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3. Jurisprudência anotada dos tribunais  
da União Europeia sobre casos portugueses

Francisco Pereira Coutinho253

A. Apresentação

O Anuário de Direito Internacional do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros inclui, pelo quarto ano consecutivo, uma secção de 
anotações a decisões dos tribunais da União Europeia sobre “casos 
portugueses”, designação que pretende englobar tanto processos em que 
os juízes europeus responderam a questões prejudiciais colocadas por 
juízes portugueses, como processos julgados no Luxemburgo ao abrigo 
de outros mecanismos processuais, em que intervieram quer o Estado 
português, quer cidadãos ou empresas nacionais. 

A ideia de comentar a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 
Europeia sobre “casos portugueses” teve um primeiro afloramento 
em 2011, por iniciativa da Professora Doutora Maria Luísa Duarte, e 
materializou-se numa obra coletiva em que se anotaram vinte decisões 
prejudiciais254. A iniciativa teve seguimento nos Anuários relativos 
aos anos de 2011, 2012 e 2013. Este já vasto acervo de comentários 
jurisprudenciais permite identificar não só os principais focos de conflito 
normativo entre o direito português e o direito da União Europeia e o grau 
de implementação das obrigações normativas resultantes da pertença à 
União Europeia, mas também aferir a contribuição dos juízes portugueses 
para a evolução pretoriana do direito da União Europeia. 

Nesta edição do Anuário são anotados 14 reenvios prejudiciais e uma 
ação por incumprimento objeto de decisão pelo Tribunal de Justiça em 
2014 e 2015. Os casos foram escolhidos com base na importância das 
questões jurídicas discutidas, que incluem a conformidade de medidas de 
austeridade com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 
a delimitação da obrigação de reenvio de tribunais de última instância, a 
qualificação dos tribunais arbitrais como “órgãos jurisdicionais nacionais” 
para efeitos de aplicação do art. 267.º do Tratado sobre o Funcionamento 

253 Francisco Pereira Coutinho (Professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa)
254  Maria Luísa Duarte, Luís Fernandes e Francisco Pereira Coutinho, 20 Anos de Jurisprudência da União 

sobre Casos Portugueses: o que fica do diálogo entre os juízes portugueses e o Tribunal de Justiça da 
União Europeia, Instituto Diplomático, 2011.
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da União Europeia ou ainda os poderes sancionatórios do Tribunal de 
Justiça no âmbito da ação por incumprimento. Foram ainda anotadas 
decisões que incidem sobre temas de contratação pública, auxílios de 
Estados, livre prestação de serviços, direito do trabalho, direitos de autor, 
direito societário e direito tributário. 

Como orientação de leitura advirta-se que se devem presumir do 
Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral as decisões judiciais referenciadas 
sem indicação da respetiva origem. Foi deixada à livre consideração 
de cada autor a utilização nas respetivas anotações do novo acordo 
ortográfico.

Por último, deixo uma palavra de agradecimento aos anotadores, não 
só por terem aceitado o desafio que lhes lancei, mas especialmente pela 
forma empenhada com que o fizeram, que se reflete no alto nível científico 
das anotações agora publicadas. 

Lisboa, a 25 de abril de 2015
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C. Decisões anotadas

Despacho do Tribunal de Justiça (Sexta Secção) de 26 de junho de 2014
Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins c. Fidelidade 

Mundial — Companhia de Seguros, SA 
(C-264/12)

Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 6 de fevereiro de 2014
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (“IPTM”) c. Navileme - 

Consultadoria Náutica, Lda (“Navileme”) e a Nautizende - Consultadoria 
Náutica, Lda. 
(C-509/12)

Despacho do Tribunal de Justiça (Décima Secção) 10 de abril de 2014 
Joaquim Fernando Macedo Maia, António Pereira Teixeira, António 

Joaquim Moreira David, Joaquim Albino Moreira David, José Manuel 
Teixeira Gonçalves c. Fundo de Garantia Salarial IP

(C-511/12)

Acórdão do Tribunal de Justiça (Quinta Secção) de 6 de fevereiro de 2014
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE, Serviço de Utilização Comum 

dos Hospitais (SUCH) c. Eurest (Portugal) — Sociedade Europeia de 
Restaurantes, Lda.

(C-574/12)

Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) de 25 de junho de 2014
Comissão Europeia c. República Portuguesa

(C-76/13)

Acórdão do Tribunal de Justiça (Quarta Secção) de 10 de julho de 2014
Fazenda Pública c. Banco Mais, SA 

(C-183/13)

Acórdão do Tribunal de Justiça (Quinta Secção) de 5 de março de 2015
Modelo Continente Hipermercados SA c. Autoridade para as Condições de 

Trabalho — Centro Local do Lis (ACT)
(C-343/13)
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Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) de 12 de junho de 2014
Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta SA 

c. Autoridade Tributária e Aduaneira 
(C-377/13)

Despacho do Tribunal de Justiça (Oitava Secção) de 13 de fevereiro de 
2014

Merck Canada Inc. contra Accord Healthcare Ltd e outros
(C-555/13)

Acórdão do Tribunal de Justiça (Quinta Secção) de 26 de março de 2015
Ambisig - Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA contra 

Nersant - Associação Empresarial da Região de Santarém e Núcleo Inicial 
- Formação e Consultoria Lda

(C-601/13)

Despacho do Tribunal de Justiça (Sexta Secção) de 21 de outubro de 2014, 
Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins c. Via Directa – 

Companhia de Seguros SA
(C-665/13)

Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) de 5 de março de 2015
Estado português contra Banco Privado Português SA e Massa Insolvente 

do Banco Privado Português SA
(C-667/13)

Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) de 9 de setembro de 2015
João Filipe Ferreira da Silva e Brito e o. C. Estado português

(C-160/14)

Despacho do Tribunal de Justiça (Décima Secção) de 16 de julho de 2015. 
 P contra M.
(C-507/14)

Despacho do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 14 de julho de 2015
Sociedade Portuguesa de Autores CRL contra Ministério Público, Carlos 

Manuel Prata Pereira Sá Meneses, Sandra Carla Ferreira Cardoso e 
Douros Bar Lda. 

(C-151/15)
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Acórdão do Tribunal de Justiça (Sexta Secção) de 26 de junho de 2014

(C-264/12)

Tipo:  reenvio prejudicial do Tribunal do Trabalho do Porto.

Partes:   Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins 
c. Fidelidade Mundial — Companhia de Seguros, SA

Objeto:   interpretação dos artigos 20.°, 21.°, n.° 1, e 31.°, n.° 1, da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

Dispositivo:  o Tribunal de Justiça da União Europeia é manifestamente 
incompetente para conhecer do pedido de decisão 
prejudicial apresentado pelo Tribunal do Trabalho do 
Porto (Portugal), por decisão de 22 de maio de 2012. 
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Despacho do Tribunal de Justiça (Sexta Secção)  
de 21 de outubro de 2014

 (C-665/13)

Tipo:  reenvio prejudicial do Tribunal do Trabalho de Lisboa.

Partes:   Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins 
c. Via Directa – Companhia de Seguros SA

Objeto:   interpretação dos artigos 20.° e 21.° da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

Dispositivo:   o Tribunal de Justiça da União Europeia é manifestamente 
incompetente para conhecer do pedido de decisão 
prejudicial apresentado pelo Tribunal do Trabalho de 
Lisboa (Portugal), por decisão de 28 de outubro de 2013.
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i. O Tribunal de Justiça e o “Memorando da Troika”
[Anotação ao despacho do Tribunal de Justiça (Sexta Secção) de 

26 de junho de 2014, “Fidelidade Mundial”, C-264/12, e ao despacho 
do Tribunal de Justiça (Sexta Secção) de 21 de outubro de 2014, “Via 
Directa”, C-665/13]

Francisco Pereira Coutinho255

1. Os factos e as questões prejudiciais

I. Em 2012 e 2013, tribunais portugueses de 1.ª instância recorreram 
ao mecanismo processual do reenvio prejudicial previsto no art. 267.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) para 
questionar o Tribunal de Justiça sobre a compatibilidade com a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia (Carta) das reduções salariais 
no setor público incluídas na Lei do Orçamento de Estado para o ano de 
2012. 

A medida fazia parte do Programa de Ajustamento Económico 
e Financeiro (PAEF) negociado em abril e maio de 2011 pelo Estado 
português com uma composta pelo FMI, o Banco Central Europeu (BCE) 
e a Comissão Europeia, cujo cumprimento condicionava acesso a um 
empréstimo que podia atingir um máximo de 78 mil milhões de Euros 
em três anos (2011-2014). A negociação terminou com a elaboração de 
três memorandos. Dois deles – o Memorando de Políticas Económicas e 
Financeiras (MPEF) e o Memorando de Entendimento Técnico (MET) – 
constavam de anexo a carta de intenções enviada pelo governo português 
para o diretor-geral do FMI em que se solicitava acesso aos recursos 
financeiros do Fundo. O outro – o Memorando de Entendimento sobre as 
Condicionalidades de Política Económica (Memorando) – foi assinado 
pelo Estado português e pela Comissão Europeia em Lisboa, a 17 de maio 
de 2011256. 

A primeira parcela da assistência financeira prestada pela UE e pelos 
Estados-Membros foi entregue após a assinatura do Memorando. O 
pagamento das restantes foi condicionado a parecer favorável da Comissão 

255  Francisco Pereira Coutinho - Professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. 
Membro do CEDIS – Centro de I & D sobre Direito e Sociedade.

256  A versão original e as sucessivas revisões dos três memorandos pode ser consultada em www.bportugal.
pt/pt-pt/estabilidadefinanceira/aestabilidadefinanceirapaef/oprogramaassistenciafinanceiraportugal.
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e do BCE. A espiral económica recessiva que se seguiu à implementação 
do PAEF determinou a revisão sucessiva do Memorando através da 
previsão de medidas adicionais de austeridade. A segunda atualização do 
Memorando, de 9 de dezembro de 2011, condicionou o acesso a nova 
parcela de financiamento à aprovação de lei orçamental para 2012 que 
reduzisse os salários do setor público nos seguintes termos:

“(i)  suspensão do pagamento das prestações correspondentes 
aos 13.º e 14.º meses dos trabalhadores com salários acima 
de 1000 euros; 

(ii)  suspensão progressiva equivalente, em média, a uma 
das duas prestações para os trabalhadores com salários 
entre 485 e 1000 euros. Cortes semelhantes aplicar-se-ão 
a todas as empresas do SEE, dentro e fora do perímetro 
de consolidação das Administrações Públicas, bem como 
a todas as entidades públicas, mesmo aquelas que não 
estejam integradas no perímetro de consolidação das 
Administrações Públicas”257.

A Lei do Orçamento de Estado para 2012 alterou o teto da suspensão 
do pagamento dos subsídios de férias e de Natal dos funcionários públicos 
com salários acima de 1,100€ e aplicou a sua suspensão progressiva 
a salários compreendidos entre os 600€ e os 1,100€258. A alteração foi 
aceite pela Comissão Europeia e pelo BCE por ser neutra em termos 
orçamentais, ao ser financiada através do aumento da taxa aplicável 
às mais-valias de participações sociais e de outros valores mobiliários 
(dividendos, juros, etc.)259.

II. O Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros solicitou junto 
do Tribunal do Trabalho do Porto a restituição dos subsídios de férias e 
de Natal aos funcionários de uma empresa de capitais exclusivamente 
públicos do setor dos seguros (Fidelidade Mundial), cujo pagamento 
tinha sido suspenso pela Lei do Orçamento de Estado para 2012. A 22 
de maio de 2012, o Tribunal do Trabalho do Porto decidiu apresentar ao 

257  Portugal. Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidade de Política Económica. Segunda 
Atualização – 9 de dezembro de 2011, para. 1.8., i), disponível em http://www.portugal.gov.pt/
media/459270/mou_pt_20111209.pdf.

258 Art. 21.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro de 2011 (Lei do Orçamento de Estado para 2012).
259  Portugal. Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidade de Política Económica. Segunda 

Atualização – 9 de dezembro de 2011, cit., para. 1.8., i), nota de rodapé 5.
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Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

i)  O princípio de tratamento igualitário do qual decorre 
a proibição de discriminação deve ser interpretado no 
sentido de ser aplicável a trabalhadores do setor público?

ii)  A imposição estatal de não pagamento de retribuições, 
anteriormente devidas a título de subsídio de férias e de 
natal, através da referida Lei do Orçamento de Estado 
para 2012, aplicada apenas a trabalhadores que exercem 
as suas funções no setor estatal ou empresarial público, 
é contrária ao princípio da proibição da discriminação, 
configurando uma discriminação em razão da natureza 
pública do vínculo laboral? 

iii)  O direito a condições de trabalho dignas previsto no referido 
artigo 31.º, n.o 1 da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia deve ser interpretado no sentido de que 
é proibida a diminuição da retribuição, sem o acordo do 
trabalhador, no caso do contrato se manter inalterado?

iv)  O direito a condições de trabalho dignas previsto no referido 
artigo 31.º, n.o 1 da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia deve ser interpretado no sentido de que 
corresponde ao direito a uma remuneração justa que 
assegure aos trabalhadores e respetiva família um nível de 
vida satisfatório?

v)  A suspensão do pagamento dos subsídios de férias e de 
natal, não constituindo a única medida possível, necessária 
e fundamental para o esforço de consolidação das finanças 
públicas numa situação de grave crise económico-financeira 
do país, é contrária ao direito previsto no art. 31.º, n.º 1 da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia por 
colocar em risco o nível de vida e os compromissos de ordem 
financeira assumidos pelos 14 trabalhadores e respetiva 
família, os quais não contavam com um corte de dois salários 
no seu rendimento anual?

vi)  A redução de dois salários imposta desta forma pelo 
Estado Português, por não ser previsível nem expectável 
pelos trabalhadores, é contrária ao direito a condições de 
trabalho dignas ?

No momento em que surgiram estas questões prejudiciais, estava 
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já pendente no Tribunal de Justiça processo prejudicial remetido pelo 
Tribunal do Trabalho do Porto, em que se questionava a conformidade 
com a Carta de medidas de redução salarial de funcionários de um banco 
de capitais exclusivamente públicos (Banco Português de Negócios) 
incluídas na Lei do Orçamento de Estado para 2011260. 

O Tribunal de Justiça decidiu sobrestar a sua decisão no processo 
“Fidelidade Mundial” até pronúncia no processo “Sindicato dos Bancários 
do Norte” por entender que as questões prejudiciais suscitadas nos dois 
casos eram análogas261. 

A decisão no processo “Sindicato dos Bancários do Norte” surgiria por 
despacho de 7 de março de 2013. Os juízes do Luxemburgo consideraram 
que, não obstante as dúvidas expressadas pelo Tribunal do Trabalho do 
Porto quanto à conformidade da Lei do Orçamento do Estado para 2011 
com os princípios e os objetivos consagrados pelos Tratados, o despacho 
de reenvio não continha nenhum elemento concreto que permitisse 
considerar que a referida lei se destinasse a aplicar o direito da União. Por 
conseguinte, declararam-se manifestamente incompetentes para conhecer 
o pedido de decisão prejudicial262.

O Tribunal de Justiça questionou em seguida o Tribunal do Trabalho 
do Porto sobre se pretendia manter o pedido de decisão prejudicial 
que deu origem ao processo “Fidelidade Mundial”. Em resposta, o 
tribunal português reiterou as suas dúvidas quanto à conformidade do 
Orçamento do Estado para 2012 com o direito da União.263

260  Despacho de 7 de março de 2013, “Sindicato dos Bancários do Norte e outros”, C-128/12, ECLI:EU:C:2013:149. 
As questões prejudiciais colocadas ao Tribunal de Justiça foram as seguintes: i) o princípio de tratamento 
igualitário do qual decorre a proibição de discriminação deve ser interpretado no sentido de ser aplicável a 
trabalhadores do setor público?; ii) a imposição estatal de redução de salários através da referida Lei do 
Orçamento de Estado para 2011, aplicada apenas a trabalhadores que exercem as suas funções no setor estatal 
ou empresarial público, é contrária ao princípio da proibição da discriminação, configurando uma discriminação 
em razão da natureza pública do vínculo laboral?; iii) o direito a condições de trabalho dignas previsto no 
referido artigo 31.°, n.° 1, da Cartq deve ser interpretado no sentido de que é proibida a diminuição da 
retribuição, sem o acordo do trabalhador, no caso do contrato se manter inalterado?; iv) o direito a condições 
de trabalho dignas previsto no referido artigo 31.°, n.° 1, da Carta deve ser interpretado no sentido de que 
corresponde ao direito a uma remuneração justa que assegure aos trabalhadores e respetiva família um nível de 
vida satisfatório?; v) a redução do salário, não constituindo a única medida possível, necessária e fundamental 
para o esforço de consolidação das finanças públicas numa situação de grave crise económico-financeira do 
país, é contrária ao direito previsto no art. 31.°, n.° 1, da Carta por colocar em risco o nível de vida e os 
compromissos de ordem financeira assumidos pelos trabalhadores e respetiva família, antes dessa redução?; vi) 
a redução dos salários imposta desta forma pelo Estado Português, por não ser previsível nem expectável pelos 
trabalhadores, é contrária ao direito a condições de trabalho dignas?.

261 “Fidelidade Mundial”, C-264/12, cit., n.º 12
262 “Sindicato dos Bancários do Norte e outros”, C-128/12, n.º 14.
263 Despacho de 26 de junho de 2014, “Fidelidade Mundial”, C-264/12, EU:C:2014:203, n.ºs 14 a 16. 
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Alguns meses depois, a 28 de outubro de 2013, o Tribunal do 
Trabalho de Lisboa, no âmbito de litígio com objeto idêntico ao do 
processo “Fidelidade Mundial”, agora intentado pelo Sindicato Nacional 
dos Profissionais de Seguros e Afins contra outra empresa seguradora 
de capitais exclusivamente públicos (Via Directa), decidiu suspender a 
instância e colocar ao Tribunal de Justiça duas questões prejudiciais:

i)  O princípio do tratamento igualitário, do qual decorre 
a proibição da discriminação, deve ser interpretado no 
sentido de ser aplicável aos trabalhadores do setor público?

ii)  A imposição unilateral, pelo Estado, da suspensão do 
pagamento daquelas remunerações, quando aplicada 
apenas a uma categoria específica de trabalhadores — 
os do setor público — constitui uma discriminação, em 
função da natureza jurídica do vínculo laboral? 264,265

2. As decisões do Tribunal de Justiça

A 26 de junho e 21 de outubro de 2014, o Tribunal de Justiça, através 
de despacho fundamentado266, declarou-se manifestamente incompetente 
para responder às questões prejudiciais colocadas pelos tribunais do 
trabalho do Porto e de Lisboa. Ainda que as exigências que decorrem 

264 Despacho de 21 de outubro de 2014, “Via Directa”, C-665/13, EU:C:2014:2327, n.º 10.
265  O Tribunal do Trabalho de Lisboa colocaria ainda um outro reenvio prejudicial que se debruçou sobre a 

compatibilidade com o Direito da União Europeia de medidas de austeridade adotadas em cumprimento 
do Memorando no processo “Jorge Ítalo Assis dos Santos”, C-566/13, JO 2000 C 364, p. 1. O reenvio 
incluía as seguintes questões prejudiciais: i) deve o art. 130.º do TFUE ser interpretado no sentido de que 
uma norma do direito nacional que imponha ao Banco Central desse Estado-Membro a suspensão do 
pagamento dos 13.º e 14.º meses aos trabalhadores reformados desse Banco, contraria o disposto no artigo 
130.º na medida em que implica uma ingerência do Ggoverno (ou seja, da administração central) nos 
poderes decisórios do Banco Central, quanto à sua política de pessoal, em violação do princípio da 
autonomia e da independência dos bancos centrais?; ii) deve o art. 123.º do TFUE ser interpretado no 
sentido de que, uma norma de direito nacional, que imponha a entrega a um organismo da administração 
indireta do Estado, colocado na dependência e sob a tutela do Ministro das Finanças e cujas receitas e 
despesas constam do Orçamento de Estado, do montante dos subsídios cujo pagamento é suspenso, 
contraria o art. 123.º na medida em que ofende o princípio da proibição do financiamento dos Estados 
pelos bancos centrais?; iii) A restrição da suspensão do pagamento dos 13.º e 14.º meses apenas aos 
trabalhadores reformados e não aos trabalhadores no ativo, viola o princípio da igualdade, na vertente da 
proibição da discriminação, ínsita no art. 20.º e 21.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia?. O processo seria retirado por despacho do Presidente do Tribunal de Justiça de 25 de março de 
2014 (JO C 31, 1.2. 2014).

266  Nos termos do artigo 53.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, o tribunal pode 
decidir pôr termo à instância através de despacho fundamentado se “for manifestamente incompetente 
para conhecer de um processo ou se um pedido ou uma petição forem manifestamente inadmissíveis”.
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da proteção dos direitos fundamentais vinculem os Estados-Membros 
quando estes são chamados a aplicar o direito da União (art. 51.°, n.° 1), 
nos despachos de reenvio não constava qualquer elemento concreto 
que indicasse que as normas nacionais invocadas pelo juiz nacional 
tinham tal objetivo267. A apreciação da compatibilidade das medidas de 
austeridade incluídas na Lei do Orçamento do Estado para 2012 com a 
Carta extravasaria assim o âmbito dos poderes jurisdicionais do Tribunal 
de Justiça, pois no âmbito de um reenvio prejudicial pode interpretar 
o direito da União unicamente no limite das competências atribuídas à 
UE268. 

Não obstante as medidas de austeridade incluídas na Lei do Orçamento 
de Estado para 2012 constarem do Memorando – facto que não é referido 
pelos tribunais portugueses nos respetivos despachos de reenvio –, o 
Tribunal de Justiça considerou que as dúvidas relativas à conformidade 
da Lei do Orçamento do Estado para 2012 com o direito da União 
tinham “a mesma natureza” e as questões submetidas eram “análogas” 

às submetidas antes do pedido de assistência financeira internacional no 
âmbito do processo que deu origem ao despacho “Sindicato dos Bancários 
do Norte”269. 

3. Comentário

I. A decisão de reenvio do juiz nacional serve de fundamento à abertura 
de um processo perante o Tribunal de Justiça, mas isto não significa que este 
esteja obrigado a responder a toda e qualquer questão prejudicial que lhe 
seja colocada270. Como qualquer outro órgão jurisdicional, deve assegurar-
se de que a questão prejudicial apresentada pelo juiz nacional se integra no 
âmbito das suas atribuições. De acordo com o art. 267.º TFUE, o exercício 
da competência prejudicial dos juízes do Luxemburgo está dependente de o 
reenvio versar sobre a interpretação ou a validade de uma norma da União. O 
Tribunal de Justiça verifica o preenchimento desta condição, recusando-se a 
responder sempre que as questões que lhe forem colocadas digam respeito à 
interpretação ou validade de normas nacionais271 ou à compatibilidade destas 

267 “Via Directa”, C-665/13, EU:C:2014:2327, n.º 13.
268 “Fidelidade Mundial”, C-264/12, EU:C:2014:2036, n.º 18, e Via Directa”, C-665/13, EU:C:2014:2327, n.º 12.
269  “Fidelidade Mundial”, C-264/12, EU:C:2014:2036, n.º 20, e “Via Directa”, C-665/13, EU:C:2014:2327, 

n.º 14.
270 Entre outros, despacho de 28 de junho de 2000, “Laguillaumie”, C-116/00 ECLI:EU:C:2000:350, n.º 16.
271 Acórdão de 19 de Dezembro de 1968, “De Cicco”, 19/68, 19/68, Colect., 1965-1968,p. 924.
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com o direito da União272. Foi justamente este o fundamento utilizado para se 
declarar incompetente para apreciar os pedidos prejudiciais submetidos nos 
processos “Fidelidade Mundial” e “Via Directa”.

À primeira vista, as decisões de inadmissibilidade parecem acertadas. 
Em lado algum dos despachos de reenvio se esclarece a ligação entre as 
normas da Lei do Orçamento de Estado para 2012 que preveem reduções 
salariais no setor público e o direito da União. Ora, “quando uma situação 
jurídica não está abrangida pelo direito da União, o Tribunal de Justiça 
não tem competência para dela conhecer e as disposições da Carta 
eventualmente invocadas não podem, por si próprias, servir de base a 
essa competência”273. 

No entanto, ao contrário das disposições orçamentais em causa no caso 
“Sindicato dos Bancários do Norte”, as discutidas nos casos “Mundial 
Confiança” e “Via Directa” reproduziam o Memorando assinado entre a 
Comissão Europeia e o Estado português. O Tribunal de Justiça não podia 
assim pronunciar-se pela inadmissibilidade dos reenvios prejudicais sem 
resolver a questão prévia relativa à qualificação do Memorando como 
“um ato de uma instituição (da União)” [art. 267.º (1) TFUE].

Para este efeito é irrelevante a circunstância de os juízes portugueses 
não terem identificado nas questões prejudiciais qualquer conexão com o 
direito da União das normas nacionais que foram chamados a aplicar. A 
resposta a questões mal formuladas não pode ser a sua simples rejeição 
pelo Tribunal de Justiça, uma vez que as irregularidades detetadas 
frequentemente não prejudicam o prosseguimento do diálogo com 
o tribunal nacional. Com o objetivo de fornecer uma “ajuda ao juiz 
nacional” sempre que a questão prejudicial não seja precisa, o Tribunal 
de Justiça procede à sua reformulação, considerando ser “livre para 
extrair do conjunto de elementos fornecidos pelo órgão jurisdicional 
nacional e, nomeadamente, da fundamentação do ato de reenvio, os 
elementos de direito (da UE) que requerem a sua interpretação — ou, se 
for caso disso, uma apreciação de validade — tendo em conta o objeto 
do litígio”274. Numa clara manifestação do princípio jura novit curia, 
uma questão prejudicial deve assim ser apreciada “à luz de todas as 
disposições do(s) Tratado(s) e do direito derivado que sejam suscetíveis 

272 Despacho de 7 de Abril de 1995 “Gomis”, C-167/94, ECLI:EU:C:1995:113, n.º 4.
273 Acórdão de 26 de fevereiro de 2013, “Fransson”, C-617/10, EU:C:2013:280, n.º 22.
274 Entre outros, acórdão de 29 de novembro de 1978, “Pigs Marketing”, 83/78, ECLI:EU:C:1978:214, n.º 26.
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de ser relevantes”275, independentemente de o juiz nacional lhes ter feito 
referência no despacho de reenvio. 

