O papel que hoje deve ser dado à cidadania e aos direitos fundamentais que ela implica – 

nomeadamente no que diz respeito à proteção dos indivíduos contra as discriminações inversas de que 

são alvo – corresponde, guardadas as devidas proporções, àquele que as liberdades económicas tiveram 

em tempos no processo de integração.  

De resto, a cidadania europeia surge com Maastricht precisamente para garantir um conjunto de 

direitos civis, políticos e sociais aos nacionais de um Estado-Membro que estivessem a exercer 

liberdades económicas noutro Estado-Membro, a fim de garantir a igualdade jurídica entre os cidadãos 

europeus.  
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Todavia no atual momento histórico a cidadania europeia já não está vocacionada para a mera 

proteção dos cidadãos que circulam – e sim de todos os cidadãos europeus, dinâmicos e estáticos. 

Portanto, um dos principais objetivos deste trabalho sobre a discriminação inversa foi explorar 

um novo rumo para a integração europeia, no qual as ditas “situações puramente internas” sejam 

percecionadas em estreita relação com o DUE, pois este não pode estar alheio à solução de um 

problema que ele próprio gerou. 

Não pode ser de outra maneira porque, com os novos objetivos traçados pelo Tratado de Lisboa, 

estatuto da cidadania europeia confere um espectro alargado de direitos, maxime direitos fundamentais 

através da CDFUE, de que já não podem ser excluídos os cidadãos estáticos, apenas por não terem 

exercido as suas liberdades de circulação, sob pena de comprometimento do princípio da União de 

direito.  

Por conseguinte, a tutela da proibição da discriminação inversa tem um papel fulcral a cumprir, 

visto reunir condições, a partir da cidadania europeia, de implementar uma nova fase das relações entre 

as políticas europeias e as políticas nacionais. 

No presente momento da integração europeia cumpre reconhecer que o fenómeno da 

discriminação inversa só ocorre porque existe DUE – e, por este motivo, outra coisa não seria de esperar 

senão que ele fosse devidamente tratado no âmbito da ordem jurídica europeia e pelas instâncias que 

tutelam o DUE.    
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