Implícita às questões prejudiciais colocadas pelos tribunais 
portugueses estava a compatibilidade do Memorando com a Carta. Tal 
como fez inúmeras vezes no passado quando o juiz nacional não identifica 
corretamente as normas da União a interpretar e submete questões 
prejudiciais sobre a compatibilidade de normas nacionais com o direito 
da União276, o Tribunal de Justiça deveria ter reformulado as questões 
prejudiciais e procedido à análise da natureza jurídica do Memorando.

II. A origem remota do Memorando remonta à resolução do Ecofin de 
9 e 10 de maio de 2010 que previa a adoção de um instrumento de apoio 
a Estados-Membros da área do euro baseado parcialmente em assistência 
financeira prestada diretamente pela União Europeia. O Mecanismo 
Europeu de Estabilização Financeira (MEEF) nasceria no dia seguinte 
através da aprovação pelo Conselho do Regulamento n.º 407/2010. 

A celeridade da decisão legislativa explica a base jurídica encontrada 
para o novo ato de direito da União. Para ultrapassar a proibição 
convencional de “resgate” de Estados-Membros da zona euro (art. 125.º 
TFUE), o Conselho socorreu-se do art. 122.º, n.º 2, do TFUE, que lhe 
permite, sob proposta da Comissão, conceder ajuda financeira da União 
a Estados-Membros que se encontrem “em dificuldades ou sob grave 
ameaça de dificuldades devidas a calamidades naturais ou ocorrências 
que não possa(m) controlar”. 

O acesso ao MEEF depende de apresentação à Comissão e ao Comité 
Económico e Financeiro de projeto de programa de ajustamento elaborado 
pelo Estado-Membro, o qual se deve basear em avaliação prévia das suas 
necessidades financeiras realizada juntamente com a Comissão e o BCE 
(art. 3.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 407/2010). Uma proposta de 
apoio financeiro da União ao Estado-Membro em dificuldades é depois 
apresentada pela Comissão ao Conselho que, deliberando por maioria 
qualificada, (i) adota uma decisão que define o montante, duração e demais 
regras do empréstimo ou da concessão de linhas de crédito, (ii) aprova o 
programa de ajustamento económico e financeiro elaborado pelo Estado-
Membro, e (iii) especifica as condições gerais de política económica 

275 Acórdão de 11 de Julho de 1985, “Mutsch”, 137/84, ECLI:EU:C:1985:335, n.º 10
276   Por exemplo, acórdão de 9 de Outubro de 1980, “Carciati”, 823/79, ECLI:EU:C:1980:230, n.º 4, acórdão 

de 25 de Junho de 1997, “Tombesi”, C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95, ECLI:EU:C:1997:314, 
n.º 36, ou acórdão de 11 de Novembro de 2007, “Hollmann”, C-443/06, ECLI:EU:C:2007:600, n.º 21.
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em que assenta o apoio financeiro. Estas condições são definidas pela 
Comissão, em articulação com o BCE, e destinam-se a devolver o Estado-
Membro a uma situação financeira sã que lhe permita restaurar a sua 
capacidade de financiamento nos mercados internacionais (art. 3.º, n.º 
3 e 4, Regulamento n.º 407/2010). Segue-se nova fase negocial entre o 
Estado-Membro e a Comissão, em consulta com o BCE, que incide sobre 
as condições específicas de política económica associadas à assistência 
financeira e sobre as condições financeiras do acordo de empréstimo, que 
culmina com a assinatura do acordo de empréstimo e do Memorando.

A entrada em vigor do Memorando e do acordo de empréstimo permite 
o pagamento da primeira parcela do financiamento. O desembolso das 
restantes depende de avaliação trimestral realizada pela Comissão, em 
conexão com o BCE, das políticas económicas do Estado-Membro 
e, particularmente, do cumprimento dos condicionalismos de política 
económica previstos no Memorando (art. 4.º do Regulamento (UE) 
n.º 407/2010). Alterações a esta condicionalidade devem ser objeto de 
discussão e posteriormente propostas juntamente com novo projeto de 
programa de ajustamento elaborado pelo Estado-Membro. O Conselho, 
deliberando por maioria qualificada, aprova o programa e altera a 
decisão de concessão de assistência financeira, de modo a incorporar os 
ajustamentos às condições gerais de política económica propostos pela 
Comissão. O desembolso de nova parcela do financiamento depende 
ainda de assinatura pela Comissão e pelo Estado-Membro do Memorando 
revisto à luz das alterações introduzidas na decisão do Conselho [art. 3.º, 
n.º 6 e 7, do Regulamento (UE) n.º 407/2010].

O governo português solicitou a 6 de abril de 2011 pedido de 
assistência financeira à Comissão Europeia. A resposta chegaria dois 
dias depois, em declaração conjunta dos ministros do Eurogrupo e 
do Ecofin277, onde se instava a Comissão, o BCE e o FMI a negociar 
com as autoridades portuguesas um PAEF cujo cumprimento rigoroso 
condicionaria a obtenção de apoio financeiro através do MEEF278. 

277  MEMO/11/227, declaração de 8 de abril de 2011, disponível em europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
11-227_en.htm. 

278  E também do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (FEEF). O FEEF foi criado a 7 de junho de 2010, 
no Luxemburgo, sob a forma de sociedade anónima de direito luxemburguês, com o propósito de, até 30 
de junho de 2013, emitir dívida e garantir empréstimos e linhas de crédito a Estados-Membros do 
Eurogrupo que apresentem dificuldades de financiamento. A intervenção do FEEF está dependente de 
pedido de assistência financeira dirigido por um Estado-Membro da zona euro aos restantes Estados-
Membros da zona euro. Segue-se fase negocial, em que a Comissão, em ligação com o BCE e o FMI, está 
mandatada para negociar com o Estado requerente um “memorando de entendimento” constituído por um 
pacote de medidas orçamentais e de política económica a adotar pelo Estado beneficiário.
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Seguiu-se processo negocial que culminou na apresentação, a 13 
de maio de 2011, de projeto de programa que integra memorando 
remetido em anexo à “carta de intenções” enviada pelo governo 
português e pelo Banco de Portugal para a Comissão Europeia, 
Eurogrupo e BCE279. 

A 17 de maio de 2011, o Conselho aprovou a concessão de assistência 
financeira a Portugal através da Decisão de Execução n.º 344/2011, de 
17 de junho de 2011280. No mesmo dia, foi assinado entre o governo 
português e a Comissão Europeia memorando em que consta o PAEF 
e se especificam as condições do apoio financeiro da União previstas 
na decisão do Conselho (o Memorando)281,282. Na sequência das 
avaliações trimestrais realizadas pela Comissão com o apoio do BCE, 
o Conselho viria a rever sucessivamente as condições gerais de política 
económica que regiam a concessão do apoio financeiro a Portugal. Estas 
alterações determinaram revisões do programa de ajustamento que foram 
posteriormente vertidas em novas versões do Memorando. 

III. O Memorando deve ser qualificado como um ato não tipificado de 
direito da União. Com efeito, a sua entrada em vigor constitui condição 
necessária para a aplicação de decisão que executa o regulamento que criou 
o mecanismo que permitiu à EU prestar assistência financeira a Portugal 
(art. 1.º, n.º 4, da Decisão 2011/344/UE). Trata-se, para além do mais, de 
um ato com natureza vinculativa, na medida em que o seu cumprimento 
obriga o Conselho a libertar novas parcelas do empréstimo, podendo 

279  O projeto de programa de ajustamento foi aprovado pelo Conselho de Ministros de 5 de maio de 2011 
(Resolução n.º 8/2011, publicada na 2ª Série do Diário da República, n.º 95, de 17 de maio de 2011, p. 
21164).

280  Por lapso foi atribuída a esta decisão a data de aprovação de 30 de maio, razão pela qual foi objeto de 
retificação no JO L 178, de 10 de julho de 2012, p. 15. Como o art. 5.º da Decisão n.º 344/2011 apresenta 
como destinatário a República Portuguesa, este ato produz efeitos mediante simples notificação, não 
relevando a publicação no Jornal Oficial (art. 297.º, n.º 2, 3º parágrafo, TFUE).

281  A celeridade observada na assinatura do Memorando decorre da circunstância de a disponibilização da 
primeira parcela do empréstimo estar subordinada à sua entrada em vigor e do acordo de empréstimo (art. 
1.º, n.º 4, da Decisão n.º 344/2011, de 17 de maio). A urgência do momento provavelmente explica a razão 
pela qual a decisão do Conselho não aparece identificada no preâmbulo doMemorando.

282  Ainda a 17 de maio de 2011, em resposta a solicitação do governo português constante de “carta de 
intenções” endereçada quatro dias antes ao presidente do Eurogrupo, os ministros das finanças do 
Eurogrupo decidiram emprestar 26 mil milhões de euros a Portugal através do FEEF. Como condição foi 
estabelecido que o contrato de empréstimo a celebrar com Portugal deveria especificar que os desembolsos 
das parcelas de financiamento ficariam sujeitos ao cumprimento das condições definidas no Memorando. 
Significa isto que não foi assinado pela Comissão memorando específico com o propósito de autorizar 
assistência financeira a Portugal através do FEEF.
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decisão de recusa ser objeto de recurso de anulação nos termos do art. 
263.º TFUE. Para o Estado português, a vinculatividade do Memorando 
decorre de a Recomendação do Conselho (COM) n.º 566/2012, de 2 de 
outubro, adotada no âmbito do procedimento por défice excessivo iniciado 
contra Portugal283, aludir à necessidade de cumprimento das medidas de 
consolidação orçamental nele previstas como forma a colocar termo, até 
ao final do PAEF (2014), à situação de défice excessivo. Tal significa que 
o incumprimento de tais medidas pode, determinar, em último grau, a 
imposição das sanções previstas no art. 126.º, n.º 11, TFUE284. 

Mas mesmo que se entenda que o Memorando não tem natureza 
vinculativa, no caso “Grimaldi” o Tribunal de Justiça clarificou que atos 
de direito da União não vinculativos, como recomendações, podem ter 
efeitos jurídicos “quando se destinam a completar disposições (da União) 
com carácter vinculativo”285, que seriam neste caso o Regulamento (UE) 
n.º 407/2010 e a Decisão de Execução n.º 344/2011/EU.

Uma vez que reproduzem o Memorando, as medidas de austeridade 
incluídas na Lei do Orçamento de Estado para 2012 a que se referiam as 
questões prejudiciais suscitadas nos processos “Fidelidade Mundial” e 
“Via Directa” aplicam direito da União no sentido referido pelo art. 51.º 
da Carta. Esta conclusão parece pacífica, especialmente após a decisão 
do Tribunal de Justiça no caso “Fransson” ter clarificado que os direitos 
fundamentais garantidos pela Carta devem ser respeitados sempre que 
normas nacionais “se enquadra(m) no âmbito de aplicação do direito da 
União” e não apenas quando “aplicam o direito da União”, não sendo 
necessário que tenham sido adotadas para transpor norma da União. 
De acordo com o Tribunal de Justiça, “não podem existir situações 
que estejam abrangidas pelo direito da União em que (…) direitos 
fundamentais (previstos na Carta) não sejam aplicados. A aplicabilidade 
do direito da União implica a aplicabilidade dos direitos fundamentais 
garantidos pela Carta” 286.

A competência do Tribunal de Justiça para responder às questões 
prejudiciais colocadas nos processos “Fidelidade Mundial” e “Via 

283  Disponível em http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/30_edps/126-07_
council/2012-10-09_pt_126-7_council_en.pdf.

284  Parece ser assim de afastar a qualificação do Memorando como soft law, como o fazem Filipa Lemos Caldas 
e Tomás Arantes e Oliveira, “A vinculatividade do Memorando de Entendimento da Troika – Em especial, a 
disciplina orçamental”, Eduardo Paz Ferreira (coord.), Troika Ano II. Uma avaliação de 66 cidadãos, 
Edições 70, 2013, pp. 179 a 181 e 188, considerando que não tem associado mecanismos punitivos.

285 Acórdão de 13 de dezembro de 1989, “Grimaldi”, 322/88, EU:C:1989:646, n.º 18.
286 “Fransson”, C-617/10, cit., n.º 21.
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Directa” poderia ainda ter-se baseado no facto de o Memorando ter sido 
assinado pela Comissão, que para além do mais participou, a par do BCE, 
na sua negociação e controlou a respetiva implementação. Em causa 
estava “um ato de uma instituição (da União)” para efeitos de reenvio 
prejudicial nos termos do art. 267.º (1) TFUE abrangido pelo âmbito de 
aplicação da primeira parte do art. 51.º da Carta, onde se refere que as suas 
disposições “têm por destinatário as instituições e órgãos da União”, não 
se limitando assim a aplicação da Carta aos casos em que as instituições 
“aplicam o direito da União”287. 

Ao rejeitar conhecer os reenvios prejudiciais submetidos pelos 
tribunais portugueses, o Tribunal de Justiça demitiu-se da sua função de 
fiscalização das instituições. A sua intervenção era tanto mais indispensável 
quanto se sabe que os juízes portugueses não tinham competência para 
rejeitar a aplicação do Memorando com fundamento na sua invalidade. 
No acórdão “Foto-Frost”, o Tribunal de Justiça assumiu o papel de 
uma jurisdição constitucional no quadro de um sistema de controlo da 
constitucionalidade concentrado, ao assumir competência exclusiva para 
declarar que um ato de direito da União é inválido. Os tribunais nacionais 
podem apenas pronunciar-se pela validade de um ato de direito da União, 
não tendo competência para declarar tal ato inválido288. 

IV. O Memorando esteve na origem de reduções de despesas públicas 
com a saúde e educação, cortes em prestações sociais, pensões e salários 
do setor público289. Por esta razão, foi justamente qualificado como 
sendo “a mais importante fonte de normas sociais da história da UE”290. 
Nos processos “Fidelidade Mundial” e “Via Directa” discutia-se a 
compatibilidade de reduções salariais no setor público com o art. 31.º, n.º 
1, da Carta, onde se reconhece o direito dos trabalhadores “a condições 
de trabalho saudáveis, seguras e dignas”. Mas outras medidas legislativas 
adotadas para concretizar o Memorando poderiam também ter sido 
também questionadas à luz da chamada Constituição social da UE, da 

287  Claire Kilpatrick, “Are the Bailouts Immune to EU Social Challenge because They Are Not EU Law”, 
European Constitutional Law Review, 10, 3, 2014, p. 405.

288  Acórdão de 22 de outubro de 1987, “Foto-frost”, 314/85, EU:C:1987:453, n.º 20, e acórdão de 10 de 
janeiro de 2006, “IATA”, C-344/04, EU:C:2006:10, n.º 27. 

289  A versão original do Memorando de maio de 2011 previa reduções das pensões acima de 1500€ que 
permitissem uma redução de despesa de 445€ milhões (1.11) e “poupanças” de 195€ milhões na educação 
(1.8) e de 550€ milhões na saúde (1.10)

290  Claire Kilpatrick, “Are the Bailouts Immune to EU Social Challenge because They Are Not EU Law”, 
European Constitutional Law Review, 10, 3, 2014, p. 393.
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qual fazem parte várias disposições da Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia e a Carta Social Europeia, de 1961. 

A apreciação da validade Memorando obrigaria ainda os juízes do 
Luxemburgo a pronunciarem-se sobre a sua conformidade com princípios 
fundamentais de uma “Comunidade de Direito”291. Mais de dez milhões 
de pessoas foram afetadas por um documento jurídico que nunca tiveram 
hipótese de ler na sua língua materna através de uma fonte oficial.

O Memorando não consta do Repertório da Legislação da União em 
Vigor do Jornal Oficial da União Europeia (Série L), onde se publicam 
todo o tipo de atos considerados importantes pelas instituições292, pelo 
que é insuscetível de produzir efeitos jurídicos293. 

A publicação do Memorando teria ainda a vantagem de evitar o 
problema causado pela decisão de adoção do inglês como o idioma da 
sua “versão original e oficial”294. Em causa está a violação do princípio da 
diversidade linguística da União, que constitui corolário do artigo 4.º, n.º 
2, do TUE, por força do qual “a União respeitará as identidades nacionais 
dos Estados-Membros”, e encontra respaldo no art. 4.º do Regulamento 
n.º 1/1958, de 14 de abril, onde se estabelece o português como uma 
das 24 línguas oficiais utilizadas pelas instituições da União. Uma vez 
que o Memorando regulamenta decisão do Conselho que tem como 
destinatária a República Portuguesa (art. 5.º da Decisão n.º 344/2011), 
é inadmissível que não tenha sido assinada pela Comissão uma versão 
oficial em português295. 

291  No acórdão “Les Verts”, o Tribunal de Justiça caraterizou a então Comunidade Económica Europeia como 
uma “Comunidade de Direito”, “na medida em que nem os seus Estados-Membros nem as suas instituições 
estão isentos da fiscalização da conformidade dos seus atos com a carta constitucional que é o Tratado” 
(acórdão de 23 de Abril de 1986, “Les Verts”, 294/83, ECLI:EU:C:1986:166, n.º 23.

292  As várias versões do Memorando estão publicadas em anexo ao periódico European Economy. Occasional 
Papers, editado em papel pela Direção-Geral para os Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão 
Europeia, encontrando-se igualmente disponíveis na internet em http://ec.europa.eu/economy_finance/
publications/occasional_paper/2011/op79_en.htm.

293  O art. 297.º do TFUE exige a publicação como condição para a produção de efeitos jurídicos de atos 
legislativos ou não legislativos de direito da União, excetuando apenas o caso das diretivas e as decisões 
que indiquem destinatário, as quais produzem efeitos com a notificação ao respetivo destinatário.

294  É esta a expressão utilizada na tradução feita pelo governo português, onde igualmente se adverte que “em 
caso de divergência entre a versão inglesa e a portuguesa, prevalece a versão inglesa”. A tradução da 
versão original do memorando e da maioria das subsequentes revisões estão disponíveis em http://www.
portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/primeiro-ministro/secretarios-de-estado/secretario-de-estado-adjunto-
do-primeiro-ministro/documentos-oficiais/memorandos.aspx. 

295  A ausência de tradução oficial para português dos memorandos configura ainda, segundo Jorge Miranda, 
“Sobre o memorando de entendimento entre Portugal e a “Troika””, Eduardo Paz Ferreira (coord.), Troika 
Ano II. Uma avaliação de 66 cidadãos, Edições 70, 2013, pp. 315 e 316, uma violação do art. 11.º, n.º 3, 
da Constituição, onde se estabelece o português como língua oficial do Estado.
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 4. Considerações finais

À semelhança do FMI, que sempre negou a paternidade dos memorandos 
elaborados no âmbito dos seus programas de assistência financeira296, 
as instituições da União qualificaram o Memorando como um ato de 
direito interno297, o que pode explicar a ausência de publicação oficial em 
português no Jornal Oficial. No entanto, uma vez que regulamenta uma 
decisão de execução do Conselho que autoriza a assistência financeira 
da UE e concretiza obrigações do Estado português no âmbito do 
procedimento por défice excessivo, o Memorando é um ato atípico de 
direito da União. Trata-se, para além do mais, de um ato justiciável, pois a 
UE é uma “Comunidade de Direito” em que todos os atos das instituições 
podem ser objeto de fiscalização à luz da sua compatibilidade com os 
Tratados, os princípios gerais de direito e os direitos fundamentais298.

Ao seguir nos despachos “Fidelidade Mundial” e “Via Directa” os 
fundamentos adotados no processo “Sindicato dos Bancários do Norte”, o 
Tribunal de Justiça permitiu que a austeridade imposta pela UE a Portugal 
num contexto de emergência económica e financeira ficasse imune a 
qualquer espécie de controlo jurisdicional. Os juízes do Luxemburgo 
poderiam ter assumido competência jurisdicional para exercer esse 
controlo com base numa pesquisa genealógica relativamente simples das 
medidas de austeridade incluídas na Lei do Orçamento de Estado para 
2012, as quais reproduzem a segunda atualização do Memorando assinado 

296 Francisco Pereira Coutinho, “A natureza jurídica dos memorandos da ‘Troika’”, Themis, 24/25, 2013, p. 160.
297  No “Relatório sobre a sobre a investigação sobre o papel e as operações da Troika (BCE, Comissão e FMI) 

relativamente aos países sob programa da área do euro” (2013/2277(INI), disponível em http://www.
e u r o p a r l . e u r o p a . e u / s i d e s / g e t D o c . d o ? p u b R e f = - / / E P / / T E X T + R E P O RT + A 7 - 2 0 1 4 -
0149+0+DOC+XML+V0//PT, a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento 
Europeu, “lament(ou) que os programas (de ajustamento) não estejam subordinados à Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, à Convenção Europeia dos Direitos Humanos e à Carta Social Europeia 
devido ao facto de não se basearem no direito primário da União”. Em sentido próximo, nas respostas ao 
questionário que serviu de base ao relatório do Parlamento Europeu, BCE e Comissão afastaram a 
vinculatividade do Memorando, ao declararem caber aos Estados-Membros “a decisão final sobre as 
medidas a adotar” no âmbito do programa de ajustamento (v. resposta do BCE, p. 5, disponível em https://
polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/f13d8652-15b7-4945-beb7-ce52a447c7d7/att_20140
114ATT77317-4182200006287211655.pdf) e a consequente “obrigação de garantir o respeito pelos 
direitos fundamentais” (v. resposta da Comissão à questão 5, p. 5, disponível em https://polcms.secure.
europarl.europa.eu/cmsdata/upload/db6df1cd-bcdf-437f-aa6e-4f1aaa16f371/att_20140114A
TT77315-2012338784114975647.pdf). Sobre o tema, v. Claire Kilpatrick, “Are the Bailouts Immune to 
EU Social Challenge because They Are Not EU Law”, cit., pp. 394 a 396.

298  Acórdão de 18 de julho de 2013, “Kadi”, C-584/10 P, C-593-10 P e C-595/10 P, EU:C:2013:518, n.º 66, 
acórdão de 3 de outubro de 2013, “Inuit”, C-583/11 P, EU:C:2013:625, n.º 91, acórdão de 19 de dezembro 
de 2013, “Telefónica”, C-274/12 P, EU:C:2013:852, n.º 56, ou acórdão de 6 de outubro de 2015, 
“Schrems”, C-362/14, EU:C:2015:650, n.º 60.



255

em maio de 2011 entre a Comissão e o Estado português. Apenas assim 
sinalizariam às instituições europeias envolvidas em resgates financeiros 
a Estados-Membros o dever que estas têm de respeitar, em qualquer 
circunstância, o direito da União.
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Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção)  
de 6 de fevereiro de 2014

(C-509/12)

Tipo:   reenvio prejudicial do Tribunal Central Administrativo 
Norte.

Partes:   Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos 
(“IPTM”) c. Navileme - Consultadoria Náutica, Lda 
(“Navileme”) e a Nautizende - Consultadoria Náutica, 
Lda

Objeto:   interpretação dos artigos 52.º e 56.º do Tratado de 
Funcionamento da União Europeia.

Dispositivo:   os artigos 52.º TFUE e 56.º TFUE devem ser interpretados 
no sentido de que se opõem à legislação de um Estado-
Membro, como a que está em causa no processo principal, 
que impõe o requisito de residência no território nacional 
aos cidadãos da União Europeia que pretendam obter 
uma carta de navegador de recreio emitida por esse 
Estado-Membro. 
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ii) Anotação ao acórdão C-509/12 do TJUE (IPTM) relativo à 
proibição de discriminação com base na residência no âmbito da 

regulação sobre a livre prestação de serviços
Martinho Lucas Pires299 

I. Dos factos

A Navileme - Consultadoria Náutica, Lda (“Navileme”), e a Nautizende 
- Consultadoria Náutica, Lda (“Nautizende”), são duas sociedades 
comerciais portuguesas que se dedicam à exploração das atividades de 
formação e ensino de navegação náutica. Mais concretamente, a actividade 
das duas sociedades consiste na oferta de cursos de preparação para o 
exame de carta de navegador de recreio. Em Portugal, a emissão desta 
carta — bem como a organização dos exames conducentes à sua obtenção 
— é um acto da competência do Instituto Portuário e dos Transportes 
Marítimos (“IPTM”). Essa competência encontra-se estabelecida no 
Regulamento da Náutica de Recreio, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
124/2004, de 25 de Maio (“RNR”). 

Dispõe igualmente o RNR, no seu artigo 29.º, n.º1, que “as cartas de 
navegador (…) são emitidas pelo IPTM a quem possua residência em 
território nacional e apresente documento comprovativo de ter obtido 
aproveitamento em curso frequentado para o efeito”. O regulamento 
estabelece assim dois critérios para obtenção da carta: realização de curso 
de preparação para o exame e residência do aluno em território português. 
Este segundo critério é uma novidade do RNR, sendo que anteriormente 
a 2014 não se fazia menção à residência como critério a apresentar pelo 
candidato à realização do exame para a carta de navegador em Portugal300.

É precisamente esta novidade que está na base do litígio em apreço. 
Segundo as duas escolas, o IPTM passou a recusar, a partir de dezembro 
de 2014, a admissão a exame de todos os candidatos que, apesar de terem 
realizado os cursos oferecidos pelas duas entidades formadoras, não 
residiam em território Português. Esta recusa por parte do IPTM teve um 
impacto negativo na atividade comercial das escolas, visto que muitos 

299 Martinho Lucas Pires - Doutorando em Direito na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa 
295 Até 2004 a atividade era regulada pelo Decreto-Lei n.º 329/95, de  9  de dezembro, alterado   pelo Decreto-
Lei n.º 567/99, de 23 de dezembro.
300 
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estudantes inscritos nos seus cursos não residiam em Portugal. Assim 
sendo, as escolas colocaram um processo no Tribunal Administrativo e 
Fiscal do Porto (“TAFP”) contra o IPTM, requerendo a condenação do 
Instituto no pagamento de uma indemnização e a admitir a exame os 
alunos das escolas que não residissem em Portugal. Alegaram para tanto 
que a norma do RNR restringe de forma ilícita a liberdade de prestação de 
serviços no espaço territorial da União Europeia, tal como estabelecido 
nos Tratados europeus.

Após o TAFP ter dado razão às escolas, julgando os seus pedidos 
procedentes, o IPTM recorreu para o Tribunal Central Administrativo 
Norte (“TCAN”). Face às alegações em consideração no caso, o TCAN 
decidiu suspender a instância e colocar a seguinte questão prejudicial 
ao TJUE: devem as disposições do direito da União Europeia referentes 
à livre prestação de serviços ser interpretadas no sentido de impedir a 
aplicação de uma norma de direito nacional que estabelece o requisito de 
residência em Portugal como critério para a emissão de carta de navegador 
de recreio301? 

II. Os argumentos em disputa

A questão apresentada supra refere-se ao facto de o RNR estabelecer 
um critério de residência em território português como factor necessário 
para um candidato à obtenção da carta de navegador de recreio poder 
realizar o exame. 

Importa, assim, averiguar se tal norma viola o disposto no artigo 56.º 
TFUE, que regula a liberdade de prestação de serviços nos termos do 
Título IV, Capítulo 3 do mesmo Tratado. Segundo o estabelecido neste 
artigo, são proibidas as restrições à livre prestação de serviços assentes 
na discriminação entre nacionais de Estados-Membros que estejam 

301  O pedido original elaborado pelo TACN foi o seguinte: “O Direito da UE, face ao princípio da proibição 
da discriminação entre cidadãos nacionais de um Estado-Membro e cidadãos nacionais de outro Estado-
Membro (atual artigo 18.º TFUE e ex-artigo 12.º TCE), face à liberdade de circulação de pessoas na UE 
e suas exceções (atual artigo 45.º, n.º 3, TFUE e ex-artigo 39.º TCE) e face à liberdade de prestação de 
serviços e suas possíveis restrições (atual artigo 52.º TFUE e ex-artigo 46.º TCE, ex vi do artigo 62.º 
TFUE e ex-artigo 55.º TCE), deve ser interpretado no sentido de que se opõe a [uma] disposição de direito 
nacional que exija residência no respetivo território para ser emitida carta de navegador de recreio?” 
(Acórdão IPTM…, p. 8). O TJUE resumiu a questão da seguinte forma: “Com a sua questão, o órgão 
jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se os artigos 52.º TFUE e 56.º TFUE devem ser 
interpretados no sentido de que se opõem à legislação de um Estado-Membro, como a que está em causa 
no processo principal, que impõe o requisito de residência no território nacional aos cidadãos da União 
Europeia que pretendam obter uma carta de navegador de recreio emitida por esse Estado-Membro.”  
(Acórdão IPTM…, p. 9).
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estabelecidos noutro Estado-Membro que não o do destinatário da 
prestação. No caso em apreço temos duas escolas náuticas, com sede 
social em Portugal, que prestam serviços de formação e preparação 
de exames náuticos a vários sujeitos, independentemente da área de 
residência dos mesmos ser em Portugal ou noutro Estado-Membro da 
UE. Apesar de o critério discriminatório da norma ser o da residência, 
o RNR acaba por ter o mesmo efeito que o critério da nacionalidade. 
Isto porque se parte do princípio de que, em geral, um não-residente 
destinatário de serviços tenderá a ser um cidadão nacional de um Estado-
Membro que não o Português. Deste modo, existe a possibilidade de só 
cidadãos estrangeiros serem afectados por esta norma (e assim verificar-
se, indirectamente, uma discriminação com base na nacionalidade)302. 
Assim sendo, ao estabelecer uma diferenciação entre cidadãos com base 
na sua residência, a lei portuguesa, segundo as escolas, está a restringir a 
sua livre prestação de serviços de forma discriminatória.

Nas observações apresentadas no processo, o Governo português não 
refuta que existe uma restrição que discrimina com base na residência dos 
candidatos. No entanto, alega que é necessário considerar o disposto no 
artigo 52.º TFUE (aplicável a situações de livre prestação de serviços por 
remissão do artigo 62.º do mesmo Tratado). Dispõe esta norma de que é 
admissível, no âmbito da liberdade fundamental de prestação de serviços 
no mercado único europeu, estabelecer regimes normativos “especiais” 
para estrangeiros, desde que estes sejam fundados e justificados por 
razões de ordem, saúde e segurança pública. O Governo argumenta que 
no caso em apreço está em causa a defesa de um interesse de ordem 
pública, que é o da segurança marítima. Para poder atingir o objectivo 
de manter um elevado nível de segurança no mar é necessário, de acordo 
com o Governo, “assegurar o controlo efetivo dos titulares das cartas 
de navegador”, o que só é possível se o critério de residência for um 
requisito para obtenção da carta303. 

O Governo português acrescenta ainda um segundo argumento em 
defesa da legislação nacional. A imposição de critérios de residência para 
a obtenção de cartas de condução de veículos não é proibida, segundo 
o direito da União Europeia, no âmbito do transporte rodoviário. O 

302  É este igualmente o entendimento do TJUE (Acórdão 33/74 Van Binsbergen v. Bestuur van de 
Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid [1974] ECR 1299, p. 25-26). V. Paul Craig e Graínne de 
Búrca, EU Law: Text, Cases and Materials, 5ª Edição, Oxford University Press, 2011, p. 791.

303  De acordo com o Governo, o “requisito de residência (…) é essencial para este efeito” (Acórdão IPTM…, 
p. 19).
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Governo invoca assim o facto da legislação europeia, mais concretamente 
o artigo 7.º, n.º 1, al. b), da Directiva 91/439/CEE do Conselho, de 29 de 
Julho de 1991, só autorizar a emissão de carta de condução de veículos 
automóveis a sujeitos que residam habitualmente no território do Estado-
Membro onde estão a requerer a dita carta. Neste sentido, se é permitido 
à lei nacional estabelecer uma discriminação em favor da residência 
relativamente à obtenção de carta de transporte rodoviário, entende 
o Governo que deveria ser igualmente permitido que uma lei nacional 
estabelecesse uma discriminação de âmbito semelhante relativamente à 
obtenção de carta de transporte náutico.

III. A decisão do TJUE

O TJUE começou por afirmar, no seguimento da sua jurisprudência 
definida no acórdão Ciola304, que o âmbito do direito à livre prestação de 
serviços tem duas vertentes. Por um lado, o direito à livre prestação de 
serviços consiste no direito dos prestadores oferecerem sem restrições 
os seus serviços a cidadãos de outros Estados-Membros que não se 
encontrem no seu território. Por outro lado, o direito à livre prestação de 
serviços consiste no direito dos destinatários dos serviços se deslocarem, 
igualmente sem restrições, a outro Estado-Membro para poderem receber 
os serviços prestados305. O TJUE afirma ainda que esta proibição funciona 
nos casos em que as restrições estabelecidas pela norma nacional sejam 
fundadas quer com base na nacionalidade quer com base na residência. 

Olhando para a situação concreta no caso em apreço, o TJEU verifica 
que o RNR afecta alguns destinatários dos serviços das escolas náuticas 
que são partes no processo. Por não lhes ser permitido receber a carta de 
navegação em Portugal, os sujeitos que não sejam residentes vêm o seu 
direito enquanto destinatários de serviços, no âmbito do artigo 56.º TFUE, 
limitado. E como estes destinatários que não são residentes em Portugal 
irão, provavelmente, prescindir dos serviços das escolas, o RNR afecta 
igualmente a liberdade de prestação de serviços das mesmas. Assim, o 
TJUE não tem dúvidas em afirmar que a norma nacional em causa — 
artigo 29.º n.º 1 do RNR — “viola a proibição, prevista no artigo 56.º n.º 
1 TFUE, de qualquer restrição à livre prestação de serviços”306.

304 Acórdão C-224/97 Ciola v. Land Voralberg [1999] ECR I-2517, p. 11.
305  A liberdade de prestar e a liberdade de receber estão incluídos na jurisprudência do Tribunal desde o 

acórdão sobre os casos 286/82 e 26/83 Luisi e Carbone v. Ministerio del Tesoro [1984] ECR 377, p. 16
306 Acórdão IPTM…, p. 13.
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O TJUE responde em seguida aos dois argumentos apresentados 
pelo Governo Português, relativamente à possibilidade de estabelecer 
restrições à liberdade de prestação de serviços por motivos de ordem 
pública e ao facto do direito derivado da União Europeia prever a 
imposição de critérios de residência para emissão de cartas de condução 
de transportes automóveis. 

Quanto ao primeiro argumento, o TJUE considera que é necessário 
(e de acordo com a sua jurisprudência anterior sobre o assunto307) 
que exista uma “ameaça real e suficientemente grave que afete um 
interesse fundamental da sociedade”, de modo a poder justificar-
se uma restrição com base em argumentos de ordem pública. O 
Governo português, segundo o TJUE, não apresenta qualquer 
argumento neste sentido. O TJUE acrescenta ainda que o requisito 
da residência não tem qualquer ligação com a formação oferecida 
pelas escolas náuticas e com a capacidade de navegação dos alunos. 
Assim sendo, não é um critério que sirva para alcançar um objectivo 
de garantia da segurança marítima308. Quanto ao segundo argumento, 
o TJUE considera que o mesmo é “irrelevante”, pois nesse caso, ao 
contrário do litígio em apreço, estamos perante uma situação em 
que já existiu uma harmonização dos direitos nacionais de acordo 
com o direito da União, sendo que a competência de cada Estado-
Membro relativamente à concessão de carta de condução europeia já 
se encontra determinado309. 

Desta forma, o TJUE respondeu afirmativamente à pergunta que o 
TACN lhe colocou. Os artigos 52.º e 56.º TFUE proíbem a existência 
de um critério de residência em território nacional para a obtenção da 
carta de navegador de recreio, pelo que a norma nacional contrária 
ao direito europeu deve ser afastada.

IV. Comentário crítico à decisão

As liberdades fundamentais europeias — a saber: livre circulação de 
bens e de mercadorias, livre circulação de pessoas, livre circulação de 
capitais, liberdade de estabelecimento, e livre prestação de serviços — 
têm como objetivo geral a redução e remoção de obstáculos normativos 

307 Acórdão C-546-07 Comissão v. Alemanha [2010].
308 Acórdão IPTM…, p. 20 e 21.
309 Acórdão IPTM…, p. 22.
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ao comércio entre Estados-Membros. Ou seja, são normas com uma 
natureza programática, cuja aplicação serviu para estabelecer, num 
primeiro momento, o mercado interno, e posteriormente o mercado 
único europeu. Uma secção importante da doutrina constitucional 
europeia entende que foi a definição do alcance normativo de aplicação 
destas liberdades pelo TJUE que esteve na origem do estabelecimento e 
desenvolvimento da “singular” ordem jurídica da UE310. 

Ora, a regulação do âmbito de aplicação da liberdade de prestação 
de serviços tem sido uma das questões mais controversas neste âmbito, 
devido à natureza específica e complexa da atividade de prestação de 
serviços. Normalmente, estas atividades são alvo de regulações nacionais 
muito específicas, com propósitos variáveis consoante a cultura social e 
económica do Estado-Membro em questão, e que apesar de dificultarem 
o comércio entre Estados na UE, não são discriminatórias em si mesmas. 
É esta dificuldade de equilíbrio normativo entre, por um lado, o objectivo 
de criação e desenvolvimento de um mercado europeu e, por outro, o 
objectivo de respeitar a autonomia e as características específicas da 
regulação de cada Estado-Membro que complica a criação de um quadro 
metodológico coerente e sistemático na aplicação dos artigos 56.º e 57.º 
pelo TJUE311.

O caso em apreço nesta anotação representa uma situação clássica 
de um problema sobre esta liberdade. Está em causa a prestação de um 
serviço (neste caso, formação técnica com vista à realização de exame 
para atribuição de licença de navegação de navios) de formação, que é 
remunerado312. O elemento “europeu” ou transfronteiriço é o facto de 
existirem cidadãos que não são residentes no território português, onde as 
escolas náuticas se encontram, que se deslocam a estes estabelecimentos 
de formação para daí beneficiarem dos respetivos serviços. Não se pode 
aqui falar de uma liberdade de estabelecimento, pois os critérios da 
mesma não se encontram preenchidos. De acordo com os factos, as duas 
sociedades de formação náutica encontram-se constituídas em Portugal 

310  Por todos, sobre esta análise, ver Joseph H. H. Weiler, “The Transformation of Europe”, The Constitution 
of Europe: Do the New Clothes Have an Emperor? And Other Essays in European Integration, Cambridge 
University Press, 1999, pp. 10-101, e Miguel Poiares Maduro, We the Court: The European Court of 
Justice and the European Economic Constitution, Hart Publishing, 1997. 

311  Para uma discussão do assunto, ver Damien Chalmers, Gareth Davies e Giorgio Monti, European Union 
Law, 2.ª Edição, Cambridge University Press, 2010, pp. 785-786.

312  A natureza comercial do serviço em si (independentemente da natureza da entidade que o presta) é um 
elemento essencial para se estar perante um caso de aplicação dos artigos 56º e 57º TFUE (Acórdão 
263/86 Humbel v. Belgium [1988], ECR 5365, p. 17).



263

e não prestam serviços de forma permanente e sólida noutro Estado-
Membro, ao ponto de estarem aí “estabelecidas”313.

Dada a clareza do caso, é natural que o TJUE não perca tempo na 
sua colocação dentro do quadro da liberdade de prestação de serviços, e 
que passe directamente a analisar a questão jurídica que lhe foi colocada. 
É igualmente pacífica a consideração por parte do TJUE relativa à 
existência de uma restrição a esta liberdade. De facto, a norma em causa, 
o artigo 29.º, n.º 1, do RNR, vem afetar não só a liberdade “activa” das 
sociedades de formação de prestarem de serviços a cidadãos que não 
sejam residentes em Portugal, mas também a liberdade “negativa” desses 
mesmos cidadãos em receber os serviços das escolas.

As justificações apresentadas pelo Governo português em defesa do 
critério de residência para obtenção de carta marítima merecem-nos duas 
considerações. A primeira é relativa à invocação do artigo 52.º TFUE. 
O Governo, em vez de seguir a jurisprudência do TJUE começada no 
acórdão Gebhard relativa às possíveis justificações a restrições à livre 
prestação de serviços, opta por seguir directamente para a via do artigo 
52.º relativa às exceções de ordem pública. Cremos que ambas as opções 
teriam, do ponto de vista prático, a mesma consequência. Segundo o 
acórdão Gebhard, uma restrição pode ser justificada desde que (um) 
seja igualmente aplicável a cidadãos nacionais e estrangeiros, (dois) 
prossiga um objectivo de interesse público, e (três) seja proporcional à 
prossecução desse objectivo314. Ora, quanto ao primeiro ponto, vimos 
supra que um critério de residência é considerado em geral como sendo 
um critério discriminatório315. Para além disso, relativamente ao terceiro 
ponto, o TJUE afirma no acórdão em apreço que, apesar da prossecução 
do objectivo da segurança marítima ser legítimo, existem medidas menos 
restritivas para o atingir que não passam pela criação de um critério de 
residência316. Portanto, segundo o teste do acórdão Gebhard não seria 
possível justiciar a restrição do RNR.

Quanto ao argumento de ordem pública, tem razão o TJUE ao 
considerar que não existe uma ameaça séria e real à segurança marítima 

313  Acórdão 2/74 Reyners v. Belgium [1974] ECR 631, e Damien Chalmers, Gareth Davies e Giorgio Monti, 
European Union Law…, pp. 787-788.

314  Acórdão C-55/94 Gebhard v. Consiglio Dell’ordine Degli Avvocati e Procuratori di Milano [1995] ECR 
I-4165, p. 37.

315  De notar que o TJUE admite a criação de requisitos de residência na regulação de prestações de serviços, 
desde que estes não sejam excessivamente restritivos da liberdade de prestação (Acórdão Van 
Binsbergen…, pp. 12-14).

316 Acórdão IPTM …, p. 23
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que justifique a existência de um critério de residência para a obtenção 
da carta de navegador de recreio. A razão para justificar tal situação por 
motivos de ordem pública teria de ser mais desenvolvida.

A segunda consideração prende-se com a situação face às cartas 
de condução. O TJUE considerou o argumento do Governo português 
relativo à existência do critério de residência para obtenção de carta 
de condução europeia como sendo “irrelevante” para o processo em 
causa. A razão de ser desta consideração tem que ver com o facto do 
TJUE, tal como Chalmers, Monti e Davies explicam, não ser o principal 
regulador sobre livre prestação de serviços, mas antes um “supervisor” 
da legislação nacional nesse âmbito317.  Esta supervisão deve verificar 
a existência de alguma incongruência entre os requisitos nacionais e os 
requisitos europeus. Ora, no caso da carta de condução, existe já um 
acordo normativo entre a UE e os Estados-Membros. Ou seja, o balanço 
entre os interesses nacionais e europeus que está no centro da aplicação 
das regras sobre liberdade de circulação de serviços está já celebrado 
num instrumento de cooperação legislativa que é uma directiva318. Não 
existindo tal acordo no caso das cartas de navegação de recreio, torna-se 
necessária a intervenção do TJUE para estabelecer um equilíbrio. 

 É verdade que faz alguma confusão que as regras para a obtenção 
de carta de condução europeia estejam harmonizadas no sentido de 
estabelecer um critério de residência, enquanto que as regras relativas 
para a carta de navegação não estejam. No entanto, cabe ao TJUE, na 
ausência de medidas europeias relativamente a este segundo assunto, 
somente aferir da compatibilidade da norma nacional com os tratados. 
A criação de um quadro regulador uniforme entre Estados-Membros é 
tarefa para a legislação europeia e para o processo político inerente à 
mesma. Não existindo harmonização e havendo discriminação com base 
na residência (como é o caso) então os artigos 56.º e 57.º aplicam-se 
directamente à situação em apreço319.

Concluindo, o acórdão IPTM é um exemplo clássico e claro das questões 
patentes na regulação de serviços na UE. Na falta de harmonização 
normativa, é necessário verificar se a lei nacional restringe de tal forma a 
liberdade de prestação de serviços tal como definida no âmbito dos artigos 
56.º e 57.º da UE. Caso assim aconteça, e não sendo possível justificar a 

317 Damien Chalmers, Gareth Davies e Giorgio Monti, European Union Law…, p. 786.
318 Sacha Prechal, Directives in EC Law, 2.ª Edição, Oxford University Press, 2005, p. 5.
319 Acórdão Van Binsbergen…, p. 25-26.
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decisão quer pela jurisprudência Gebhard, quer pelas exceções de ordem 
pública estabelecidas no artigo 52.º TFUE, deve a norma nacional ser 
afastada no ordenamento interno. Tal foi o caso nesta decisão do TJUE.
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Despacho do Tribunal de Justiça (Décima Secção)  
de 10 de abril de 2014 

(C-511/12)

Tipo:   reenvio prejudicial do Tribunal Central Administrativo 
Norte.

Partes:  Joaquim Fernando Macedo Maia, António Pereira 
Teixeira, António Joaquim Moreira David, Joaquim 
Albino Moreira David, José Manuel Teixeira Gonçalves 
c. Fundo de Garantia Salarial IP

Objeto:  interpretação das disposições da Diretiva 80/987/CEE 
do Conselho, de 20 de outubro de 1980, relativa à 
proteção dos trabalhadores assalariados em caso de 
insolvência do empregador, conforme alterada pela 
Diretiva 2002/74/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de setembro de 2002.

Dispositivo:  a Diretiva 80/987/CEE do Conselho, de 20 de outubro de 
1980, relativa à proteção dos trabalhadores assalariados 
em caso de insolvência do empregador, conforme 
alterada pela Diretiva 2002/74/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de setembro de 2002, deve 
ser interpretada no sentido de que não se opõe a uma 
legislação nacional que não garante os créditos salariais 
vencidos mais de seis meses antes da propositura da ação 
de insolvência do empregador, mesmo quando os 
trabalhadores tenham proposto, antes do início desse 
período, uma ação judicial contra o seu empregador com 
vista à fixação do valor desses créditos e à sua cobrança 
coerciva. 
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iii. Da relevância da data de propositura da ação de  
insolvência do empregador para a tutela dos créditos salariais  

por parte do Fundo de Garantia Salarial
(Anotação ao despacho do Tribunal de Justiça (Décima Secção), 10 

de abril de 2014, “Joaquim Fernando Macedo Maia, António Pereira 
Teixeira, António Joaquim Moreira David, Joaquim Albino Moreira 
David, José Manuel Teixeira Gonçalves contra Fundo de Garantia Salarial 
IP,” no processo C-511/12)

João ZenhaMartins320

1. Os factos e a questão prejudicial 

O Despacho do Tribunal de Justiça (Décima Secção) analisa, no 
essencial, a questão de saber se a Diretiva 80/987/CEE do Conselho, 
de 20 de outubro de 1980321, relativa à aproximação das legislações 
dos Estados-Membros respeitantes à protecção dos trabalhadores 
assalariados em caso de insolvência do empregador, deve ser 
interpretada no sentido de que se opõe a uma legislação nacional que 
não garante os créditos salariais vencidos mais de seis meses antes da 
propositura da ação de insolvência do empregador, mesmo quando os 
trabalhadores tenham proposto, antes do início desse período de seis 
meses, uma ação judicial contra o seu empregador, com vista à fixação do 
valor desses créditos e à sua cobrança coerciva.

O caso surge na sequência de um despedimento sem justa causa de 
trabalhadores que, tendo laborado para o empregador entre 1993 e 1998, 
viram o seu contrato de trabalho cessado em 14 de novembro de 2003, e 
que, logo em 26 de janeiro de 2004, intentaram as respetivas ações judiciais 
no tribunal com vista à fixação do valor dos seus créditos salariais. Julgados 
procedentes os seus pedidos em maio de 2004, e após a verificação de que 
não existiam bens suscetíveis de penhora e de que o empregador havia 
encerrado a sua actividade, os trabalhadores requereram judicialmente em 
7 de março de 2007 a declaração de insolvência do empregador, obtendo 
essa declaração do tribunal em 26 de setembro de 2007. 

Avançando, em 17 de abril de 2008, com um pedido ao Fundo de 

320 João Zenha Martins - Professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.
321  Entretanto alterada pela Diretiva n.º 2008/94/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 

outubro. 
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Garantia Salarial (FGS) destinado à satisfação dos direitos salariais que 
detinham sobre o seu antigo empregador, a sua pretensão foi indeferida 
com o fundamento de que os créditos requeridos não se encontravam 
abrangidos pelo período de referência previsto no n.º 1 do artigo 319.° 
da Lei n.° 35/2004, de 29 de julho de 2004, ou seja, os seis meses que 
antecederam a data da propositura da ação de insolvência do empregador. 

As reclamações dos recorrentes no processo principal foram 
indeferidas, tendo a ação judicial por estes intentada contra as decisões de 
indeferimento sido igualmente julgada improcedente. Mas, na sequência 
de recurso interposto pelos recorrentes no processo principal do acórdão 
que julgou a ação improcedente, o Tribunal Central Administrativo 
Norte lavrou o juízo de que esta decisão trata de forma desigual os 
trabalhadores que optam por recorrer previamente à execução da decisão 
judicial que condena o empregador a pagar os seus créditos salariais e 
os trabalhadores que, mesmo sem terem verdadeiro conhecimento da 
situação patrimonial da empresa, optam por pedir a insolvência desta. No 
entendimento do órgão jurisdicional nacional o facto de o FGS apenas 
assegurar o pagamento dos créditos emergentes de contratos de trabalho 
vencidos nos seis meses que antecederam a data da propositura da ação 
de insolvência – contexto em que só se releva a data do vencimento dos 
créditos laborais e não a do trânsito em julgado da sentença proferida na 
ação intentada com vista ao seu reconhecimento judicial - introduz, sem 
adequado suporte material, uma diferenciação face aos mecanismos de 
tutela salarial que assistem a quem se apresta a pedir a insolvência do 
empregador. 

A questão prejudicial, implicativa da suspensão da instância, que o 
Tribunal colocou ao Tribunal de Justiça foi, pois, a de saber se “o Direito 
da União, neste concreto âmbito de garantia dos créditos salariais em 
caso de insolvência do empregador, em especial os artigos 4.° e 10.° 
da Diretiva [80/987], deve ser interpretado no sentido de que se opõe a 
[uma] disposição do direito nacional que garanta apenas os créditos que 
se vencerem nos seis meses antes da propositura da ação de insolvência 
do seu empregador mesmo quando os trabalhadores hajam acionado no 
[tribunal de trabalho] aquele seu empregador com vista à fixação judicial 
do valor em dívida e à cobrança coerciva dessas mesmas quantias?”

Em substância, o problema acomoda-se à ratio subjacente à criação 
do FGS, operada pelo Decreto-Lei n.º 219/99, de 15 de junho, que 
surgiu como um Fundo que, em caso de incumprimento pela entidade 
empregadora, assegurava aos trabalhadores o pagamento de créditos 
emergentes do contrato de trabalho e cuja génese, por impulso da Diretiva 
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80/987/CEE, remonta ao Decreto-Lei n.º 50/85, de 27 de fevereiro, que 
instituiu um sistema de garantia salarial com o objetivo de garantir aos 
trabalhadores o pagamento das retribuições devidas e não pagas pelo 
empregador declarada extinto, falido ou insolvente. 

Saber em que condições procedimentais e qual o momento relevante 
para a satisfação dos créditos dos trabalhadores é a dificuldade que se 
suscita quanto à insuficiência nacional per relationem com o regime 
tutelar da Diretiva 80/987/CEE, originariamente envolta pela Carta 
Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, que, 
tendo sido adotada em 9 de dezembro de 1989, estabelece no ponto 7 
que a concretização do mercado interno deve conduzir a uma melhoria 
das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores na Comunidade 
Europeia e que esta melhoria deve implicar, nos casos em que tal for 
necessário, o desenvolvimento de certos aspectos da regulamentação 
do trabalho, designadamente os relacionados com os processos de 
insolvência, visando-se, embora não assumidamente, proteger os Estados 
de efeitos de práticas de dumping social 322. 

2. A jurisprudência do Tribunal de Justiça

O sentido decisório do TJ subjacente à análise da questão sub specie iuris, 
que se condensa no juízo de compatibilidade com o Direito da União de 
uma disposição do Direito nacional que garanta apenas os créditos que se 
vencerem nos seis meses antes da propositura da ação de insolvência, não é 
novo. 

Embora recordando que a Diretiva 80/987 visa assegurar a todos os 
trabalhadores assalariados um mínimo de proteção ao nível da União 
Europeia em caso de insolvência do empregador através do pagamento 
dos créditos em dívida resultantes de contratos ou de relações de trabalho e 
que sejam respeitantes à remuneração de um determinado período – neste 
sentido, o § 35 do acórdão Barsotti (2004)323  e o § 27 do acórdão Visciano 
(2009)324 - , o TJ já havia salientado, nos §§ 39 e 41 do acórdão Mustafa 
(2013)325, que, em conformidade com o artigo 3.° da Diretiva 80/987, os 

322  Nestes termos, cfr. Domenico Garofalo, “Insolvenza dell`Impresa e Tutela Previdenziale del Reddito” in 
Michel Martone, Trattato di diritto del lavoro, Vol. IV (dir. Mattia Persinani/Franco Carinci), Cedam, 
2012, p. 2399. 

323 C-19/01, C-50/01 e C-84/01, EU:C:2004:119. 
324 C-69/08, EU:C:2009:468. 
325 C-247/12, EU:C:2013:256
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Estados-Membros têm a liberdade de determinar a data antes e/ou após 
a qual se situa o período durante o qual os créditos correspondentes a 
remunerações não pagas são tomados a cargo pela instituição de garantia.

Tratando-se de posição que o TJ, em atenção à diferença de prazos e de 
tipos de acções existentes nos Estados-Membros, tem também acomodado 
a um princípio de reserva do possível em matéria de disponibilidade 
financeira pública, no §26 do acórdão Gomes Viana Novo (2013)326 
aparece claramente sublinhada a possibilidade de, ao abrigo dos ns.º 1 e 2 
do artigo 4.° da Diretiva 80/987, os Estados-Membros situarem o período 
de satisfação dos créditos salariais posteriormente à data de referência 
judicialmente polarizada, permitindo-se, em acréscimo, que a legislação 
nacional preveja uma garantia mínima limitada a oito semanas, desde que 
este período octosemanal se situe num período de referência mais longo, 
de dezoito meses, no mínimo. 

Por isso, à semelhança do enquadramento seguido no que respeita ao 
caso sub judice, o TJ considera, sem folga para dúvidas, que a Diretiva 
80/987 não se opõe a que um Estado-Membro fixe como data de início 
do cálculo do período de referência a data da propositura da ação de 
insolvência do empregador. De igual modo, se um Estado-Membro 
decidir fazer uso da faculdade de limitar a garantia através da fixação de 
um período de referência, pode escolher limitar este período de referência 
a seis meses, desde que, em sintonia com o § 27 do acórdão Gomes Viana 
Novo (2013), garanta o pagamento da remuneração dos três últimos 
meses da relação de trabalho. 

Em obediência ao aforismo tempus regit actum, o Tribunal de Justiça 
analisou a questão à luz da Diretiva 80/987/CEE, entretanto alterada pela 
Diretiva n.º 2008/94/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de outubro.

A análise baseou-se outro tanto no artigo 336.º do Código do Trabalho, 
aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que previa que o pagamento 
de créditos emergentes de contrato de trabalho ou da sua violação ou cessação, 
que não pudessem ser pagos pelo empregador, por motivo de insolvência ou 
de situação económica difícil, era assegurado pelo FGS, nos termos previsto 
em legislação específica, que, no essencial, estava prevista nos artigos 317.º 
a 326.º da Regulamentação do Código do Trabalho, aprovada pela Lei n.º 

326 EU:C:2013:774. 
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35/2004, de 29 de julho327 e, no plano procedimental, no Regulamento do 
FGS, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 139/2001, de 24 de abril. 

Hoje, o novo regime do Fundo de Garantia Salarial, previsto no artigo 
336.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro, encontra-se previsto no Decreto-Lei n.º 59/2015, de 21 de 
abril, que transpôs a Diretiva n.º 2008/94/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 22 de outubro, relativa à proteção dos trabalhadores 
assalariados em caso de insolvência do empregador e que, além de 
ter adaptado a intervenção do FGS ao Programa Revitalizar (2012)328, 
alargou, por determinação do Direito da União, a intervenção do FGS 
aos trabalhadores que exerçam, ou tenham exercido habitualmente, 
a sua atividade em território nacional, mas ao serviço de empregador 
com atividade no território de dois ou mais Estados-Membros, ainda 
que o empregador seja declarado insolvente por tribunal ou autoridade 
competente de outro Estado-Membro da União Europeia ou do Espaço 
Económico Europeu (artigo 9.º). 

Neste sentido, o FGS, que é gerido pelo Instituto de Gestão Financeira 
da Segurança Social, financiado pelo Estado e por uma parcela da taxa 
social única paga mensalmente pelas empresas, garante, ex suficientis, 
à luz do objectivo social da Diretiva, o pagamento de créditos como 
salários, subsídios ou compensação por fim do contrato de trabalho, em 
três situações: (i) insolvência do empregador329, (ii) empresa em Processo 
Especial de Revitalização330 e (iii) empresa em procedimento extrajudicial 
de recuperação de empresas331. 

327  Alterada pela Lei n.º 9/2006, de 20 de março, pelo Decreto-Lei n.º 164/2007, de 3 de maio, e pela Lei n.º 
59/2008, de 11 de setembro, os quais tinham natureza provisória e apenas vigoraram até à aprovação do 
diploma específico que regulamentou o Fundo [alínea o) do n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 7/2009, de 12 
de fevereiro]. A saber: o Decreto-Lei  n.º 59/2015, de 21 de abril. 

328  Trata-se, com efeito, de criar as garantias necessárias a que, em razão da criação pela Lei n.º 16/2012, de 
20 de abril, do Processo Especial de Revitalização (PER) e da aprovação pelo Decreto-Lei n.º 178/2012, 
de 2 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/2015, de 6 de fevereiro, do Sistema de Recuperação de 
Empresas por Via Extrajudicial (SIREVE), o novo regime de Direito interno assegura que os créditos dos 
trabalhadores em empresas alocadas a esses planos de revitalização ou de recuperação têm acesso ao FGS.

329  O tribunal judicial notifica o FGS da sentença de declaração de insolvência do empregador, que deve ser 
acompanhada de cópia da petição inicial e de alguns documentos, como a lista de todos os credores e 
montantes de créditos vencidos (artigo 24.º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas). 

330  O administrador provisório notifica o Fundo da apresentação do requerimento de PER, assim como uma 
cópia dos documentos acima descritos, e uma cópia do despacho do juiz que o designa como administrador 
provisório. 

331  Neste caso, o IAPMEI notifica o Fundo da apresentação do requerimento de utilização do Sistema de 
Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial (SIREVE), do despacho de aceitação deste requerimento, 
da celebração do acordo e da extinção do procedimento.
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À semelhança da legislação nacional que o precedeu, o Decreto-
Lei n.º 59/2015, de 21 de abril, não consagra uma forma de pagamento 
automática, fazendo depender a satisfação dos créditos por parte do FGS 
de um requerimento do pelo trabalhador, até três meses antes da data em 
que perde o direito aos pagamentos em dívida. Sendo, de acordo com as 
regras normais de experiência de vida, o que acontece, regra geral, um 
ano depois do dia seguinte àquele em que terminou o contrato de trabalho, 
o pedido dos trabalhadores deve, portanto, ser apresentado antes de terem 
passado nove meses do fim do contrato332, já que o Fundo só assegura o 
pagamento dos créditos quando o pagamento lhe seja requerido até um 
ano a partir do dia seguinte àquele em que cessou o contrato de trabalho333, 
previsão que, no entanto, tem que ser compaginada com a regra de que o 
FGS assegura o pagamento dos créditos que se tenham vencido nos seis 
meses anteriores à propositura da ação de insolvência ou à apresentação 
do requerimento do PER ou do procedimento extrajudicial de recuperação 
de empresas, mantendo-se, numa lógica de estabilidade temporal e de 
segurança jurídica, este aspeto do regime que a Lei n.º 35/2004, de 29 de 
julho já estabelecia e que o TJ, uma vez mais, considerou incólume. 

Cuidando-se, de ter presente, que os Estados-Membros podem 
estabelecer limites à responsabilidade das instituições de garantia, que 
devem ser compatíveis com o objectivo social da Directiva e podem tomar 
em consideração os diferentes valores dos créditos, pode, no entanto, 
afirmar-se que a polarização do momento processual relevante no período 
antecedente à acção de insolvência do empregador, ao de empresa em 
Processo Especial de Revitalização e ao de empresa em procedimento 
extrajudicial de recuperação de empresas, constitui um encargo excessivo 
que se faz pender sobre os trabalhadores, estiolando, em parte, o regime 
de proteção previsto na Diretiva334. 

Se esta perspetiva, que mantém pleno cabimento diante da Directiva 

332  O Fundo assegura o pagamento de salários, subsídios de férias e indemnizações por cessação de contrato 
de trabalho em atraso nos seis meses anteriores à data de início dos processos acima referidos, mas com 
limites. No total, o trabalhador só poderá receber o equivalente a seis meses de retribuição, sendo que o 
valor mensal máximo que o FGS tem em conta é 1.515 euros (três vezes o valor da retribuição mínima 
mensal garantida). Ou seja, no total, poderá receber, no máximo, 9.090 euros. Para que o FGS pague os 
salários em atraso, o trabalhador terá de fazer o respetivo requerimento, em qualquer serviço da segurança 
social ou no site da Segurança Social, preencher o formulário e juntar alguns documentos como a 
declaração comprovativa dos créditos, emitida pelo administrador de insolvência ou pelo administrador 
judicial provisório.

333  Cfr. n.º 8 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 59/2015, de 21 de abril.
334  Assinalando o aspecto, v. Pilerio Spadafora, “Note a sentenza: Il decreto legislativo 80/92 ritorna alla 

Corte di Giustizia Europea”, Informazione previdenziale, 1, 2001, p. 75 (69-75). 
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sequente, não segmenta o adjectivo do substantivo, e acentua, para 
este efeito, a irrelevância de qualquer procedimento judicial encetado 
pelos trabalhadores com vista à fixação do valor desses créditos e à sua 
cobrança coerciva, a verdade é que o Direito da União erige a inibição 
total ou parcial desse empregador da administração ou disposição de bens 
e a designação de um síndico, ou de uma pessoa que exerça uma função 
análoga, a condições essenciais à verificação do estado de inaptidão por 
parte do empregador que releva para a intervenção da instituição pública 
destinada a garantir a satisfação dos créditos dos trabalhadores335. 

Compreendendo-se que, estando em causa recursos públicos, se verifique, 
enquanto ante, a impossibilidade de o empregador prover à satisfação 
dos créditos que assistem aos trabalhadores336 (circunstância in bonis), o 
TJ, embora entendendo que os Estados-Membros têm uma margem de 
conformação razoável no que à definição das condições processualmente 
necessárias à intervenção do FGS diz respeito, tem, no entanto, repisado 
que os casos em que é permitido circunscrever a obrigação de pagamento 
que cabe às instituições de garantia, como os previstos no artigo 4.° da 
Diretiva 80/987, devem ser objeto de interpretação estrita, estando vedada, 
como se sublinha de forma enfática no § 34 do acórdão van Ardennen337, a 
criação de qualquer mecanismo que possa esvaziar de conteúdo a faculdade 
expressamente reservada aos Estados-Membros de limitarem a referida 
obrigação de pagamento338. Odiosa sunt restringenda. 

3. Conclusão 

O TJ, no seguimento do sentido decisório que entrecorria dos acórdãos 
Mustafa e Gomes Viana Novo, considera que o Direito da União não se 

335 Assim, o artigo 2.º da Directiva 2002/74/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. 
336  Eis porque também se consagra agora no Direito interno uma norma antiabuso que determina que o FGS 

pode recusar o pagamento dos créditos garantidos caso se verifique situação de abuso, nomeadamente 
conluio ou simulação, permitindo ainda a redução do valor dos créditos, caso se verifique desconformidade 
dos montantes requeridos com a média dos valores constantes das declarações de remunerações dos 12 
meses anteriores à data do requerimento, quando as mesmas se refiram a remuneração efetivamente 
auferida (artigo 7.º). Ainda, e também, a novel articulação entre o regime do FGS e os regimes jurídicos 
do fundo de compensação do trabalho (FCT), do mecanismo equivalente (ME) e do fundo de garantia de 
compensação do trabalho (FGCT), estabelecidos pela Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto, que o artigo 6.º 
traz consigo. 

337 C-435/10, EU:C:2011:751.
338  Com perspectiva semelhante: A. Tampieri, “La tutela dei crediti di lavoro in caso di insolvenza del 

datore”, Guida al Lavoro, vol. 40, 2005, pp. 13-14 (12-15). Será o caso em que a Diretiva 80/987 deve 
ser interpretada no sentido de que se opõe a uma legislação nacional que não garante os créditos salariais 
vencidos mais de seis meses antes da propositura da ação de insolvência do empregador.
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opõe a que um Estado-Membro fixe como data de início do cálculo do 
período de referência a data da propositura da ação de insolvência do 
empregador e não impede a faculdade utilizável de limitar a garantia de 
créditos laborais através da fixação de um período de referência, balizável 
em seis meses, conquanto se caucione o pagamento da remuneração dos 
três últimos meses da relação de trabalho. 

Tratando-se de juízo que, em substância, se acomoda à margem de 
conformação proporcionada pelo Direito da União e a que subjaz um 
princípio de reserva do possível em matéria de recursos públicos, as 
hipóteses que se oferecem aos Estados-Membros quanto aos limites à 
responsabilidade das instituições de garantia têm, em todo o caso, que 
passar pelo crivo de compatibilidade com o objectivo social da Directiva 
e, podendo tomar em consideração os diferentes valores dos créditos, 
postulam uma interpretação restrita, cerrando-se, em sequência, a criação 
de qualquer mecanismo que possa esvaziar de conteúdo a faculdade 
expressamente reservada aos Estados-Membros de limitarem a referida 
obrigação de pagamento.  
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Acórdão do Tribunal de Justiça (Quinta Secção)  
de 6 de Fevereiro de 2014

(C-574/12)

Tipo:  reenvio prejudicial do Supremo Tribunal Administrativo.

Partes:   Centro Hospitalar de Setúbal, EPE, Serviço de Utilização 
Comum dos Hospitais (SUCH) c. Eurest (Portugal) — 
Sociedade Europeia de Restaurantes, Lda.

Objeto:   alcance dos requisitos exigidos para que uma entidade 
adjudicante possa invocar a exceção das chamadas 
adjudicações “in house”.

Dispositivo:  quando a entidade adjudicatária de um contrato público 
é uma associação de utilidade pública sem fins lucrativos 
que, no momento da adjudicação desse contrato, conta 
entre os seus associados não só entidades pertencentes 
ao setor público mas também instituições privadas de 
solidariedade social que exercem atividades sem fins 
lucrativos, o requisito relativo ao «controlo análogo», 
estabelecido pela jurisprudência do Tribunal de Justiça 
para que a adjudicação de um contrato público possa ser 
considerada uma operação «in house», não está 
preenchido, de modo que é aplicável a Diretiva 2004/18/
CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de 
março de 2004, relativa à coordenação dos processos de 
adjudicação dos contratos de empreitada de obras 
públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos 
contratos públicos de serviços.
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iv. A Proibição de Participação Privada numa Entidade 
Adjudicatária Selecionada ao abrigo de uma Relação In House
(Anotação ao Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia

[Quinta Secção] de 19 de junho de 2014
[Processo C-574/12 – Centro Hospitalar de Setúbal e SUCH c. Eurest]

Pedro Fernández Sánchez339

I. Introdução: relevância do aresto para a evolução futura do 
Direito Europeu dos Contratos Públicos

1. No Acórdão sob anotação, prolatado no âmbito de um processo 
desencadeado por uma questão prejudicial colocada pelo Supremo Tribunal 
Administrativo português (STA), o Tribunal de Justiça da União Europeia 
(TJUE) ofereceu um desenvolvimento decisivo para a definição dos termos 
em que as entidades adjudicantes europeias se encontram autorizadas 
a invocar o instituto da contratação  para dispensarem o recurso a um 
procedimento concorrencial de formação de contratos públicos. Este trata-
se, por isso, de um dos processos nascidos nos Tribunais portugueses que, 
recentemente, maior impacto produziu na modelação do Direito Europeu.

2. Recorde-se que o instituto da contratação , desde a sua criação 
jurisprudencial há 17 anos – pelo célebre Acórdão Teckal 340 –, veio a 
converter-se numa das mais ostensivas exceções que o Direito Europeu aceita 
como fundamento justificativo para isentar as entidades adjudicantes de 
cumprirem aquela que, à partida, seria a obrigação genericamente aplicável 
à formação de cada contrato: a obrigação de adoção de um procedimento 
concorrencial de direito público para escolha do seu cocontratante341.

339  Pedro Fernández Sánchez - Doutor em Direito. Professor Convidado da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa.

340 Acórdão do TJUE de 18-11-1999 (Processo C-107/98).
341  Entre tantos, em geral sobre a contratação in house, cfr. Pedro Gonçalves, Regime Jurídico das Empresas Municipais, 

Coimbra, 2007, pp. 178 ss.; Cláudia Viana, “Contratos Públicos «In House»”, in Direito Regional e Local, n.º 0, 
2007, pp. 34 ss.; Rui Medeiros, “Âmbito do Novo Regime da Contratação Pública à luz do Princípio da Concorrência”, 
in Cadernos de Justiça Administrativa (CJA), 69 (2008), pp. 12-16; Bernardo Azevedo, “Contratação In House: 
Entre a Liberdade de Auto-Organização Administrativa e a Liberdade de Mercado”, in Pedro Gonçalves (org.), 
Estudos de Contratação Pública, I, Coimbra, 2008, pp. 115 ss.; João Amaral e Almeida / Pedro Fernández Sánchez, 
Temas de Contratação Pública, I, Coimbra, 2011, pp. 137 e segs.; Mário Esteves de Oliveira / Rodrigo Esteves de 
Oliveira, Concursos e Outros Procedimentos de Contratação Pública, Coimbra, 2011, pp. 148 ss.; Miguel Raimundo, 
A Formação dos Contratos Públicos, Lisboa, 2013, pp. 646 ss.; Durval Tiago Ferreira, Contratação In House, 
Coimbra, 2013, passim; Alexandra Leitão, Lições de Direito dos Contratos Públicos, Lisboa, 2014, pp. 58 ss.



278

Esta exceção foi reconhecida como inevitável pelo TJUE à luz do 
pressuposto lógico necessário para a aplicação do regime de contratação 
pública: a celebração de “contratos a título oneroso celebrados por escrito 
entre um ou mais operadores económicos e uma ou mais entidades 
adjudicantes”342. Não se entenderia aplicar um regime de formação 
de contratos públicos se não se identifica sequer um contrato entre 
“duas distintas pessoas”343 – sendo então inviável exigir-se à entidade 
adjudicante que recorra ao mercado concorrencial para selecionar o 
cocontratante.

Ora, fruto da neutralidade do Direito Europeu quanto às fórmulas que 
cada Estado escolhe para organizar a sua própria Administração344, nada 
impede que esta decida aproveitar tal margem de liberdade para transferir 
algumas das suas tarefas públicas para outras entidades que, porém, 
apesar de receberem uma personalidade jurídica formalmente autónoma, 
se mantêm ainda sob a sua esfera de influência. É possível que a entidade 
criadora ainda mantenha sobre a sua “entidade-filha” a capacidade de 
controlar marcadamente as suas decisões e a sua autonomia de vontade. 
Reconhece-se então, quando o controlo exercido sobre o adjudicatário é 
tão intenso que “anula por inteiro a sua vontade negocial e autonomia”, 
que a relação entre duas entidades formalmente distintas é afinal idêntica 
àquela que resulta, dentro da própria Administração Pública, de uma mera 
“delegação interorgânica”345.

É neste sentido que se entende a flexibilidade revelada pelo juiz 
europeu: este admite que um tal «acordo» pode não constituir afinal um 
verdadeiro “contrato público”; a personalidade jurídica reconhecida a 
título meramente formal a um dos contraentes pode reduzir-se a um mero 
“prolongamento administrativo”346 que mantém o adjudicatário dentro da 
mesma esfera jurídico-funcional da entidade adjudicante.

342  Cfr., sucessivamente, alínea a) do n.º 2 do artigo 1.º da Diretiva 2004/18/CE; § 5.º do n.º 2 do artigo 1.º 
da Diretiva n.º 2014/24/UE.

343 Acórdão Teckal, cit., n.º 49; Acórdão de 11-05-2006 (Processo C-340/04 – Carbotermo), n.º 32.
344  Acórdão do TJUE de 11-01-2005 (Processo C-26/03 – Stadt Halle), n.º 48; Conclusões da Advogada-

Geral Juliane Kokott, apresentadas em 01-03-2005 no Processo C-458/03 (Parking Brixen), n.os 42, 70 e 
71; Marco Giorello, “Gestion In House, Entreprises Publiques et Marchés Publics: La Cour de Justice au 
Croisement des Chemin du Marche Intérieur et des Services d’Intérêt Économique Général”, in Revue du 
Droit de l’Union Européenne, 1 (2006), p. 39.

345  Massimo Capantini, “Contratto di Servizio e Affidamenti in house”, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico 
Comunitario, 2004, p. 814.

346 Ibidem, p. 814.
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3. Por isso, desde a jurisprudência Teckal, o TJUE, através de uma 
sequência de arestos onde pontificaram os Acórdãos Stadt Halle347, 
Coname348, Parking Brixen349, Comissão c. Áustria (Mödling)350, ANAV351, 
Carbotermo352, Asemfo c. Tragsa353, Comissão c. Itália354, Coditel355, 
Sea356 e Econord357, veio a fixar os dois requisitos (cumulativos) que 
não mais abandonou para autorizar o apelo à contratação in house: i) 
a entidade adjudicante deve exercer sobre o adjudicatário um controlo 
análogo ao que exerce sobre os seus próprios serviços; e ii) o adjudicatário 
deve realizar o essencial da sua atividade em benefício da entidade 
adjudicante358.

Quando tal suceda, a relação «contratual» reduz-se, afinal, a uma 
relação interna da Administração, na qual a entidade criadora se limita 
a beneficiar das prestações realizadas pela sua criação instrumental – 
mesmo que a tenha dotado de personalidade jurídica (pública ou privada) 
autónoma. Seja por se considerar que não existe então um verdadeiro 
contrato359, seja por se defender que o adjudicatário, embora com 
personalidade distinta, representa um simples prolongamento da entidade 

347 Acórdão de 11-01-2005, cit..
348  Acórdão de 21-07-2005 (Processo C-231/03).
349 Acórdão de 13-10-2005 (Processo C-458/03). 
350 Acórdão de 10-11-2005 (Processo C-29/04). 
351 Acórdão de 06-04-2006 (Processo C-410/04). 
352 Acórdão de 11-05-2006, cit..
353  Acórdão de 19-04-2007 (Processo C-295/05).
354 Acórdão de 08-04-2008 (Processo C-337/05).
355 Acórdão de 13-11-2008 (Processo C-324/07).
356 Acórdão de 10-09-2009 (Processo C-573/07).
357 Acórdão de 29-11-2012 (Processos C-182/11 e C-183-11 – Econord).
358  Visto que, até 2014, o reconhecimento da contratação in house como exceção à obrigação de adoção de 

procedimentos concorrenciais de contratação pública não era expressamente reconhecida por qualquer 
norma europeia de Direito escrito dotada de um âmbito geral (essa figura apenas era admitida no contexto 
da Diretiva 2004/17/CE, aplicável unicamente aos «setores especiais»), antes constituindo uma construção 
puramente pretoriana, o legislador português, ao aprovar em 2008 o Código dos Contratos Públicos, 
preferiu, por isso, recorrer a esta formulação jurisprudencial para a enunciação dos dois requisitos 
formulados desde o Acórdão Teckal. Fez isso através das duas alíneas do n.º 2 do artigo 5.º do mencionado 
Código.

359  Toni Kaarresalo, “Procuring In-house: The Impact of the EC Procurement Regime”, in Public Procurement 
Law Review, 2008, n.º 6, pp. 242 ss.; J. Pernas García, Las Operaciones In House y el Derecho Comunitário 
de Contratos Públicos, Madrid, 2008, p. 39; para uma crítica incisiva, Miguel Raimundo, A Formação…, 
cit., pp. 651-658.
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adjudicante no âmbito da sua autonomia organizativa360, conclui-se serem 
dispensadas as regras de formação concorrencial de contratos públicos.

4. Ora, se o critério de densificação do segundo mencionado requisito deu 
origem a uma crescente instabilidade jurisprudencial, com o TJUE a mostrar-
se incapaz de solidificar coordenadas de referência361, já o primeiro requisito 
foi rapidamente estabilizado pelo Tribunal: desde cedo se esclareceu que, 
se a entidade adjudicante deve exercer sobre o adjudicatário um “controlo 
análogo” àquele que exerce sobre os seus próprios serviços, tal deve ser 
entendido como significando a “possibilidade de influência determinante 
quer sobre os objetivos estratégicos quer sobre as decisões importantes”362. 
A doutrina europeia sintetizou bem este critério: a adoção de procedimentos 
concorrenciais só é dispensada se, na relação entre entidade adjudicante e 
adjudicatário, “só há uma vontade decisória que ordena a realização de 
uma determinada atividade a um apêndice próprio [...]. O ente que recebe 
o mandato deve realizar o encargo sem que possa negar-se. A sua vontade 
não importa. O seu consentimento não é necessário”363. Se o adjudicatário 
não pode representar mais do que uma parte da “estrutura interna” da 
entidade adjudicante364, então não há relação in house quando ele ainda 
dispõe de “uma margem de autonomia decisória sobre aspetos relevantes 
da sua vida, relacionados, por exemplo, com a estratégia comercial a seguir, 
as atividades a desenvolver, os endividamentos a contrair, etc.”365.

Sucede, porém, que, nesse esforço estabilizador, o TJUE sugeriu, 
logo em 2005, através do mencionado Acórdão Stadt Halle, um critério 
adicional de despistagem da existência dessa “influência determinante” 
da entidade adjudicante sobre o adjudicatário, que se prestou a sérios 
equívocos e que suscitou dúvidas nos operadores jurídicos europeus quanto 
à sua justificação ou necessidade à luz do princípio da concorrência.

Esse critério foi identificado quando o TJUE afirmou que qualquer 

360  Pedro Gonçalves, Regime…, cit., pp. 178 ss.; Cláudia Viana, “Contratos…”, cit., pp. 34 ss.; Alexandra 
Leitão, “Contratos de Prestação de Bens e Serviços Celebrados entre o Estado e as Empresas Públicas e 
Relações «In House»”, in CJA, 65 (2007), pp. 12 ss..

361  Sobre esta flutuação jurisprudencial, cfr. João Amaral e Almeida / Pedro F. Sánchez, Temas..., cit., pp. 143 
e segs.; Bernardo Azevedo, “Contratação…”, cit., pp. 139-142; Durval Ferreira, Contratação…, cit., pp. 
192 e segs..

362 Acórdão Parking Brixen, cit., n.º 65; Acórdão Carbotermo, cit., n.º 36.
363 J. Pernas García, Las Operaciones…, cit., p. 39. 
364 Bernardo Azevedo, “Contratação…”, cit., pp. 126-127.
365  Pedro Gonçalves, Regime..., cit., p. 181; v. também Alexandra Leitão, “Contratos...”, cit., pp. 13 ss.; 

Durval Ferreira, Contratação…, cit., pp. 146 ss..
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participação – ainda que minoritária – de uma empresa privada no 
capital social do adjudicatário exclui a existência daquele “controlo 
análogo”. Tal sucederia, primeiro, porque qualquer investimento de capital 
privado obedece a juízos guiados por interesses privados, os quais se não 
confundem com os interesses públicos que guiam a entidade adjudicante, 
não se podendo pois alegar a existência de uma vontade decisória única entre 
a entidade adjudicante e o adjudicatário366. E tal sucederia, depois, porque 
a circunstância de ser diretamente adjudicado um contrato a uma empresa 
onde, mesmo marginalmente, militam capitais privados equivaleria a atribuir 
um benefício ilegítimo ao titular da participação privada, que ficaria colocado 
numa posição de vantagem em relação aos demais atores de mercado367.

Assim, sendo a presença de qualquer participação privada no capital da 
empresa adjudicatária considerada como fator automaticamente excludente 
do primeiro dos requisitos cumulativos para uma relação in house, concluiu-
se que tal participação implicaria – se nenhuma outra circunstância excecional 
ocorresse – a obrigação de adotar um procedimento concorrencial para 
escolha do cocontratante, vedando a escolha direta da empresa com capital 
(parcialmente) privado.

Esta tese foi replicada, no essencial, nos Acórdãos Coname368, Comissão 
c. Áustria (Mödling)369, ANAV370, Jean Auroux371, Comissão c. Itália372, 
Coditel373, Sea374, Acoset375 e Mehiläinen376-377.

366 Acórdão Stadt Halle, cit., n.os 49-50.
367 Ibidem, n.º 51.
368 Acórdão de 21-07-2005, cit., n.º 26.
369 Acórdão de 10-11-2005, cit., n.os 39-49. 
370 Acórdão de 06-04-2006, cit., n.os 30-31. 
371 Acórdão de 18-01-2007 (Processo C-220/05), n.º 64.
372 Acórdão de 08-04-2008, cit., n.º 38.
373 Acórdão de 13-11-2008, cit., n.º 30.
374 Acórdão de 10-09-2009, cit., n.º 46.
375 Acórdão de 15-10-2009 (Processo C-196/08), n.os 53-56.
376 Acórdão de 22-12-2010 (Processo C-215/09), n.º 32.
377  Além destes arestos, no supracitado Acórdão Carbotermo, o TJUE chegou a considerar que a circunstância de 

uma entidade adjudicante não deter diretamente o capital do adjudicatário, utilizando para o efeito uma holding, 
poderia enfraquecer o “controlo análogo” inerente a uma relação in house, tendo em conta a perturbação 
eventualmente envolvida na “intervenção deste intermediário” (n.º 39). Porém, não estava aí em causa a 
questão da possível intervenção de privados; e, em qualquer caso, o Tribunal – então sim – deu espaço ao juiz 
nacional para proceder a uma apreciação casuística daquele “controlo análogo”, sem impor uma tese proibitiva 
automática (n.º 40). Para um relevante contraste, no citado Acórdão Asemfo vs. Tragsa, o TJUE apoiou-se 
justamente na circunstância de todas as entidades detentoras do capital da Tragsa serem públicas (apesar da sua 
distinta proveniência, de âmbito nacional e autonómico) para concluir que estaria fortemente indiciada a 
existência do “controlo análogo” (n.os 57-58). O mesmo se verificou no Acórdão Coditel, cit., n.os 32 e 37-40.
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5. Este entendimento jurisprudencial não poderia deixar de suscitar as 
maiores hesitações378, contando mesmo com a oposição de Advogados-
Gerais379. É significativo recordar que o próprio TJUE, na maioria dos 
casos em que aprecia problemas complexos relativos à proteção da 
concorrência de mercado no contexto dos procedimentos pré-contratuais, 
vem obrigando os aplicadores a uma verificação casuística de todos os 
fatores envolvidos numa situação concreta, mostrando-se particularmente 
reticente quanto à formulação de critérios automáticos de decisão 
apriorística dos casos – chegando mesmo a declarar a ilegalidade de 
soluções nacionais que promovam tal automatismo. Mesmo quando tal 
opção é patentemente criadora de insegurança jurídica, o TJUE parece 
assumir que esse é um preço aceitável a pagar pela possibilidade de 
avaliar todas as modulações e especificidades que permitam potenciar a 
concorrência salutar em cada caso380.

Ora, a questão em apreço bem se poderia incluir entre os exemplos 
que se mostram pouco coadunáveis com critérios automáticos de 
decisão e que aconselham a uma ponderação casuística futura. Parece, 
no mínimo, temerário afiançar que sempre, em todos os casos em que 
uma empresa tenha algum tipo de participação privada, ela ficará, sem 
exceção (ou, segundo o TJUE: “de qualquer forma”381), sob o risco de 
obedecer a critérios de atuação distintos do interesse público prosseguido 
pela entidade adjudicante, implicando, por isso, que nunca se verificará 
então um “controlo análogo” pela entidade adjudicante e que nunca será 
admitido o recurso à contratação in house. O intérprete tem de perguntar 

378  Para compilação de diversas críticas, cfr. Durval Ferreira, Contratação…, cit., pp. 172 ss.; para uma 
censura mais violenta, sugerindo mesmo a inadmissibilidade dessa tese à luz da Constituição Portuguesa, 
cfr. Rui MedeiRos, “Âmbito…”, cit., pp. 14-16.

379  Paradoxalmente, essa oposição foi logo suscitada pela Advogada-Geral Christine Stix-Hackl nas 
Conclusões apresentadas no próprio Processo Stadt Halle; e foi reiterada por Philippe Léger no referido 
Processo C-94/99 (ARGE).

380  Entre muitos outros casos situados em distintas áreas do Direito da Contratação Pública, para diversos 
exemplos de arestos em que o TJUE rejeita qualquer critério automático de decisão e obriga os aplicadores 
a uma avaliação casuística em cada situação futura, cfr. Acórdãos de 22-06-1989 (Processo C-103/88 – 
Fratelli Costanzo), n.os 18-21 (preço anormalmente baixo); de 03-10-2000 (Processo C-380/98 – 
University of Cambridge), n.º 21 (conceito de financiamento maioritariamente público); de 07-12-2000 
(C-94/99 – ARGE), n.os 29-31 (participação de empresas subsidiadas como concorrentes em concursos 
públicos); de 19-05-2009 (Processo C-538/07 – Assitur), n.os 27-30 (exclusões de propostas apresentadas 
ao mesmo procedimento por empresas em relação de domínio, para garantia da concorrência); de 18-12-
2014 (Processo C-568/13 – Azienda), n.º 38 (participação de entidades públicas como concorrentes em 
concursos públicos); ibidem, n.º 51 (preço anormalmente baixo). Mas, sublinhe-se, esta exigência de 
verificação casuística tem sido observada mesmo na resolução de outras questões suscitadas a propósito 
da contratação in house – cfr., assim, Acórdão Carbotermo, cit., n.º 64.

381 Acórdão Sea, cit., n.º 46.
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se, por exemplo, não se poderá detetar uma participação privada tão 
minoritária, no contexto de uma empresa cuja atuação é absolutamente 
controlada pela entidade adjudicante, que se mostre insuscetível de 
influenciar a atividade do prospetivo adjudicatário382. Em suma, dir-se-ia 
que esse automatismo decisório é contraditório com a própria filosofia de 
matriz casuística do juiz europeu  .

II. Inserção do caso sub judice na linha jurisprudencial do TJUE
 
7. Este enquadramento é indispensável para avaliar a total pertinência 

da iniciativa do STA na suscitação da questão prejudicial que originou 
o Acórdão sob anotação. O Supremo localizou, justamente, um dos 
casos em que menos razoável se mostrava a aplicação automática da 
tese desenvolvida desde o Processo Stadt Halle. As circunstâncias do 
caso criavam a séria dúvida sobre a razoabilidade de se afirmar que as 
participações mistas que coabitavam na empresa in concreto escolhida 
como adjudicatária perturbariam, de algum modo, a prossecução coerente 
e uniforme do interesse público a cargo da entidade adjudicante.

A entidade adjudicante – o Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. (CHS) 
– celebrou, em 27-07-2011, um contrato de fornecimento de refeições, 
com a vigência de cinco anos, pelo preço contratual total de 6.476.445 
euros. Não era disputado, à luz dos Direitos Europeu e Português, que, 
à partida, fruto da natureza da entidade adjudicante, do objeto e do 
preço contratual, tal contrato deveria ser precedido de um procedimento 
concorrencial para escolha do adjudicatário383.

Todavia, o CHS escolheu, como seu fornecedor, diretamente e sem recurso 
a qualquer procedimento pré-contratual, o Serviço de Utilização Comum dos 
Hospitais (SUCH). Para justificar essa escolha, o CHS alegou que o SUCH, 
criado pelo Decreto-Lei n.º 46.668, de 24-11-1965, assume, à luz do artigo 
2.º dos Estatutos (então em vigor) homologados pelo Secretário de Estado 
da Saúde em 2010, a natureza de associação sem fins lucrativos que tem 
por finalidade realizar uma missão de serviço público: a autossatisfação das 
necessidades dos associados, adotando, para tanto, as medidas suscetíveis 
de melhorar a sua capacidade e eficácia, gerando economias de escala e 
contribuindo para a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde.

382  Note-se o raciocínio implícito nas Conclusões de Philippe Lèger, apresentadas em 15-06-2000, no 
Processo C-94/99 (ARGE), n.os 60 e 63.

383  Artigos 1.º, n.os 2 e 9, e 7.º, da Diretiva 2004/18/CE, aplicável à data; artigos 1.º, n.º 2, 2.º, n.º 2, alínea a), 
16.º, n.os 1 e 2, alínea e), e 20.º, n.º 1, alínea b), do Código dos Contratos Públicos. 
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Apesar de o artigo 7.º dos Estatutos autorizar que também fossem 
admitidos como associados do SUCH entidades do setor social, 
designadamente instituições de solidariedade social, assegurou-se que a 
maioria dos direitos de voto na assembleia geral pertenceria aos associados 
públicos sujeitos aos poderes de direção, superintendência e tutela 
governamental. Ademais, embora o artigo 5.º dos Estatutos autorizasse 
o SUCH a prestar, em regime de concorrência, serviços a terceiros, tal 
só seria admitido se daí não resultasse qualquer prejuízo e tal atividade 
fosse vantajosa para os seus associados, tanto economicamente quanto 
para a sua valorização tecnológica. Em qualquer caso, estes serviços só 
poderiam ter uma natureza acessória no contexto da atividade do SUCH, 
não podendo representar um volume de faturação superior a 20% do 
volume de negócios anual global do exercício precedente.

Em concretização destas obrigações estatutárias, o SUCH, na data da 
celebração do contrato, tinha 88 associados, incluindo 23 instituições de 
solidariedade social, todas sem fim lucrativo, 20 das quais instituições 
de beneficência (Misericórdias), assegurando uma ampla maioria de 
associados públicos. O SUCH garantia igualmente que as atividades 
«acessórias» realizadas em regime concorrencial não ultrapassavam 20% 
do volume de negócios.

Sob esta luz, o CHS julgou verificados os dois requisitos cumulativos 
para o recurso à contratação in house, dispensando a adoção de um 
procedimento concorrencial.

8. Ora, o contrato suscitou o interesse de um concorrente privado – a 
Eurest Portugal – Sociedade Europeia de Restaurantes, Lda. (Eurest) –, 
que pretendia competir pela hipótese (concorrencial) de se tornar o novo 
fornecedor do CHS. Por isso, a Eurest requereu a anulação do contrato no 
Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Almada. Para a sua decisão, o 
TAF guiou-se pelas coordenadas que o Tribunal de Contas seguira, pouco 
antes, ao sustentar que o significativo número de associados não públicos 
do SUCH – a par da dimensão e complexidade da sua estrutura organizativa 
e da relativa autonomia do seu Conselho de Administração – afastaria, à luz 
da jurisprudência europeia, qualquer relação in house 384. Essa conclusão 
fora mantida em plenário da 1.ª Secção do Tribunal de Contas, após 

384  Esta decisão foi emitida num processo de fiscalização prévia que redundou na recusa de visto prévio ao 
exato contrato cuja anulação a Eurest requereu no TAF de Almada – cfr. Acórdão n.º 70/2011, de 28 de 
novembro, prolatado em subsecção da 1.ª Secção. 
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recurso385. Por isso, em Sentença de 30-01-2012, o TAF deu provimento à 
ação da Eurest e declarou a nulidade do contrato entre o CHS e o SUCH.

Tendo as partes do contrato interposto recurso para o Tribunal Central 
Administrativo Sul, também este se louvou na jurisprudência do Tribunal 
de Contas e recusou o provimento ao recurso, mantendo a declaração de 
nulidade do contrato386.

Foi pelo facto de o CHS e o SUCH não terem desistido de afirmar a 
existência de uma relação in house, interpondo recurso de revista para o 
STA, que o Supremo teve oportunidade de sublinhar as especificidades 
que afetam a constituição e a atividade do SUCH, as quais suscitavam 
sérias dúvidas sobre a razoabilidade da aplicação acrítica, àquele caso, 
da jurisprudência restritiva do TJUE. O STA questionou, desde logo, se a 
tese de proibição automática da contratação in house em todos os casos 
de participação privada na entidade adjudicatária não deveria ser afastada 
numa situação em que, não dispondo o SUCH de capital social, os seus 
associados públicos apresentam uma natureza atípica (do setor social), 
não tendo fins lucrativos e prosseguindo interesses que dificilmente 
conflituarão com os interesses (públicos) a cargo da entidade adjudicante. 
Aquele alto Tribunal reforçou as dúvidas por estar estatutariamente 
atribuída a maioria dos direitos de voto aos associados públicos, sendo 
essa maioria igualmente respeitada na nomeação dos membros do 
Conselho de Administração.

Adicionalmente, o pedido de decisão prejudicial, sistematicamente 
organizado em seis questões, aproveitou para suscitar as dúvidas 
respeitantes à intensidade do controlo exercido sobre o SUCH – à luz 
da significativa autonomia dos seus administradores –, à dimensão e à 
complexidade do funcionamento do SUCH, bem como à possibilidade 
de exercício – embora marginal, sem ultrapassar 20% do volume de 
negócios – de outras atividades económicas.

O STA mostrou-se, pois, certeiro ao alegar que o caso sub judice 
suscitaria “novas questões relativamente à jurisprudência do Tribunal de 
Justiça resultante do acórdão Stadt Halle”.

9. Embora o Advogado-Geral Paolo Mengozzi, nas Conclusões 
apresentadas em 27-02-2014, tenha procurado cobrir todas as seis questões 
suscitadas pelo STA, justifica-se, na economia deste texto, centrar a 

385 Acórdão n.º 11/2012, de 3 de julho, do Plenário da 1.ª Secção. 
386 Acórdão de 26 de abril de 2012 (Processo 08720/12). 
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atenção na primeira delas – justamente a que aborda a participação de 
entidades híbridas (do sector social) na entidade adjudicatária como 
possível obstáculo para a verificação de uma relação in house –, uma 
vez que o TJUE, considerando prejudicada a resposta às cinco restantes 
questões, desconsiderou os demais argumentos de Mengozzi e fez a 
solução do caso descansar unicamente naquela primeira questão-chave.

O problema jurídico fundamental que determinou o desfecho do 
processo pôde pois ser formulado por Mengozzi nestes termos (cfr. n.os 
29-31 das Conclusões): 

i)  Exclui-se a relação in house “no caso de existirem interesses 
privados [no adjudicatário], sob a forma de uma participação de 
uma empresa no capital social de uma sociedade”;

ii)  “O caso do SUCH distingue-se todavia de uma situação deste 
tipo, na medida em que, por um lado, não foi constituído sob a 
forma de uma sociedade e não dispõe, portanto, de capital social 
e, por outro, as entidades de direito privado para a promoção 
social que são suas associadas e não têm natureza pública não são 
necessariamente empresas em sentido estrito”;

iii)  Em consequência, “o problema central que se coloca é 
precisamente este: deve ser aplicada a uma situação como a do 
SUCH o princípio desenvolvido na jurisprudência segundo o 
qual a presença de interesses privados no adjudicatário exclui 
a possibilidade de a entidade adjudicante exercer sobre ele um 
controlo análogo, com a consequente exclusão da possibilidade 
de efetuar ajustes diretos a favor de tal entidade, em aplicação da 
exceção «in house»?”

III. Proposta de solução pelo Advogado-Geral Paolo Mengozzi

10. Ao abordar o impacto da intervenção de entidades do sector social 
sobre a subsistência de uma relação in house, Paolo Mengozzi assumiu 
o encargo de dotar o TJUE do repositório argumentativo necessário para 
superar as dificuldades envolvidas no alargamento da sua anterior tese 
de proibição automática da contratação in house no caso de participação 
de privados na entidade adjudicatária, fazendo-a agora abranger a 
participação de qualquer entidade de natureza não pública. Com 
isso, atribuiu-lhe o alcance mais lato que corresponde ao estado atual da 
questão no Direito Europeu.

Apesar de não desconhecer a complexidade colocada pela natureza 
social dos associados não públicos do SUCH, eis a sequência 
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argumentativa usada por Mengozzi para consolidar e ampliar a anterior 
doutrina do TJUE (cfr. n.os 32 e seguintes das Conclusões):

i)  Como pressuposto da discussão, recordou-se que o “objetivo 
principal” das normas de contratação pública “é a livre circulação 
das mercadorias e dos serviços e a abertura à concorrência na 
medida mais ampla possível em todos os Estados membros”; por 
isso, qualquer derrogação das obrigações concorrenciais é objeto 
de “interpretação estrita”;

ii)  A tese tradicional do TJUE quanto à exclusão da relação in house 
no caso da presença de privados assenta em duas razões que são 
igualmente aplicáveis ao caso do SUCH;

iii)  Por um lado, só existe uma relação in house se esta “obedece 
a considerações e exigências específicas da prossecução de 
objetivos de interesse público” – o que contrasta com “qualquer 
investimento de capital privado numa empresa, que obedece 
a considerações inerentes aos interesses privados e prossegue 
objetivos de natureza diferente”;

iv)  Ora, esse potencial conflito entre diferentes interesses mantém-se 
no caso de entes dedicados à “promoção da solidariedade social”, 
que “responde[m] a lógicas e a interesses de natureza privada, 
como, por exemplo, interesses caritativos ou de beneficência 
que têm objetivos que, mesmo sendo louváveis, não coincidem 
necessariamente com o interesse público”; “tais objetivos, 
efetivamente, embora possam ser nalguns casos qualificáveis, 
em abstrato, de interesse geral, têm todavia elementos inerentes 
ao interesse privado, como, por exemplo, a conotação religiosa 
ou associativa, que, podendo ser complementares do interesse 
público, lhe são todavia alheios”;

v)   Por outro lado, a atribuição direta de um contrato a um 
adjudicatário que conta com capitais parcialmente privados 
“colide com o objetivo de uma concorrência livre e não falseada 
e com o princípio da igualdade de tratamento dos interessados”, 
visto que “oferece a uma empresa privada com capital nessa 
empresa uma vantagem relativamente aos seus concorrentes”;

vi)  Também este obstáculo se aplica ao caso do SUCH, porquanto 
“não está excluído que associações sem fins lucrativos, como as 
associações caritativas associadas do SUCH, possam exercer uma 
atividade económica em concorrência com outros operadores e 
possam participar em concursos públicos” – o que implica que uma 
adjudicação direta “é suscetível de oferecer a esses operadores, 
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como no caso das sociedades, uma vantagem em relação aos seus 
concorrentes”;

vii)  Assim, a tese proibitiva do TJUE será também aplicável “a uma 
associação sem fins lucrativos que conta entre os seus associados, 
ainda que minoritariamente, entidades não públicas de direito 
privado e titulares de interesses privados, como associações 
sem fins lucrativos que prosseguem interesses caritativos ou de 
solidariedade”.

11. Para reforçar esta linha argumentativa principal à luz das dúvidas 
que antecipou virem a ser suscitadas pelos operadores jurídicos europeus, 
Mengozzi apresentou ainda os seguintes argumentos complementares 
(cfr. n.os 27 e 40-43 das Conclusões): 

i)  Seria irrelevante a ausência de fins lucrativos do adjudicatário, 
porque só há relação in house se “não exist[ir] um confronto de 
duas vontades autónomas representativas de interesses jurídicos 
diferentes”; e isso é “independente não só da natureza jurídica 
do adjudicatário mas também da circunstância de este ter ou 
não fins lucrativos”, até porque “decorre da jurisprudência” que 
o facto de uma entidade “não ter fins lucrativos não exclui de 
modo nenhum que esta exerça uma atividade económica e não 
é portanto, suficiente, em si mesma, para excluir essa entidade 
da aplicação das disposições do direito da União em matéria de 
contratos públicos”; 

ii)  Noutro plano, não se deveria acusar esta tese de menosprezar a 
importância das “finalidades dos organismos de solidariedade, 
de voluntariado ou de beneficência”; a jurisprudência restritiva 
do TJUE não significa esquecer que “a solidariedade é 
expressamente reconhecida no artigo 2.° TUE como um dos 
valores que caracterizam o modelo de sociedade europeu” e que 
“as considerações de tipo social e de solidariedade não são alheias 
à regulamentação em matéria de contratos públicos”;

iii)  Para estabilização do regime de contratação de cada entidade, 
“não seria conforme com o princípio da segurança jurídica 
admitir que a simples possibilidade, prevista pelos estatutos, de 
pessoas privadas participarem numa associação possa suspender 
indefinidamente a avaliação relativa ao caráter totalmente público 
ou não da referida associação”; assim, o Tribunal não deveria vedar 
a contratação in house só pela “mera possibilidade de os privados 
participarem numa associação”, salvo se, “no momento em que o 
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contrato em causa é adjudicado”, “existir uma perspetiva concreta 
a curto prazo” para “a abertura da participação” a privados.

12. Fruto deste percurso alegatório, pôde Mengozzi formular esta 
conclusão: “a exceção à aplicabilidade das normas da União em matéria 
de contratos públicos prevista para as adjudicações «in house» não pode 
aplicar-se quando o adjudicatário com o qual a entidade adjudicante 
pretende ajustar diretamente o contrato sem concurso público seja uma 
entidade de direito privado que conta entre os seus associados, ainda que 
minoritariamente, entidades titulares de interesses privados” (n.º 43).

IV. Solução do caso

13. Municiado com este repositório argumentativo, pôde o TJUE, 
no Acórdão sob anotação, alargar a sua tese proibitiva à contratação de 
qualquer entidade participada por entidades não públicas, ainda que 
provenientes do sector social.

Primeiro, o TJUE repetiu a irrelevância dos fins “não lucrativos” 
do adjudicatário: “tal circunstância não exclui que [este] possa exercer 
uma atividade económica” e, logo, reclame a adoção de procedimentos 
concorrenciais (cfr. n.º 33).

Entrando então na questão “de saber se a jurisprudência resultante 
do acórdão Stadt Halle […] é aplicável, uma vez que o SUCH não se 
constituiu sob a forma de uma sociedade e não possui, portanto, capital 
social e os seus associados que pertencem ao setor social não são 
empresas segundo os termos utilizados no referido acórdão” (n.º 34), o 
TJUE replicou a linha dual sugerida por Mengozzi (n.os 36-42):

a)  Recordando os dois principais alicerces da jurisprudência Stadt 
Halle, a primeira justificação para essa tese restritiva “não se 
baseava na forma jurídica das entidades privadas que faziam 
parte da entidade adjudicatária nem na finalidade comercial 
destas últimas, mas sim no facto de que essas entidades privadas 
obedeciam a considerações próprias dos seus interesses privados, 
que eram de natureza diferente da dos objetivos de interesse público 
prosseguidos pela entidade adjudicante. Por esta razão, esta última 
não podia exercer sobre o adjudicatário um controlo análogo ao que 
exercia sobre os seus próprios serviços”. 

     Ora, nada impediria a aplicação dessas considerações ao SUCH: 
se é certo que esta “é uma associação sem fins lucrativos e os 
associados privados que faziam parte dessa associação no momento 
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da adjudicação do contrato em causa no processo principal eram 
instituições privadas de solidariedade social, todas igualmente sem 
fins lucrativos”, o TJUE jamais pretendeu “limitar as suas conclusões 
unicamente aos casos da participação, na entidade adjudicatária, de 
empresas comerciais que prosseguem fins lucrativos”.

b)  Como segundo fundamento, “o ajuste direto proporciona à entidade 
privada presente no seio da entidade adjudicatária uma vantagem 
relativamente aos seus concorrentes”. Ora, “os associados privados 
do SUCH prosseguem interesses e finalidades que, por mais 
meritórias que possam ser do ponto de vista social, são de natureza 
diferente da dos objetivos de interesse público prosseguidos 
pelas entidades adjudicantes que são ao mesmo tempo associadas 
do SUCH”. Até porque “não está excluído que os associados 
privados do SUCH, não obstante o seu estatuto de instituições de 
solidariedade social que exercem atividades sem fins lucrativos, 
possam realizar atividades económicas em concorrência com outros 
operadores económicos. Por conseguinte, o ajuste direto de um 
contrato ao SUCH pode proporcionar aos seus associados privados 
uma vantagem concorrencial”.

14. Em conclusão, “as considerações que levaram o Tribunal de 
Justiça às conclusões expostas [desde o Acórdão Stadt Halle] são 
igualmente válidas em circunstâncias como as do processo principal”; 
e “a circunstância de a participação de associados privados na entidade 
adjudicatária ser apenas minoritária não é suscetível de pôr em causa 
estas conclusões”.

15. Neste sentido, considerando prejudicadas as demais questões 
colocadas no processo, o TJUE formulou a seguinte resposta à primeira 
(e decisiva) questão prejudicial suscitada pelo STA: “quando o 
adjudicatário de um contrato público é uma associação de utilidade 
pública sem fins lucrativos que, no momento da adjudicação desse 
contrato, conta entre os seus associados não só entidades pertencentes 
ao setor público mas também instituições privadas de solidariedade 
social que exercem atividades sem fins lucrativos, o requisito relativo 
ao «controlo análogo», estabelecido pela jurisprudência do Tribunal 
de Justiça para que a adjudicação de um contrato público possa ser 
considerada uma operação «in house», não está preenchido, de modo 
que é aplicável a Diretiva 2004/18” (n.º 45).
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V. Conclusão: a contratação in house após o Acórdão sob anotação

16. Com este entendimento, o TJUE atribuiu o alcance mais amplo possível 
à proibição da presença de participação privada num adjudicatário selecionado 
através da contratação in house, incluindo na norma proibitiva qualquer 
participação de uma entidade não pública, ainda que de natureza social – algo 
que não decorria com segurança do stare decisis e constitui uma inovação deste 
Acórdão387.

17. Daqui emerge a anunciada temeridade do TJUE: ao criar uma proibição 
ampla, genérica, automática, desencadeada logo que detetada a presença de 
alguma participação não pública – agora incluindo mesmo do sector social 
–, o TJUE alega que nunca será possível que uma participação seja tão 
insignificante que se mostre insuscetível de perturbar o “controlo análogo” 
exercido pela entidade adjudicante. Ora, se a argumentação de Mengozzi, 
aproveitada pelos juízes, aparenta ser impressiva, ela enfrenta dificuldades 
quando testada em situações-limite que, fruto da natureza genérica e não 
excecionada daquela proibição, também ficam por esta abrangidas, sem que, 
porém, tal se mostre razoável ou necessário à luz do mesmo princípio da 
concorrência alegado como fundamento do aresto.

Assim, abordando primeiro o plano quantitativo, o TJUE não receia 
afirmar que a natureza “minoritária” de uma participação privada não 
obstaculiza a conclusão de que o “controlo análogo” da entidade adjudicante 
fica inevitavelmente prejudicado (cfr. n.º 42). Mas o intérprete deve perguntar 
se não será desrazoável concluir que tal controlo ficará sempre impedido, 
mesmo quando o adjudicatário conte – por hipótese – com uma participação 
inferior a 1% de capital privado388: acaso será sensato julgar – salvo se existir 
algum poder especial de bloqueio – que o titular dessa participação consegue 

387  Por economia do texto, não se aborda aqui a hipótese de afastamento dessa proibição no caso de o titular de 
uma participação privada ter sido, ele próprio, escolhido através de um procedimento concorrencial, o que 
justificaria a permissão de uma adjudicação direta para evitar a sujeição a um “duplo procedimento” e a 
perda de utilidade do recurso a parcerias público-privadas institucionalizadas – admitindo expressamente tal 
hipótese, cfr. Acórdão Acoset, cit., n.º 58; para comentário ao aresto, cfr. Alexandra Leitão, “Comentário ao 
Acórdão do Tribunal de Justiça de 5 de Outubro de 2009”, in Estudos em Homenagem ao Conselheiro 
Cunha Rodrigues, Lisboa, 2013; Rodrigo Esteves de Oliveira, “Acórdão Acoset: As Alternativas Procedi-
mentais na Constituição de uma PPPI vistas à luz do Direito Comunitário”, in CJA, 92 (2012), pp. 3 ss.

388  De resto, recordando a jurisprudência constitucional portuguesa que, a propósito do caso da 
Brisa, considerou que a titularidade privada de uma participação social exígua (no caso, 0,2%) 
não impedia a sua qualificação como empresa de capitais integralmente públicos (Acórdão n.º 
24/98 do Tribunal Constitucional), cfr. Rui Medeiros, “Âmbito…”, cit., p. 15.
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impedir a entidade adjudicante de impor a sua vontade decisória?389

Também no plano qualitativo, o TJUE assevera que a presença de 
entidades não públicas acarreta sempre uma (pelo menos potencial) 
discrepância entre os interesses prosseguidos na relação in house, 
prejudicando a subsistência de um comando decisório único (n.º 36)390. 
Será, porém, razoável garantir a impossibilidade de uma participação 
minoritária pertencer a uma ou mais entidades que, por força dos próprios 
estatutos, prosseguem exclusivamente interesses idênticos aos da entidade 
adjudicante – tanto mais agora que essas entidades podem ser do setor 
social – e inviabilizam qualquer conflito de interesses?

Finalmente, a alegação mais impressiva à luz dos princípios da 
concorrência e da não discriminação em razão da nacionalidade391 consiste 
na ideia de que a atribuição direta de um contrato a um adjudicatário que 
conta com uma participação privada – por mais minoritária que esta seja 
– implica, por natureza, a concessão não concorrencial de um benefício 
económico a todos os titulares de participações nesse adjudicatário – 
benefício fracionado segundo a quota-parte de cada um –, incluindo, pois, 
aos titulares privados. E, na medida em que estes últimos também exerçam 
atividades económicas num mercado concorrencial, sairão premiados 
com uma vantagem que não é partilhada com os seus competidores (n.os 
38-40). 

Igualmente aqui impressiona o automatismo do juízo do TJUE: um 
Tribunal tradicionalmente caracterizado por exigir das autoridades 
nacionais que as decisões suscetíveis de afetarem o funcionamento do 
mercado não dispensem apreciações casuísticas – mesmo admitindo 
que para tanto se incremente a insegurança jurídica – não concebe 
agora a hipótese real de um adjudicatário contar com associados dos 
setores privado ou social que se encontrem estatutária ou facticamente 
impossibilitados de interferir no mercado concorrencial e de obterem 
qualquer benefício deformador da competição de mercado.

389  Neste exato sentido, sugerindo ao TJUE devolver ao juiz o poder de apreciação casuística num processo 
em que abertamente se reconhecia que a participação pública era maioritária, mas estava longe de ser 
exclusiva, e sustentando que a contratação in house deveria ser viabilizada desde que a – então muito 
significativa – participação minoritária não impedisse o controlo público do adjudicatário, cfr. as Conclu-
sões cits. de Philippe Lèger (Processo C-94/99 – ARGE), n.os 60 e 63.

390  Cfr. já o próprio Acórdão Stadt Halle, cit., n.º 50; Acórdão Comissão c. Áustria (Mödling), cit., n.º 47.
391  Concretizando já esta ideia, v. especialmente Acórdão Comissão c. Áustria (Mödling), cit., n.º 48; Acór-

dão Acoset, cit., n.º 56.
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18. Tendo presente esta proibição automática, não é de admirar que, 
já prevendo esta tendência decisória, o legislador europeu, ao aprovar 
as novas Diretivas de Contratação Pública pouco antes da prolação do 
Acórdão sob anotação, tenha tratado esta tese jurisprudencial como 
aquilo que ela realmente é: como um terceiro requisito (cumulativo) 
da contratação in house. Em cada uma das disposições que disciplinam 
a invocação desta exceção à adoção de procedimentos concorrenciais392, 
o legislador elenca a proibição de “participação direta de capital privado 
na pessoa coletiva controlada” numa alínea ou segmento autónomo e 
separado da exigência do “controlo análogo”393.

Faz sentido essa autonomização: se o TJUE entende que qualquer 
participação não pública no adjudicatário veda automaticamente a relação 
in house, então tal proibição tem de ser imposta ainda que in casu aquele 
“controlo análogo” não tenha sido prejudicado. Por outras palavras: 
se o juiz omite a possibilidade de uma participação privada ou social 
não obstruir a ingerência pública sobre o adjudicatário, exigindo, ainda 
então, a proibição da contratação in house logo que essa participação seja 
detetada, então será porque, verdadeiramente, criou um terceiro requisito, 
que acresce aos dois requisitos nascidos com o Acórdão Teckal.

Foi esta autonomização – que o TJUE não quis confessar – que o 
legislador europeu coerentemente deixou em evidência. 

19. Daí que a participação privada seja agora autorizada 
excecionalmente, nas citadas disposições das Diretivas, somente quando 
decorra de uma exigência de “disposições legislativas nacionais”, desde que 
“em conformidade com os Tratados”, e ressalvada – aqui sim – a garantia 
de que ela não acarrete quaisquer “poderes de controlo” e “bloqueio” 
ou qualquer “influência decisiva na pessoa coletiva controlada”. Com 
essa exceção, trata-se apenas de salvaguardar os casos de “organismos 
públicos de participação obrigatória, como as organizações responsáveis 
pela gestão ou o exercício de determinados serviços públicos”, em que a 
participação privada, resultando de uma imposição pública e não de uma 

392  Artigo 17.º, n.º 1, alínea c), n.º 2 e n.º 3, alínea c), da Diretiva 2014/23/UE; artigo 12.º, n.º 1, alínea c), n.º 
2 e n.º 3, alínea c), da Diretiva 2014/24/UE; artigo 28.º, n.º 1, alínea c), n.º 2 e n.º 3, alínea c), da Diretiva 
2014/25/UE.

393  Deve aliás sublinhar-se que, já em 2008, ao abordar criticamente esta tese restritiva e justificar o silêncio 
do Código português nesta matéria, Rui Medeiros tratou certeiramente aquela proibição jurisprudencial 
como um terceiro requisito da contratação in house, uma vez que o Tribunal pretendia que ele funcionasse 
independentemente de qualquer consideração casuística sobre a verificação do “controlo análogo” – cfr. 
“Âmbito…”, cit., p. 12.
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opção privada, em nada interfere com o funcionamento e a atividade do 
adjudicatário394.

Embora fosse razoável esperar o alargamento dessa exceção a todos os 
casos em que a participação privada – igualmente sem exercer “influência 
decisiva” sobre o adjudicatário – não prejudica o funcionamento do 
mercado concorrencial, a verdade é que este terceiro requisito da 
contratação in house ficou, pelo exposto, definitivamente consolidado no 
ordenamento europeu após o Acórdão sob anotação. 

Numa palavra, tal Acórdão vedou a relação in house em qualquer 
caso de participação não pública no adjudicatário – e não apenas nos 
casos estritos, expressamente abrangidos pelo legislador, em que essa 
participação se materialize através de “capital privado”.

394 Cfr. Considerando 46 da Diretiva 2014/23/UE; Considerando 32 da Diretiva 2014/24/UE. 
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Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) 
de 25 de junho de 2014

(C-76/13)

Tipo:  ação por incumprimento.

Partes:  Comissão Europeia c. República Portuguesa

Objeto:   i) pedido de declaração de que, não tendo tomado as 
medidas que a execução do acórdão Comissão c. Portugal 
(C-154/09) implica, a República Portuguesa não cumpriu 
as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 
260.° TFUE; ii) pedido de condenação no pagamento à 
Comissão de uma sanção pecuniária compulsória e de 
uma quantia fixa;

Dispositivo:  i) não tendo tomado todas as medidas necessárias que a 
execução do acórdão Comissão c. Portugal (C-154/09) 
implica, a República Portuguesa não cumpriu as 
obrigações que lhe incumbem por força do artigo 260.°, 
n.° 1, TFUE; ii) a República Portuguesa é condenada a 
pagar à Comissão Europeia uma quantia fixa de 3 milhões 
de euros e uma sanção pecuniária compulsória de 10 000 
euros por cada dia de atraso na aplicação das medidas 
necessárias para dar cumprimento ao acórdão Comissão 
c. Portugal.
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v. Processos por incumprimento e poderes sancionatórios do 
Tribunal de Justiça da União Europeia

Anotação ao Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) de 25 
de junho de 2014, Comissão Europeia c. Portugal, proc. C-76/13

Miguel Sousa Ferro395

I. Antecedentes e declaração de incumprimento

No início do século XXI, o serviço universal de telecomunicações 
em Portugal era garantido pela Portugal Telecom, ao abrigo do contrato 
de concessão de 1995, adotado por um período de 30 anos, nos termos 
concretizados no Decreto-Lei n.º 458/99, de 5 de novembro.

No chamado Pacote das Comunicações Eletrónicas, aprovado pela 
União Europeia em 2002, incluía-se a Diretiva Serviço Universal396, a 
qual impunha, inter alia, que o(s) prestador(es) de serviço universal (SU) 
fosse(m) designado(s) por concurso público. A transposição da Diretiva 
deveria estar concluída até 24 de julho de 2003.

O regime nacional vigente aquando da adoção desta Diretiva previa 
que se realizasse um concurso público para a designação do prestador 
do SU, mas só no final do contrato de concessão. Em 2003, antes do 
fim do prazo de transposição, o Governo alterou as bases de concessão 
do serviço público de telecomunicações em termos que confirmaram a 
manutenção da designação da PT como prestadora de serviço universal 
até 2025397.

A Lei das Comunicações Eletrónicas (LCE, Lei n.º 5/2004, de 10 
de fevereiro) procedeu à transposição para o ordenamento nacional do 
Pacote das Comunicações Eletrónicas, e previa a designação do prestador 
de SU por concurso, mas não revogou nem alterou, expressamente, as 
normas que implicavam que a situação existente só se alterasse em 2025, 
embora parecesse dar prevalência à nova lei em caso de conflito com as 
bases da concessão.

A Comissão Europeia enviou ao Estado português a primeira 

395   Miguel Sousa Ferro - Professor Convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e da 
Universidade Europeia. Email: miguelferro@fd.ul.pt.

396  Diretiva 2002/22/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de março de 2002, relativa ao serviço 
universal e aos direitos dos utilizadores em matéria de redes e serviços de comunicações eletrónicas (Di-
retiva serviço universal) (JO L 108/51, de 24/04/2002), artigos 3.°, n.° 2, e 8.°, n.° 2.

397 Decreto-Lei n.º 31/2003, de 17 de fevereiro.
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notificação para cumprir, neste assunto, a 21 de março de 2005. Portugal 
defendeu-se com o argumento de que a LCE revogara a designação da PT 
como prestadora do serviço universal e que as obrigações em causa da 
Diretiva estavam corretamente transpostas.

Dois anos depois, a Comissão enviou uma nova notificação para 
cumprir, baseada numa interpretação diferente do quadro normativo e na 
constatação factual de que não fora ainda lançado um concurso público 
para designação do prestador do SU. O parecer fundamentado foi enviado 
a 1 de fevereiro de 2008 e a ação por incumprimento foi intentada a 4 de 
maio de 2009.

Por acórdão de 7 de outubro de 2010, o TJUE deu razão à Comissão 
Europeia e declarou o incumprimento do Estado português398.

O TJUE começou por esclarecer que resultava da Diretiva Serviço 
Universal uma verdadeira obrigação de resultado. Até este acórdão, e 
apesar de alguns passos tomados nessa direção (e.g., consulta pública), 
o Estado português ainda não completara o processo de designação do 
prestador de SU por concurso público, de acordo com as exigências da 
Diretiva. Esta falta de aplicação prática não podia, segundo o Tribunal, ser 
justificada por dificuldades de implementação (tais como a necessidade 
de realização de uma análise de mercado para otimização da configuração 
do concurso público)399, e bastava para se identificar um incumprimento. 
Num cenário de processos de incumprimento que se focam quase sempre 
na letra das normas de transposição, esta decisão do TJUE realçou a 
importância de uma abordagem pragmática e que preserve o efeito útil de 
certo tipo de obrigações contidas em Diretivas europeias.

Mas o TJUE também concordou com a Comissão que a própria 
transposição normativa não fora correta e completamente feita. De acordo 
com a interpretação do TJUE, a LCE mantivera em vigor a concessão do 
serviço universal em benefício da PTC até 2025. O Tribunal deu razão 
ao Estado português que a LCE transpusera corretamente, no artigo 99.º, 
o artigo 8.º, n.º 2, da Diretiva, e que era possível entender esse regime 
como mais exigente do que a anterior designação sem concurso público 
ao abrigo do contrato de concessão, com a consequência de se afastar a 
aplicação do Decreto-Lei n.º 31/2003 (por força do artigo 121.º da LCE).

398  Acórdão do Tribunal de Justiça de 7 de outubro de 2010, Comissão Europeia c. Portugal, proc. 
C-154/09.

399  Reafirmando jurisprudência anterior: Acórdão do Tribunal de Justiça de 9 de março de 2004, Comissão 
c. Luxemburgo, proc. C-314/03; e Acórdão do Tribunal de Justiça de 17 de dezembro de 2009, Comissão 
c. Bélgica, proc. C-120/09.
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No entanto, verificava-se, segundo o Tribunal, um sério problema de 
claridade e segurança jurídica. De acordo com jurisprudência assente, 
a transposição deve ser “suficientemente precisa e clara para o pleno 
cumprimento da exigência de segurança jurídica e que os beneficiários 
tenham a possibilidade de conhecer a plenitude dos seus direitos e, se 
necessário, de os invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais”400. E esta 
apreciação é feita de modo objetivo pelo Tribunal, não sendo afetada pela 
opinião subjetiva, nomeadamente, das empresas no mercado401. Existia 
uma situação de ambiguidade jurídica, exacerbada pela situação factual.

Assim, em outubro de 2010, ficou declarado o incumprimento do 
Estado português, estando este obrigado a executar o acórdão do TJUE, 
transpondo corretamente os artigos em causa da Diretiva Serviço 
Universal e garantindo a sua aplicação prática, ou seja, designando o 
prestador de SU por concurso público conforme à Diretiva. Recorde-se 
que o início deste processo precedeu a entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa, motivo pelo qual ainda não era possível pedir, desde logo, na 
primeira ação, a condenação do Estado-membro em sanções.

II. Enquadramento da segunda ação

Na sequência do acórdão C-154/09, a LCE foi revista (Lei n.º 51/2011, 
de 13 de setembro). No entanto, apesar de alguma reorganização, o 
conteúdo material das normas anteriormente criticadas pelo TJUE não 
sofreu alterações significativas. Continuou a consagrar-se a continuada 
vigência do Decreto-Lei n.º 31/2003, de 17 de fevereiro, exceto quando a 
LCE impusesse “um regime mais exigente para a concessionária” (artigo 
124.º, n.º 2).

O Estado português entendeu que, por imperativos jurídicos internos, 
devia primeiro chegar a um acordo com a PT (renegociação dos termos 
do contrato de concessão), antes de lançar um novo concurso para a 
prestação do SU.

Insatisfeita com o arrastar do processo, a Comissão enviou uma 
notificação para cumprir em abril de 2011. Entretanto, esta questão foi 

400  Acórdão do Tribunal de Justiça de 7 de outubro de 2010, Comissão Europeia c. Portugal, proc. C-154/09, 
§47; Acórdão do Tribunal de Justiça de 10 de maio de 2001, Comissão c. Países Baixos, proc. C-144/99, 
§17; Acórdão do Tribunal de Justiça de 24 de junho de 2008, Comissão c. Luxemburgo, proc. C-272/07, 
§§10 e 11; Acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de abril de 2009, Comissão c. Bélgica, proc. C-292/07, 
§§69 e 70. 

401  Acórdão do Tribunal de Justiça de 7 de outubro de 2010, Comissão Europeia c. Portugal, proc. C-154/09, 
§50.
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também incluída no Memorando de Entendimento com a Troika402.
Em maio de 2012, o Governo aprovou a contratação da prestação do 

SU, definiu os termos dos respetivos concursos e autorizou a respetiva 
despesa403. Com o objetivo de incentivar a participação no processo de 
seleção do maior número possível de entidades, atendendo aos diferentes 
níveis de interesse nas várias componentes do SU, decidiu-se organizar 
três concursos distintos, respetivamente para: (i) a ligação a uma rede de 
comunicações pública num local fixo e a prestação de serviços telefónicos 
acessíveis ao público através dessa ligação; (ii) a oferta de postos públicos; 
e (iii) a disponibilização de uma lista telefónica completa e de um serviço 
completo de informações de listas.

Estes concursos públicos foram posteriormente regulados pela Portaria 
n.º 318/2012, de 12 de outubro de 2012, sendo finalmente lançados os 
concursos neste mês.

Em fevereiro de 2013, Portugal informou a Comissão Europeia de que 
não esperava que o processo de designação estivesse concluído antes do 
fim do 1.º semestre de 2013, e aquela deu início, a 12 de fevereiro de 2013, 
ao (segundo) processo por incumprimento do qual ora nos ocupamos.

Posteriormente, em julho de 2013, o Governo aprovou a revogação 
do contrato de concessão com a PT (com indemnização desta empresa, 
tendo este acordo sido assinado a 28 de outubro de 2013) e determinou 
a adjudicação do concurso relativo à primeira componente do SU à 
Optimus (zonas Norte e Centro) e à ZON TV Cabo (zona Sul e Ilhas), e 
do concurso relativo à segunda componente do SU à PT404. Ficou ainda 
por designar o prestador da terceira componente do SU, cujo concurso 
ficara deserto.

Em acréscimo, o Decreto-Lei n.º 35/2014, de 7 de março, com entrada 
em vigor a 1 de junho de 2014, revogou o Decreto-Lei n.º 31/2003, de 17 
de fevereiro, e o artigo 124.º da LCE.

III. O acórdão do Tribunal de Justiça

O TJUE não teve dúvidas quanto ao incumprimento do acórdão, 
resolvendo essa questão em 6 curtos parágrafos. Começou por recordar 

402  Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de Política Económica, 17 de maio de 2011, 
celebrado entre Portugal e a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Inter-
nacional, §5.18.

403  Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/2012, de 22 de maio.
404 Resolução do Conselho de Ministros n.º 66-A/2013, de 18 de julho.
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que “a data de referência para apreciar a existência de um incumprimento 
(…) é a data de expiração do prazo fixado na notificação para cumprir 
emitida ao abrigo dessa disposição”, que neste caso fora 7 de junho de 
2011405. As medidas adotadas pelo Estado português, que este apresentou 
como tendo dado cumprimento ao acórdão, eram posteriores a essa data. 
Era, portanto, ponto assente que se verificara um incumprimento do 
acórdão C-154/09 dentro do prazo relevante.

Restava determinar as sanções a aplicar. Aqui, sim, o acórdão alonga-
se, explorando questões inovadoras e interessantes.

A Comissão pedira a condenação de Portugal no pagamento de:
(i)  uma quantia fixa de 5.277,30 EUR por dia, desde a data 

do acórdão C-154/09, até à plena execução ou à data deste 
segundo acórdão (nesta segunda hipótese, este pedido 
traduzir-se-ia numa multa fixa de 7 milhões EUR);

(ii)  uma sanção pecuniária compulsória de 43.264,64 EUR 
por cada dia de atraso na execução do acórdão C-154/09, 
desde a data deste segundo acórdão até plena execução;

O TJUE acabou por condenar Portugal no pagamento de:
(i)  uma quantia fixa de 3 milhões EUR;
 (ii)  uma sanção pecuniária compulsória de 10.000 EUR por 

cada dia de atraso no cumprimento do acórdão C-154/09, 
desde a data deste segundo acórdão até à plena execução.

A abordagem da Comissão ao cálculo das sanções seguiu a 
Comunicação a que se encontrava auto-vinculada406. A defesa de Portugal 
focou-se, inter alia, na desnecessidade das sanções, face à adoção, 
entretanto, das medidas necessárias ao pleno cumprimento, bem como na 
desproporcionalidade das sanções propostas, em comparação com multas 
noutros casos, atentas as dificuldades jurídicas internas na implementação 
e face à gravidade da conduta e à ausência de impacto significativo sobre 
os interesses dos consumidores. Foi também invocado o contexto da crise 
financeira internacional e da situação portuguesa, em particular, em prol 
de uma redução da multa.

Como recordou o Tribunal, as coimas fixas devem ser determinadas 
em função das consequências para interesses privados e públicos. No caso 

405  Acórdão do Tribunal de Justiça de 25 de junho de 2014, Comissão Europeia c. Portugal, proc. C-76/13, §26.
406  Comunicação de 13 de dezembro de 2005 relativa à aplicação do artigo 228.° CE (SEC(2005) 1658), 

conforme atualizada pela sua Comunicação de 31 de agosto de 2012 relativa à aplicação do artigo 260.° 
TFUE (SEC(2012) 6106).
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concreto, o Tribunal afirmou que a não execução do acórdão C-154/09 
“prejudicou os interesses privados e públicos em causa”407. No entanto, 
em nosso entender, nem a Comissão procurou demonstrar, nem o Tribunal 
se debruçou, minimamente, sobre factos a partir dos quais se pudesse 
concluir pela existência de tal prejuízo. O TJUE parece tê-lo presumido 
com base no incumprimento. Mas tal solução é pouco confortável, por 
parecer implicar a impossibilidade de se concluir que um incumprimento 
não teve consequências práticas e que, por isso, não justifica uma multa. 
Ora, o princípio de base da jurisprudência deveria permitir essa opção.

O Tribunal referiu ainda circunstâncias do caso concreto para justificar 
a necessidade de adoção de uma sanção fixa como medida dissuasora 
de futuros incumprimentos – especificamente, o facto de Portugal ter 
confirmado a manutenção da situação contrária à Diretiva (Decreto-Lei 
n.º 31/2003) já após a sua entrada em vigor, e pouco antes do fim do prazo 
de transposição408.

Quanto ao montante da quantia fixa, o Tribunal reafirmou os princípios 
jurisprudenciais de base nessa matéria409. Especialmente relevante na 
análise subsequente são: (i) a irrelevância de dificuldades internas; (ii) 
a aferição da gravidade da sanção; (iii) a falta de prova da revogação do 
contrato de concessão; (iv) a capacidade de pagamento de Portugal; e (v) 
a aplicação do princípio da igualdade face a anteriores sanções impostas 
pelo Tribunal.

No primeiro ponto, Portugal argumentara que o atraso na implementação 
se devera a imperativos internos constitucionais que obrigaram a 
negociações com a PT relativamente ao contrato de concessão vigente. 
Sem discutir o eventual mérito desse argumento ao nível factual, a atitude 
do TJUE foi, como lhe é característico, excluir sumária e categoricamente 
a relevância de quaisquer tais dificuldades do ordenamento jurídico 
interno como justificação para a inobservância do direito comunitário410. 
Uma posição clássica que se entende, sem prejuízo de poder ter de ser 
revista quando esteja em causa o limite ao primado do direito europeu, o 
que não era claro que estivesse aqui em causa.

No segundo ponto, a gravidade da sanção foi aferida em termos 
abstratos, com base na presunção de prejuízos a que já se aludiu. O 

407  Acórdão do Tribunal de Justiça de 25 de junho de 2014, Comissão Europeia c. Portugal, proc. C-76/13, §53.
408 Idem, §54.
409 Idem, §56.
410 Idem, §60.
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tribunal presumiu que a ausência de concurso público implicou que os 
serviços não fossem prestados de forma rentável e eficaz, no respeito dos 
princípios da objetividade, da não discriminação e da distorção mínima 
de concorrência, implicando portanto um impacto negativo no bom 
funcionamento do mercado interno. É inegável, cremos, que a ausência 
de concurso implicou que outras empresas não tivessem oportunidade de 
prestar o SU, pelo que a esse nível a restrição é evidente. Mas já não era, 
quanto a nós, de modo algum evidente que a ausência de tal concurso 
implicasse prejuízos para os utilizadores finais, nem encontramos 
referida base jurisprudencial para semelhante presunção411. Aliás, nem é 
claro que o Tribunal tenha valorizado essa componente, sendo razoável 
uma leitura do acórdão segundo a qual a gravidade da infração se limita, 
exclusivamente, ao seu impacto no processo concorrencial e no acesso 
ao mercado, protegendo esses valores independentemente de quaisquer 
consequências para os utilizadores finais.

Terá sido especialmente importante, neste caso concreto, o facto de 
o TJUE ter entendido que não fora junta ao processo prova suficiente 
de que o acordo de revogação do contrato de concessão com a PT fora, 
efetivamente, assinado412. A conclusão é surpreendente, na medida em 
que o Tribunal também deu por provado que a revogação definitiva do 
artigo 124.º da LCE e os dois novos contratos de prestação de SU tinham 
produzido efeitos desde 1 de junho de 2014. Em todo o caso, foi uma 
conclusão com base nos autos que implicava, segundo o TJUE, que não 
se pudesse dar por terminado o incumprimento.

Quanto à proporcionalidade da sanção face à capacidade de pagamento 
do Estado-membro, o TJUE reconheceu que essa capacidade de Portugal 
conhecera uma “certa regressão num contexto de crise económica”413.

O montante de 3 milhões EUR de sanção fixa a que o Tribunal chegou, 
sem ser claramente excessivo, destoa dos precedentes recentes de 
sanções fixas por incumprimentos aplicadas a outros Estados-membros 
especialmente afetados pela crise financeira (Grécia e Irlanda). Em 6 
outros acórdãos referentes a incumprimentos com durações similares, o 
Tribunal determinou quantias fixas de 1 milhão EUR (1x), 1,5 milhões 

411 dem, §§61-62.
412 Idem, §63.
413 Idem, §66.
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EUR (1x), 2 milhões EUR (2x) e 3 milhões EUR (2x)414. Esta lista inclui 
casos em que as infrações foram consideradas muito graves, em que não 
existiam dificuldades de implementação, em que se verificou ausência 
de cooperação ou sequer início de execução do acórdão que declarou o 
incumprimento, e até uma situação de reincidência.

A aplicação da sanção pecuniária compulsória foi especialmente 
interessante, na medida em que só se justifica se o incumprimento 
persistir à data do acórdão e visa a persuasão do Estado-membro a 
adotar as medidas necessárias, devendo, portanto, ser proporcional a essa 
necessidade de persuasão.

Já referimos que o Tribunal não deu por provado que o incumprimento 
tivesse sido terminado, desde logo porque não se provara a revogação 
efetiva do acordo de concessão com a PT, apesar de se ter demonstrado a 
adjudicação dos concursos da prestação das duas primeiras componentes 
do SU. É especialmente interessante que o TJUE não tenha sequer 
discutido a situação da 3ª componente do SU. 

Sem prejuízo da complexidade destas análises factuais, e de o Tribunal 
se ter de limitar aos documentos e informações constantes do processo, é 
nosso entender que, à data de adoção do acórdão, Portugal já tomara todas 
as medidas necessárias para garantir o pleno cumprimento do acórdão 
que declarou o incumprimento. Faltava apenas a designação do prestador 
da terceira componente do SU, que não fora possível por o concurso ter 
ficado deserto. É certo que se pode discutir se esse facto seria, ao menos 
parcialmente, imputável à República Portuguesa. Mas o Tribunal não fez 
qualquer referência a tal questão, e é certamente possível, em abstrato, 
que as empresas continuassem a não mostrar interesse na prestação deste 
serviço.

O acórdão C-76/13 deixou substanciais dúvidas, em nosso entender, 
quanto ao que seria necessário para pôr termo ao incumprimento pelo 
Estado português. Se o Estado provasse a revogação do contrato de 
concessão com a PT, isso bastaria? Não bastaria para cumprir a obrigação 
de resultado da Diretiva quanto à terceira componente do SU, mas o 
Tribunal não refere esse aspeto. O próprio Tribunal admite que Portugal 

414   Acórdão do Tribunal de Justiça de 4 de junho de 2009, Comissão Europeia c. Grécia, proc. C-109/08; 
Acórdão do Tribunal de Justiça de 4 de junho de 2009, Comissão Europeia c. Grécia, proc. C-568/07; 
Acórdão do Tribunal de Justiça de 7 de julho de 2009, Comissão Europeia c. Grécia, proc. C-369/07; 
Acórdão do Tribunal de Justiça de 31 de março de 2011, Comissão Europeia c. Grécia, proc. C-407/09; 
Acórdão do Tribunal de Justiça de 19 de dezembro de 2012, Comissão Europeia c. Irlanda, proc. 
C-279/11; Acórdão do Tribunal de Justiça de 19 de dezembro de 2012, Comissão Europeia c. Irlanda, 
proc. C-374/11.
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já pusera em prática “as medidas necessárias para executar uma parte 
importante das suas obrigações”, embora não as especifique415.

O que constitui o pleno cumprimento deste acórdão? Naturalmente 
que caberá, em última linha, ao TJUE dirimir qualquer conflito. Mas, 
tendo em conta que caberá à Comissão interpretar o acórdão e aplicar 
as sanções, não deixa de ser surpreendente que um acórdão que aplique 
sanções por incumprimento do direito europeu seja tão impreciso quanto 
ao que constitui o pleno cumprimento.

Numa perspetiva mais profunda, suscita-se a curiosa questão de saber 
se um Estado pode ser declarado em incumprimento – e persistir em 
incumprimento – mesmo que tenha feito tudo o que estava ao seu alcance 
– dentro do razoável – para cumprir a obrigação, mas o cumprimento se 
tenha revelado impossível devido a opções de operadores privados.

IV. Epílogo

Sem surpresa, a controvérsia a que aludimos no penúltimo parágrafo 
da anterior secção acabou por se manifestar na prática.

Após o acórdão C-76/13, foram adotadas algumas medidas de 
execução. Em fevereiro de 2015, o Governo determinou o lançamento 
de novo concurso para a designação do prestador de SU da terceira 
componente em falta (disponibilização de uma lista telefónica completa 
e de um serviço completo de informações de listas)416, que foi regulado 
de imediato417 e lançado a 26 de fevereiro418. Em maio de 2015, esta 
componente foi adjudicada à MEO419.

No entanto, tanto quanto nos foi possível determinar, este processo por 
incumprimento ainda não foi dado por encerrado, podendo eventualmente 
subsistir dúvidas da Comissão Europeia sobre a plena execução e não se 
sabendo ainda a fatura final deste incumprimento.

V. Conclusão

O acórdão C-76/13 é um interessante caso de estudo. Contribui, de 
modo especial, para a discussão de duas questões jurídicas que, em nosso 

415  Acórdão do Tribunal de Justiça de 25 de junho de 2014, Comissão Europeia c. Portugal, proc. C-76/13, §75.
416 Resolução do Conselho de Ministros n.º 7-B/2015, de 20 de fevereiro.
417 Portaria n.º 50-A/2015, de 25 de fevereiro, e Despacho n.º 2036-A/2015, de 25 de fevereiro.
418 Anúncio de procedimento n.º 1138/2015, de 26 de fevereiro.
419 Resolução do Conselho de Ministros n.º 32-B/2015, de 21 de maio.



306

entender, necessitam ainda de esclarecimento na jurisprudência, que 
parece ter caminhado numa direção menos desejável.

Primeiro, se o montante das coimas deve ser determinado em função 
dos prejuízos causados a interesses privados e públicos, estes prejuízos 
devem ser aferidos, o que implica a sua demonstração no processo. Uma 
mera presunção (implícita) de prejuízo, sem fundamento (ou, pelo menos, 
sem fundamento indicado) implica, na prática, a violação deste princípio 
jurisprudencial e põe em causa a justificação da quantificação das 
sanções impostas pelo Tribunal. Para além da discussão da necessidade, 
esta questão revela-se, com especial premência, aquando da aferição da 
gravidade da infração.

Segundo, se a obrigação que foi incumprida é uma obrigação de 
resultado, mas esse resultado está, pelo menos em parte, dependente 
da vontade ou conduta de privados, parece-nos que não pode haver 
incumprimento se o Estado mostrar que tomou todas as medidas razoáveis 
para garantir o pleno cumprimento e o resultado só não foi alcançado 
devido a fatores que estão fora do seu controlo (dependem da vontade de 
particulares). Tanto quanto sabemos, a questão ainda não foi discutida, 
apesar de já ter sido suscitada neste processo e continuar a ser suscitada 
noutros420.

Ao nível dos estudos de ciência política, este processo é também um 
caso de estudo sobre as consequências de decisões políticas nacionais que 
acabam por ter importantes custos para os cofres do Estado, que poderão 
não ser devidamente tidos em conta no momento da decisão, inter alia, 
por não ser certa a sua concretização e por essa concretização, a acontecer, 
só vir a verificar-se num futuro relativamente distante.

420 Cfr., e.g., os processos C-398/14 e C-557/14, relativos ao tratamento das águas residuais urbanas.
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Acórdão do Tribunal de Justiça (Quarta Secção) 
de 10 de julho de 2014

 (C-183/13)

Tipo:  reenvio prejudicial submetido pelo Supremo Tribunal 
Administrativo.

Partes:  Fazenda Pública c. Banco Mais

Objeto:   interpretação da Sexta Diretiva 77/388/CEE do Conselho, 
de 17 de maio de 1977, relativa à harmonização das 
legislações dos Estados-Membros respeitantes aos 
impostos sobre o volume de negócios — Sistema comum 
do imposto sobre o valor acrescentado: matéria coletável 
uniforme.

Dispositivo:  o artigo 17.°, n.° 5, terceiro parágrafo, alínea c), da Sexta 
Diretiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de maio de 
1977, relativa à harmonização das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos impostos sobre o 
volume de negócios — Sistema comum do imposto sobre 
o valor acrescentado: matéria coletável uniforme, deve 
ser interpretado no sentido de que não se opõe a que um 
Estado-Membro, em circunstâncias como as do processo 
principal, obrigue um banco que exerce, nomeadamente, 
atividades de locação financeira a incluir, no numerador 
e no denominador da fração que serve para estabelecer 
um único e mesmo pro rata de dedução para todos os 
seus bens e serviços de utilização mista, apenas a parte 
das rendas pagas pelos clientes, no âmbito dos seus 
contratos de locação financeira, que corresponde aos 
juros, quando a utilização desses bens e serviços seja 
sobretudo determinada pelo financiamento e pela gestão 
desses contratos, o que incumbe ao órgão jurisdicional 
de reenvio verificar.
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vi. Comentário ao acórdão “Fazenda Pública contra Banco Mais, 
SA” de 10 de Julho de 2014, Proc. C-183/13:

O pro rata em casos de distorção significativa na determinação do 
montante de imposto devido

José MariaMontenegro421

I . Introdução

O Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), de 10 de 
Julho de 2014, que opôs a Fazenda Pública portuguesa ao Banco Mais, 
S.A. (doravante «Acórdão Banco Mais» ou simplesmente «Acórdão») 
ocupa-se, em bom rigor, daquele que é o mecanismo tendencialmente 
mais propício a divergências no funcionamento do sistema comum do 
Imposto Sobre o Valor Acrescentado – o exercício do direito à dedução. 
Se é verdade que a análise de uma qualquer questão em sede de IVA 
dificilmente passa à margem desse mecanismo – e por isso dele se diz que é 
«a trave-mestra do sistema do imposto»422 – essa análise é tendencialmente 
mais complexa quando em causa estão sujeitos passivos que se dedicam 
concomitantemente a actividades geradoras e não geradoras de IVA, 
e, muito em particular, quando a ambas as actividades são destinados 
os mesmos serviços ou os mesmos bens. Pois se nenhuma dificuldade 
oferece a regra da dedução integral do IVA suportado, quando relativo a 
serviços e bens exclusivamente destinados a operações geradoras de IVA, 
já não será assim na ausência dessa exclusividade.

Os sujeitos passivos, que se encontram na contingência de determinar 
os termos em que se há-de exercer o direito a deduzir o IVA, confrontam-
se com alternativas legais que nem sempre são evidentes, que não são 
imunes a dúvidas e, sobretudo, que geram conflitos de interpretação com 
a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e com os Tribunais.

O caso subjacente ao Acórdão Banco Mais é paradigmático desse 
potencial de dúvida. Não estamos certos de que o Acórdão tenha 
correspondido plenamente ao pedido que lhe era apresentado. Tememos 
– para usar uma expressão elegante – que no que se refere à análise do 

421  José Maria Montenegro - Advogado Sénior na sociedade de advogados «Morais Leitão, Galvão Teles, 
Soares da Silva & Associados». Docente no Instituto Politécnico do Porto / ESTGF.

422  Xavier de Basto, “A tributação do consumo e a sua coordenação internacional”, Cadernos CTF, n.º 164, 
1991, p. 41.
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regime português não terá sido empenhado o rigor desejado. E por isso 
a resposta, sendo útil, implica um reenquadramento antes ainda de um 
comentário de adesão ou de crítica.

É que a relação da Sexta Directiva – ainda a Sexta Directiva423 – com a 
legislação que a transpôs para o ordenamento nacional (rectius, o Código 
do IVA), não é exactamente a de uma mera tradução literária. Ela convoca 
o intérprete para algo mais que, no caso, parece-nos que faltou ao TJUE.

 
II. O caso Banco Mais

a) A questão em juízo
Tal como sintetizado no Acórdão, o Banco Mais é uma instituição 

bancária que no ano de 2004 (ano a que se reportam os factos em juízo) 
exerce actividades de locação financeira no sector automóvel e outras 
actividades financeiras. Parte dessas actividades – designadamente a 
relativa à locação financeira do sector automóvel – confere o direito à 
dedução do IVA, e outra parte não confere esse direito.

A locação financeira (também designada pela expressão leasing)424 
é uma forma alternativa de financiamento definida, nos termos legais, 
como sendo «o contrato pelo qual uma das partes se obriga, mediante 
retribuição, a ceder à outra o gozo temporário de uma coisa, móvel 
(…), adquirida ou construída por indicação desta, e que o locatário 
poderá comprar, decorrido o período acordado, por um preço nele 
determinado ou determinável mediante simples aplicação dos critérios 
nele fixados.»425. As operações de locação financeira são, portanto, 
formas de financiamento de activos. Se quisermos ver estes contratos 
sob o ponto de vista da sua substância económica, o que se verifica é 
que o utilizador do bem locado (designado de locatário) logra ter à sua 
disposição um activo que foi adquirido pelo locador em contrapartida da 
assunção por aquele da responsabilidade pelo pagamento de um conjunto 

423  No caso em apreço o TJUE teve sempre por referência a Sexta Directiva (Directiva 77/388/CEE), de 
17 de Maio de 1977, que procedeu à uniformização da base tributável do imposto a aplicar em todos os 
Estados-membros da então Comunidade Económica Europeia (CEE). Mais recentemente, a Sexta Direc-
tiva foi objecto de uma reformulação, concretizada através da Directiva 2006/112/CEE do Conselho, de 
28 de Novembro de 2006, entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2007. A reformulação visou, no essencial, 
proceder a uma diferente sistematização das matérias e a uma nova numeração dos seus artigos, não 
tendo representado qualquer alteração substancial. Uma vez que a factualidade em juízo no Acórdão que 
comentamos ocorreu sob a vigência da Sexta Directiva.

424  Sobre a locação financeira e seu enquadramento legal vide, por todos, Fernando Gravato de Morais, 
Manual da Locação Financeira, 2.ª Edição, Almedina, 2011.

425 Art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 149/95, de 24 de Junho.
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de rendas. Naturalmente, o utilizador do bem (o locatário) obriga-se a 
pagar ao financiador (locador) um conjunto sequencial de montantes que 
incorporarão o reembolso do capital – a designada amortização financeira 
– e um juro (que constitui o verdadeiro ganho do locador / financiador).

Para efeitos de IVA, a locação financeira mobiliária é qualificada como 
uma prestação de serviços por apelo ao conceito residual constante do 
n.º 1 do art.º 4.º do Código do IVA. Essa actividade é portanto geradora 
de IVA uma vez que não beneficia de qualquer isenção (passa incólume 
ao elenco taxativo plasmado no art.º 9.º do Código do IVA que consagra 
as transmissões de bens e as prestações de serviços isentas).

A especificidade que aqui se impõe convocar a propósito da actividade 
de locação financeira mobiliária – e que está na génese da disputa entre 
o Banco Mais e a Fazenda Pública – é a de que neste tipo de contratos 
o proveito que releva para efeitos contabilísticos e, consequentemente, 
para efeitos de tributação do rendimento, é apenas aquele que isola a 
componente de juros da renda a pagar pelo locador no contrato de locação 
financeira. Isto é, para efeitos contabilísticos e fiscais, a parte da renda 
relativa à amortização de capital não deve relevar – não releva – na folha 
contabilística do locador.

Dito de um modo mais preciso, quer na vigência do novo Plano Oficial 
de Contabilidade (POC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 410/89, de 21 de 
Novembro, quer já na vigência do Sistema de Normalização Contabilística, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, o locador 
passou a excluir do seu activo imobilizado os bens objecto de locação 
financeira, ficando o respectivo valor integrado numa conta de créditos 
a receber. E sendo assim, a percepção das rendas pagas contratualmente 
pelo locatário gera dois movimentos distintos e concomitantes na esfera 
da sociedade locadora: na parte da amortização financeira, um abate ao 
valor do crédito reconhecido; na parte relativa ao juro, um proveito (ou 
rédito) com impacto no resultado do período.

Ora, uma vez que apenas a parcela dos juros afecta o resultado 
contabilístico, assim também sucede para efeitos de IRC, por força da 
clássica relação de dependência parcial que une ambas as expressões 
(contabilística e fiscal), e cuja tradução legal se encontra no art.º 17.º do 
Código do IRC.

Inversamente, todavia, esta distinção entre a amortização do capital e do 
juro não releva para efeitos de liquidação de IVA, atendendo a que a base 
tributável encara as duas componentes da renda como uma só, fundindo-
as no conceito geral de contrapartida. É o que resulta inequivocamente 
do art.º 16.º do Código IVA – justamente a disposição que, sob a epígrafe 
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«valor tributável», escolheu apelar ao «valor da contraprestação» que, 
no caso dos contratos de locação financeira, é a renda tout court.

Mas e então, ao que vem, ou qual a relevância, desta diferença no tratamento 
da mesma realidade em sede de IRC e em sede de IVA? Que interesse tem na 
questão sob análise no aresto do TJUE de 10 de Julho de 2014?

Conforme já assinalámos, o Banco Mais pratica operações sujeitas e 
não isentas de IVA e operações sujeitas mas isentas sem direito à dedução, 
sendo o que se convencionou na doutrina como um sujeito passivo misto.

Para este tipo de sujeitos passivos o regime do direito à dedução do 
IVA suportado nos bens e serviços adquiridos para o exercício das suas 
actividades consagrado na lei426 era o que constava no art.º 23.º do Código 
do IVA e que o Banco Mais seguiu sem desvios.

Dispunha o mencionado art.º 23.º, sob a epígrafe «Regularização da 
dedução do imposto»:

«1 - Quando o sujeito passivo, no exercício da sua actividade, efectue 
transmissões de bens e prestações de serviços, parte das quais não 
confira direito à dedução, o imposto suportado nas aquisições é dedutível 
apenas na percentagem correspondente ao montante anual de operações 
que dêem lugar a dedução.

2 - Não obstante o disposto no número anterior, poderá o sujeito passivo 
efectuar a dedução segundo a afectação real de todos ou parte dos bens 
e serviços utilizados, sem prejuízo de a Direcção-Geral dos Impostos lhe 
vir impor condições especiais ou a fazer cessar esse procedimento no 
caso de se verificarem distorções significativas na tributação.

3 - A Administração fiscal pode obrigar o contribuinte a proceder de 
acordo com o disposto no número anterior:

a) Quando o sujeito passivo exerça actividades económicas distintas;
b)  Quando a aplicação do processo referido no n.º 1 conduza a 

distorções significativas na tributação.
4 - A percentagem de dedução referida no n.º 1 resulta de uma 

fracção que comporta, no numerador, o montante anual, imposto 
excluído, das transmissões de bens e prestações de serviços que dão 
lugar a dedução nos termos do artigo 19.º e do n.º 1 do artigo 20.º 
e, no denominador, o montante anual, imposto excluído, de todas as 
operações efectuadas pelo sujeito passivo, incluindo as operações 
isentas ou fora do campo de imposto, designadamente as subvenções 

426 Mantemo-nos «fiéis» ao regime vigente à data dos factos em 2004.
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não tributadas que não sejam subsídios ao equipamento. (…).»
Em face desta disposição, o Banco Mais, porque «no exercício da 

sua actividade, efectu[a] transmissões de bens e prestações de serviços, 
parte das quais não conf[erem] direito à dedução, dedu[ziu] [o imposto 
suportado nas aquisições] apenas na percentagem correspondente 
ao montante anual de operações que dêem lugar a dedução.». Essa 
percentagem resultou, nos termos do n.º 4 do citado art.º 23.º, «de 
uma fracção que comporta, no numerador, o montante anual, imposto 
excluído, das transmissões de bens e prestações de serviços que dão 
lugar a dedução (…) e, no denominador, o montante anual, imposto 
excluído, de todas as operações efectuadas pelo sujeito passivo, incluindo 
as operações isentas ou fora do campo de imposto, designadamente as 
subvenções não tributadas que não sejam subsídios ao equipamento.». 
Em concreto, no que à actividade de locação financeira se refere, o Banco 
Mais colocou no denominador o montante anual sobre o qual incidiu IVA, 
isto é, o montante da contrapartida que, por força do art.º 16.º do Código 
do IVA, serviu de base à liquidação de imposto.

Foi esta opção que a AT veio colocar em causa, sustentando que o 
«o método utilizado (…) para determinar o seu direito à dedução tinha 
levado a uma distorção significativa na determinação do montante de 
imposto devido.»427. Com efeito, considerou a AT, que «no que respeita 
às operações de locação financeira, que o facto de ter utilizado como 
critério a parte do volume de negócios gerada pelas operações que 
conferiam direito à dedução, sem excluir desse volume de negócios a 
parte das rendas recebidas que compensavam o custo de aquisição dos 
veículos, tinha tido por efeito falsear o cálculo do pro rata de dedução.».

Por outras palavras, não obstante o IVA gerado ter por base a 
contrapartida total (as rendas) percebidas pelo Banco Mais, incluindo a 
componente de amortização financeira e os juros, entende a AT que para 
o cálculo do pro rata apenas pode concorrer a componente de juros.

Segundo o enquadramento da questão, tal como apresentado pelo 
TJUE, a AT ancora-se na «possibilidade de a administração exigir que um 
sujeito passivo determine o alcance do seu direito à dedução segundo a 
afectação dos bens e dos serviços em causa, a fim de sanar uma distorção 
significativa na tributação.»428.

Em face desta decisão da AT e da respectiva impugnação judicial por 

427 §10 do Acórdão.
428 §14 do Acórdão.
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parte do Banco Mais, o Supremo Tribunal Administrativo (STA) formula 
a seguinte questão prejudicial:

«Num contrato de locação financeira, em que o cliente paga a 
renda, sendo esta composta pela amortização financeira, juros e outros 
encargos, essa renda paga deve ou não entrar, na sua acepção plena, 
para o denominador do pro rata, ou, ao invés, devem ser considerados 
unicamente os juros, pois estes, são a remuneração, o lucro que a 
actividade da banca obtém pelo contrato de locação?».

Se bem interpretamos a questão enunciada, talvez a devamos 
simplificar nos seguintes termos: o legislador português, ao consagrar no 
n.º 1 do art.º 23.º do Código do IVA que os sujeitos passivos mistos podem 
deduzir o IVA apenas na percentagem correspondente ao montante anual 
de operações que dêem lugar a dedução, e ao estabelecer, no n.º 4 do 
mesmo art.º 23.º, que essa percentagem de dedução (ou pro rata) resulta 
de uma fracção que comporta, no numerador, o montante anual, imposto 
excluído, das transmissões de bens e prestações de serviços que dão lugar 
a dedução e, no denominador, o montante anual, imposto excluído, de 
todas as operações efectuadas pelo sujeito passivo, traspõe, sem violar, a 
Directiva do IVA?

E uma segunda questão ainda: no pressuposto de que a legislação 
nacional o consinta, é contrária a essa Directiva uma decisão administrativa 
que se traduza na manipulação daquele pro rata com fundamento em 
distorção significativa na determinação do montante de imposto devido? 
E essa manipulação pode-se exprimir na exclusão do denominador de um 
montante que, não obstante ter servido de base a liquidação de imposto, 
por não ser considerado proveito do sujeito passivo, para efeitos de 
tributação do rendimento?

a) A decisão do TJUE e os termos em que a coloca
Confrontado com a questão formulada pelo Supremo Tribunal 

Administrativo português, e como é curial, o TJUE começou por convocar 
as disposições relevantes da Sexta Directiva para depois as cotejar com o 
art.º 23.º do Código do IVA português que lhe cabia ajuizar.

Os excertos relevantes a ponderar eram, com esse fito, o n.º 5 do 
art.º 17.º e o n.º 1 do art.º 19.º, ambos da Sexta Directiva:

«Artigo 17.º - Origem e âmbito do direito à dedução
(…)
5 - No que diz respeito aos bens e aos serviços utilizados por um 

sujeito passivo, não só para operações com direito à dedução, previstas 
nos n.os 2 e 3, como para operações sem direito à dedução, a dedução só 
é concedida relativamente à parte do [IVA] proporcional ao montante 
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respeitante à primeira categoria de operações.
Este pro rata é determinado nos termos do artigo 19.°, para o conjunto 

das operações efectuadas pelo sujeito passivo.
Todavia, os Estados-Membros podem:
a)  Autorizar o sujeito passivo a determinar um pro rata para cada 

sector da respectiva actividade, se tiver contabilidades distintas 
para cada um desses sectores;

b)  Obrigar o sujeito passivo a determinar um pro rata para cada 
sector da respectiva actividade e a manter contabilidades distintas 
para cada um desses sectores;

c)  Autorizar ou obrigar o sujeito passivo a efectuar a dedução com 
base na afectação da totalidade ou de parte dos bens e dos serviços;

d)  Autorizar ou obrigar o sujeito passivo a efectuar a dedução, em 
conformidade com a regra estabelecida no primeiro parágrafo 
deste número, relativamente aos bens e serviços utilizados nas 
operações aí referidas;

e)  Estabelecer que não se tome em consideração o [IVA] que não pode 
ser deduzido pelo sujeito passivo, quando o montante respectivo for 
insignificante.»

«Artigo 19.º - a Cálculo do pro rata de dedução
O pro rata de dedução, previsto no n.º 5, primeiro parágrafo, do 

artigo 17.°, resultará de uma fracção que inclui:
–  no numerador, o montante total do volume de negócios anual, líquido 

do [IVA], relativo às operações que conferem direito à dedução nos 
termos dos n.os 2 e 3 do artigo 17.°,

–  no denominador, o montante total do volume de negócios anual, 
líquido do [IVA], relativo às operações incluídas no numerador e às 
operações que não conferem direito à dedução. Os Estados-Membros 
podem incluir, igualmente, no denominador o montante das 
subvenções que não sejam as referidas em A, 1, a), do artigo 11.°

    O pro rata é determinado numa base anual e fixado em percentagem 
arredondada para a unidade imediatamente superior.»

Ora, a prévia advertência que se impõe fazer – e aqui assinalamos 
a primeira e originária crítica ao Acórdão do TJUE – é a de que se é 
verdade que o legislador comunitário previu ou admitiu que os 
Estados-Membros consagrassem, nos seus diplomas de transposição 
da Sexta Directiva, regras que obriguem o sujeito passivo a efectuar a 
dedução com base na afectação da totalidade ou de parte dos bens e dos 
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serviços – é forçoso reconhecer que o legislador nacional não usou dessa 
margem de transposição ao ponto de consentir à Autoridade Tributária, 
designadamente com base na distorção significativa na determinação do 
montante de imposto devido, manipular o pro rata de um sujeito passivo, 
limitando os montantes do denominador ou do numerador. E muito menos 
se pode afirmar que a norma que transpôs aquela al. c) do n.º 5 do art.º 17.º 
da Sexta Directiva corresponde ao n.º 2 do art.º 23.º do Código do IVA, 
mesmo que conjugado com o n.º 3 do mesmo art.º. Não pretendemos ser 
meramente conclusivos nesta afirmação – até porque nos parece ter sido 
esse o vício de que padeceu o aresto do TJUE.

Olhemos atentamente às disposições em causa. O art.º 23.º do Código 
do IVA, consagrou objectivamente o pro rata como o regime de dedução 
do IVA para os sujeitos passivos mistos. Fê-lo no n.º 1 e concretizou-o no 
n.º 4 do aludido art.º 23.º, em que faculta os elementos a considerar para 
efeitos do cálculo da percentagem de dedução. A referência ao método da 
afectação real surge claramente numa lógica de opção do próprio sujeito 
passivo. Daí se perceber que no n.º 2 do dito art.º 23.º o legislador tenha 
escolhido a expressão «não obstante o disposto no número anterior, o 
sujeito passivo poderá efectuar a dedução segundo a afectação real». E 
justamente quando o sujeito passivo opta pelo método da afectação real, nos 
termos deste n.º 2, a Autoridade Tributária pode «lhe vir a impor condições 
especiais ou fazer cessar esse procedimento [aplicando-se então o pro rata] 
no caso de se verificarem distorções significativas na tributação.»

E na mesma senda, o legislador regula ainda certas circunstâncias em 
que, tendo o sujeito passivo misto optado pelo método do pro rata, a 
Autoridade Tributária o pode «obrigar» (é esta a expressão) a efectuar 
a dedução segundo a afectação real de todos ou de parte dos bens ou 
serviços utilizados. Pode fazê-lo, nos termos do n.º 3 deste mesmo 
art.º 23.º, «quando o sujeito passivo exerça actividades económicas 
distintas» (al. a)) e «no caso de se verificarem distorções significativas 
na tributação» (al. b)). Não se trata de uma alteração ao modo como o 
sujeito passivo apurou o seu pro rata, trata-se antes, nos termos legais, de 
uma alteração do método de dedução. 

Ora, feito este percurso detalhado pelo art.º 23.º do Código do IVA, 
somos forçados a concluir que onde o legislador nacional explorou a 
margem de transposição que a Directiva lhe facultava foi na possibilidade 
de obrigar um sujeito passivo a não aplicar o método do pro rata, em 
dois tipos de situações –  quando o sujeito passivo exerça actividades 
económicas distintas e no caso de se verificarem distorções significativas 
na tributação (o que resulta do n.º 3 do art.º 23.º). E deu expressão a essa 
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margem ao consagrar também a possibilidade de a Autoridade Tributária 
impor condições especiais ao método da afectação real – quando o sujeito 
passivo optou por esse método de dedução – ou de fazer cessar esse 
método caso se verifiquem distorções significativas na tributação.

Em momento nenhum, em lugar algum, se descortina neste art.º 23.º a 
menção ou a consagração do poder de a Autoridade Tributária, perante um 
sujeito passivo que opta pelo método do pro rata, lhe impor condições à 
percentagem de dedução. Isto é, para lá das instruções precisas fornecidas 
pelo n.º 4 do art.º 23.º – e que são objectivas na determinação daquela 
percentagem – o legislador não habilitou a Autoridade Tributária a 
contrariar a percentagem de dedução tal como resulta do n.º 4.

É verdade que a Sexta Directa no art.º 17.º (n.º 5, terceiro parágrafo, 
al. c)), quando se referia, justamente ao pro rata, abriu «a porta» aos 
Estados-Membros para que autorizassem ou obrigassem o sujeito passivo 
a efectuar a dedução com base na utilização da totalidade ou de parte dos 
bens e dos serviços. Sucede, todavia, que o legislador nacional preferiu 
não abrir essa porta, nada consagrando no sentido de conferir à sua 
Autoridade Tribuária poderes com esse conteúdo.

É portanto aqui – neste ponto base, e diria mesmo nevrálgico – que 
nos distanciamos do Acórdão do TJUE de 10 de Julho de 2014. Pois não 
é verdade que a disposição constante do n.º 2 do art.º 23.º do Código 
do IVA (conjugado com o n.º 3) «reproduz, em substância, a regra de 
determinação do direito à dedução enunciada no artigo 17.°, n.° 5, 
terceiro parágrafo, alínea c), da Sexta Directiva, que é uma disposição 
derrogatória da regra prevista nos artigos 17.°, n.° 5, primeiro parágrafo, 
e 19.°, n.° 1, dessa Directiva.»429. E mais dificuldade teremos em 
acompanhar a afirmação de que «o artigo 23.°, n.° 2, do CIVA constitui 
a transposição, para o direito interno do Estado-Membro em causa, do 
artigo 17.°, n.° 5, terceiro parágrafo, alínea c), da Sexta Directiva.»430.

A partir deste ponto o interesse ou a utilidade do aresto em análise como 
que se esfuma na mera curiosidade teórica. Não teríamos dificuldade em 
acompanhar o Tribunal numa resposta do tipo «a Directiva não se opõe a 
que um Estado-Membro obrigue um sujeito passivo, para efeitos do cálculo 
da percentagem de dedução, a expurgar do denominador e do numerador 
a totalidade ou parte do volume de negócios de certa actividade que 
desenvolve». Não é, contudo, essa a realidade com que se confrontava o 
TJUE no Caso Banco Mais.

429 § 18 do Acórdão.
430 §19 do Acórdão.
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Questão diversa, não obstante a considerarmos prejudicada pela 
conclusão a que já chegámos, é a de saber se era ou não era atendível, 
ou eventualmente justificável, a distinção entre amortização financeira 
e juros, integrando apenas estes o «montante anual» das prestações de 
serviço associadas à actividade de leasing automóvel a que alude o n.º 4 
do art.º 23.º do Código do IVA.

A resposta a esta questão, do nosso ponto de vista, não há-de residir na 
aparente diferença entre a expressão que o legislador português adoptou – a 
de «montante anual» – e a adoptada na Sexta Directiva – «montante total 
do volume de negócios anual». E em boa verdade o TJUE desinteressou-se 
dessa diferença literal, num eloquente silêncio sobre a natureza indistinta 
dessas expressões para efeitos de cálculo do pro rata.

Não sendo da diferença de expressões que se retira a legitimidade para 
cravar essa distinção entre a amortização financeira e juros – numa alegada 
lógica de destaque do rendimento líquido da actividade – também  não vemos 
que o arrimo para semelhante ideia se encontrasse no regime destinado à 
tributação do rendimento para o sector de actividade em causa. Em boa 
verdade, ao contrário do que ocorre para efeitos de IRC, num imposto de 
consumo como o IVA o que se pretende atingir é a capacidade contributiva 
revelada na despesa e não propriamente a que emana da percepção de um 
rendimento líquido.

Recuperamos, portanto, o que acima cuidámos de detalhar. A distinção 
entre a amortização do capital e do juro não releva para efeitos de liquidação 
de IVA, atendendo a que a base tributável encara as duas componentes da 
renda como uma só, fundindo-as no conceito geral de contrapartida sobre 
o qual, nos termos do art.º 16.º, incide o imposto. E se é esse o valor que 
releva para efeitos de liquidação, é forçosamente também esse o valor a 
relevar para efeitos de apuramento da percentagem de dedução regulada no 
n.º 4 do art.º 23.º do Código do IVA. Dizendo de um modo mais directo, 
na expressão «montante anual» das prestações de serviço associadas à 
actividade de leasing automóvel está a renda sobre a qual incide o imposto 
(incluindo assim, quer a componente de amortização financeira quer a de 
juros). Porventura a essa distinção poderia recorrer a Autoridade Tributária 
se, de facto, estivesse confrontada com as tais «distorções significativas na 
tributação» por efeito de um pro rata apurado nos termos do n.º 4 do art.º 
23.º do Código do IVA. Para tal, todavia, careceria de base legal – de que 
não dispõe –, e sempre lhe seria imposto um mínimo de demonstração de 
que essas distorções tinham na origem uma componente que – ela própria 
– havia servido de base à liquidação de imposto.
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III. Conclusão

O comentário crítico que nos merece o Acórdão do TJUE de 10 de Julho 
de 2014 prende-se com o dissenso que não podemos evitar a respeito do 
pressuposto essencial das questões que foram formuladas. A pertinência 
da resposta do TJUE dependia de ser verdadeiro o pressuposto de que 
a legislação portuguesa consentia numa decisão administrativa que se 
traduzisse na manipulação do pro rata apurado por um sujeito passivo com 
fundamento em distorção significativa na determinação do montante de 
imposto devido. Esse pressuposto não era verdadeiro e, portanto, de pouca 
utilidade padecem as respostas facultadas no aresto. Acompanharíamos o 
TJUE quando afirma que o Sistema comum do Imposto sobre o valor 
acrescentado deve ser interpretado no sentido de que «não se opõe a que 
um Estado-Membro, em circunstâncias como as do processo principal, 
obrigue um banco que exerce, nomeadamente, actividades de locação 
financeira a incluir, no numerador e no denominador da fracção que 
serve para estabelecer um único e mesmo pro rata de dedução para todos 
os seus bens e serviços de utilização mista, apenas a parte das rendas 
pagas pelos clientes, no âmbito dos seus contratos de locação financeira, 
que corresponde aos juros, quando a utilização desses bens e serviços 
seja sobretudo determinada pelo financiamento e pela gestão desses 
contratos.». O problema está naquela frase «em circunstâncias como as 
do processo principal», pois, como vimos, o quadro legal nacional não 
permitia sequer colocar a questão.
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Acórdão do Tribunal de Justiça (Quinta Secção) 
de 5 de março de 2015

 (C-343/13)

Tipo:   reenvio prejudicial remetido pelo Tribunal do Trabalho de 
Leiria

Partes:   Modelo Continente Hipermercados SA c. Autoridade para 
as Condições de Trabalho — Centro Local do Lis (ACT)

Objeto:   interpretação do artigo 19.°, n.° 1, da Terceira Diretiva 
78/855/CEE do Conselho, de 9 de outubro de 1978, 
fundada na alínea g) do n.° 3 do artigo 54.° do Tratado e 
relativa à fusão das sociedades anónimas.

Dispositivo:  o artigo 19.°, n.° 1, da Terceira Diretiva 78/855/CEE do 
Conselho, de 9 de outubro de 1978, fundada na alínea g) 
do n.° 3 do artigo 54.° do Tratado e relativa à fusão das 
sociedades anónimas, conforme alterada pela Diretiva 
2009/109/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de setembro de 2009, deve ser interpretado no sentido 
de que uma «fusão mediante incorporação», na aceção do 
artigo 3.°, n.° 1, da referida diretiva, implica a transmissão, 
para a sociedade incorporante, da obrigação de pagar uma 
coima aplicada por decisão definitiva, depois da referida 
fusão, por infrações ao direito do trabalho cometidas pela 
sociedade incorporada antes da referida fusão.
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vii. A Expetativa de Aplicação de Coima como Parte  
do Conceito de Património Passivo para Efeitos de  

Fusão de Sociedades
Comentário ao acórdão do Tribunal de Justiça no processo C-343/13, 

“Modelo Continente Hipermercados SA contra Autoridade para as 
Condições de Trabalho — Centro Local do Lis”

Maria Ana Barata e António Garcia Rolo431

A título introdutório

Em 5 de março de 2015, o Tribunal de Justiça da União Europeia 
(doravante designado o “Tribunal de Justiça” ou o “TJUE”), proferiu 
um acórdão432 inédito no qual esclareceu que numa fusão por incorporação, 
abrangida pelo disposto na Diretiva 78/855/CEE433 e na Diretiva 2011/35/
UE434 (em conjunto as “Diretivas”), a expectativa de aplicação de uma 
coima posterior à fusão cujos factos subjacentes tenham ocorrido antes 
da mesma, é incluída no conceito de património passivo da sociedade 
incorporada, o qual é transferido ipso jure435 para a sociedade incorporante. 

Não obstante o carácter aparentemente óbvio da conclusão do órgão 
jurisdicional da União Europeia, é a primeira vez que o Tribunal de 
Justiça se pronuncia sobre esta questão. 

Juntando a uma descrição da decisão que se seguirá, procuraremos 
igualmente exprimir o nosso juízo perante o raciocínio que conduziu 
o TJUE a enunciar tal conclusão, avaliando nomeadamente, se este 
poderia ter sido construído de outro modo. No âmbito deste exercício de 
apreciação, propomos-mos a analisar criticamente o raciocínio subjacente 

431  Maria Ana Barata - Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, Advogada-Estagiária na 
Linklaters LLP – Sucursal em Portugal; António Garcia Rolo - Licenciado em Direito pela Faculdade de 
Direito de Lisboa e LL.M. em Estudos Jurídicos Europeus pelo Colégio da Europa, Bruges, Advogado-
Estagiário na Linklaters LLP – Sucursal em Portugal.

      As opiniões expressas neste comentário vinculam exclusivamente os autores.
432  V. Acórdão do Tribunal de Justiça (Quinta Secção) de 5 de março de 2015, processo n.º C-343/13 (“Mo-

delo Continente Hipermercados, S.A. c. Autoridade para as Condições de Trabalho – Centro Local do 
Lis”), disponível em http://curia.europa.eu (o “Acórdão”). 

433  Terceira Diretiva do Conselho de 9 de outubro de 1978 fundada na alínea g) do n.º 3, do artigo 54.°, do 
Tratado e relativa à fusão das sociedades anónimas (a “Diretiva 78/855 CEE”).

434  Diretiva 2011/35/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de abril de 2011 relativa à fusão das 
sociedades anónimas (a “Diretiva 2011/35/UE”).

435 Cfr. art. 19.º, n.º 1, al. a) das referidas Diretivas, cuja redação se comentará mais à frente.
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à decisão do Tribunal de Justiça e a levantar temas não abordados de 
forma direta pelos juízes sediados no Luxemburgo.

Da descrição dos factos do processo contraordenacional
Em 15 de fevereiro de 2011, a Autoridade para as Condições de 

Trabalho (doravante designada “ACT”) levou a cabo uma inspeção ao 
registo das horas de trabalho prestadas pelos trabalhadores da sociedade 
Good and Cheap nos anos anteriores, tendo constatado contraordenações 
respeitantes ao número de horas consecutivas prestada por certos 
trabalhadores e ao número de horas de descanso entre períodos de 
trabalho, por violação do disposto quanto a essas matérias no Código 
do Trabalho. Em 22 de fevereiro do mesmo ano, a sociedade Good and 
Cheap e a sociedade Modelo Continente Hipermercados, S.A. (doravante 
designada a “MCH”) deram entrada do pedido de registo do seu projeto 
de fusão junto da Conservatória do Registo Comercial competente, tendo 
vindo a concretizar-se, em 31 de março, o registo da mesma. A fusão das 
sociedades referidas concretizou-se mediante incorporação do património 
da Good and Cheap na MCH, tendo a última absorvido integralmente o 
património da primeira436.

Paralelamente, a ACT havia lavrado a 7 de março de 2011437 e na 
sequência da supramencionada inspeção, dois autos de notícia contra a 
Good and Cheap (i.e. a sociedade incorporada), tendo tais autos apenas sido 
notificados a 4 de abril de 2011 – data em que o projeto de fusão já constava 
do registo. A 24 de setembro de 2012, a ACT confirmou os referidos autos 
e aplicou à MCH coimas pelas infrações contraordenacionais imputadas 
à Good and Cheap, entretanto incorporada na MCH438.

A MCH, inconformada com a aplicação das coimas, recorreu da 
decisão da ACT para o Tribunal do Trabalho de Leiria, suscitando a 
compatibilidade do art. 112.º do Código das Sociedades Comerciais 
(doravante designado o “CSC”) com o art. 19.º da Diretiva 2011/35/
UE, levando a que o Tribunal do Trabalho de Leiria suspendesse a 

436 Cfr. parágrafos 9, 10 e 12 do Acórdão.
437  Repare-se que, no momento em que foram lavrados os autos de notícia, o pedido de registo do projeto 

de fusão já havia sido requerido, mas ainda não tinha sido concluído.
438 Ibid., parágrafos 11 e 13. 
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instância e submetesse quatro questões prejudiciais ao TJUE 439: (i) 
se a fusão de sociedades implica a transmissão da responsabilidade 
contraordenacional para a sociedade incorporante por factos cometidos 
pela sociedade incorporada anteriormente ao registo da fusão; (ii) se 
poderá uma sanção de natureza contraordenacional ser considerada um 
crédito de terceiros para efeitos de aplicação da Diretiva 2011/35/UE; 
(iii) se o entendimento segundo o qual o art. 112.º do CSC não implica 
a extinção do procedimento contraordenacional anterior à fusão nem da 
coima dele resultante é contrário à Diretiva 2011/35/UE; e (iv) se não 
será tal entendimento uma violação do princípio de que não pode existir 
contraordenação sem responsabilidade objetiva ou culposa da sociedade 
incorporante. 

Tendo julgado a quarta questão inadmissível, porquanto tem por 
objeto a interpretação de princípios do direito português e é desprovida 
de qualquer referência ao Direito da União Europeia440, o TJUE cingiu-se 
a responder às restantes questões prejudiciais.

O juízo prejudicial do processo principal
A ideia de que uma resposta à primeira questão, i.e., se a fusão de 

sociedades implica a transmissão da responsabilidade contraordenacional 
da sociedade incorporada para a incorporante, pudesse parecer óbvia 
e evidente será afastada pelas linhas abaixo, que mostrarão as várias 
subtilezas que deverão ser ponderadas antes de antecipar um juízo 
conclusivo do tema suscitado pelo órgão jurisdicional português.

Em primeiro lugar, o Tribunal de Justiça, ao contrário do caminho 
sugerido pelo Advogado-Geral Wathelet, não recorre à Diretiva 2011/35/
UE, já que esta não estava em vigor à data – 15 de fevereiro de 2011 - dos 

439  Ibid., parágrafo 15, que se transcreve: 
         “«1) À luz do Direito [da União], nomeadamente [do artigo 19.°, n.° 1, alínea a), da Diretiva 2011/35], 

a fusão de sociedades implica um regime de transmissão da responsabilidade contraordenacional para 
a sociedade incorporante por factos cometidos pela sociedade incorporada anteriormente ao registo da 
fusão? 2) Poderá uma sanção de natureza contraordenacional ser considerada crédito de terceiros (nes-
te caso o Estado por infração a normas do regime das contraordenações) para efeitos de aplicação da 
Diretiva [2011/35] transferindo-se o alegado crédito (coima) por sanção contraordenacional e de que 
será credor o Estado para a sociedade incorporante? 3) Não será o entendimento de que o artigo 112.° 
do CSC não implica a extinção do procedimento por contraordenação praticada anteriormente à fusão 
nem [da] coima que lhe tenha/venha a ser aplicada, contrária à [Diretiva 2011/35] que estabelece os 
efeitos da fusão de sociedades estabelecendo-se assim uma interpretação extensiva do preceito contrária 
aos princípios do [direito da União], nomeadamente o artigo 19.° [desta] diretiva? 4) Não será este 
entendimento uma violação do princípio de que não pode existir contraordenação sem responsabilidade 
objetiva (mitigada) ou culposa da entidade incorporante?».”

440 Ibid., parágrafo 19.
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factos do processo principal441, recorrendo ao invés à Diretiva 78/855/CEE. 
Não pode deixar de ser sublinhado o facto dos artigos 19.º, n.º 1, al. a) de 
ambas as Diretivas, os quais listam os efeitos nas fusões, serem idênticos, 
mantendo-se a redação que foi adotada em 1978 pelo Conselho. Segundo 
o mencionado preceito, uma fusão mediante incorporação conduz ipso 
jure à “transmissão universal do conjunto do património ativo e passivo 
da sociedade incorporada para a sociedade incorporante”.

Assim, o Tribunal de Justiça propõe-se a decidir se a responsabilidade 
contraordenacional de uma sociedade, consistindo concretamente na 
obrigação de pagar uma coima fixada depois da fusão por infrações 
cometidas antes da mesma, deverá entrar no conceito de “património 
passivo”442. 

O primeiro óbice encontrado pelo TJUE é o facto de o conceito de 
“património passivo” não ter sido definido por nenhuma das Diretivas, 
pelo que o Tribunal de Justiça, na senda da sua jurisprudência anterior e 
com base na necessidade de aplicação uniforme do Direito da União e do 
princípio da igualdade, procura uma definição uniforme de património 
passivo para efeitos desta diretiva em vigor na data em que ocorreram os 
factos – a Diretiva 78/855/CEE 443.

Sem aprofundar excessivamente esse ponto, o TJUE envereda por 
uma indagação ad absurdum, usando outro dos efeitos da fusão por 
incorporação listado nas Diretivas – a extinção da sociedade incorporada 
(art. 19.º, n.º 1, al. c) de ambas as Diretivas) – para demonstrar que, 
se a responsabilidade contraordenacional não se transmitisse para a 
sociedade incorporante, enquanto elemento do património passivo da 
sociedade incorporada, esta responsabilidade extinguir-se-ia, colidindo 
com a própria natureza de uma fusão por incorporação, como definida na 
Diretiva, com o objetivo constante do terceiro considerando da Diretiva 
78/855, i.e., “a proteção dos interesses dos sócios e dos terceiros”444. 
Tal raciocínio, como veremos abaixo, porquanto legítimo, não fornece 
a académicos e profissionais mais pistas respeitantes a uma definição 
uniforme, no Direito da União, do conceito de “património passivo”, 
tendo o Tribunal de Justiça perdido uma oportunidade para fazê-lo.

No entender do TJUE, o conceito de terceiros é mais amplo do que o de 

441 Ibid., parágrafo 21.
442 Ibid., parágrafo 24.
443 Ibid, parágrafo 27.
444 Ibid., parágrafos 28 a 30.
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“credores, obrigacionistas ou não, e os portadores de outros títulos das 
sociedades participantes na fusão”, empregues no sexto considerando 
da Diretiva 78/855 CEE, também englobando entidades que, à data da 
fusão, ainda não sejam suscetíveis de ser qualificadas de credores ou 
de portadores de outros títulos, mas que poderão ser assim qualificadas 
depois da fusão, devido a situações nascidas antes da mesma, tal como 
as existentes no processo principal. De outra forma, segundo o Tribunal 
de Justiça, o interesse do Estado-Membro cujas autoridades competentes 
tivessem aplicado a coima não estaria protegido e transformaria a fusão 
num meio de uma sociedade se escapulir às consequências de infrações 
contraordenacionais que tivesse cometido445.

O Tribunal de Justiça conclui refutando o argumento apresentado pela 
MCH segundo o qual a transmissão da responsabilidade contraordenacional 
de uma sociedade incorporada através de fusão seria contrária aos 
interesses dos credores e acionistas da sociedade incorporante, pois estes 
não estariam em condições de avaliar as consequências económicas e 
patrimoniais da fusão. Apesar do art. 13.º, n.º 2, da Diretiva 78/855/
CEE conferir aos credores o direito de obter garantias adequadas, 
nomeadamente quando a situação financeira das sociedades participantes 
torna tal proteção necessária446, o Tribunal de Justiça, seguindo a opinião do 
Advogado-Geral já mencionado, observa que os acionistas da sociedade 
incorporante podem sempre ser protegidos através (i) da inserção se uma 
cláusula de declarações e garantias (representation and warranties) ou 
(ii) da realização de um exercício de auditoria jurídica (due diligence) à 
sociedade incorporada447, como, aliás, é habitual em qualquer operação de 
fusão ou aquisição.

Deste modo, o Tribunal de Justiça aborda as três perguntas julgadas 
admissíveis declarando que o art. 19.º, n.º 1, da Diretiva 78/855 deve ser 
interpretado no sentido de que “fusão mediante incorporação” implica 
a transmissão, para a sociedade incorporante, da obrigação de pagar 
uma coima aplicada por decisão definitiva, depois da referida fusão, por 
infrações administrativas cometidas antes da fusão448. 

Assim concluem os juízes da União: (i) a fusão de sociedades 

445 Ibid., parágrafos 32 e 33.
446  No ordenamento jurídico português, a possibilidade de obtenção de “garantias adequadas” foi assegura-

da pelo Decreto-Lei n.º 185/2009, de 12 de agosto, o qual introduziu no CSC o artigo 101.º-A (Oposição 
dos credores) e o artigo 101.º-B (Efeitos da oposição).

447 Ibid, parágrafo 34.
448 Ibid, parágrafo 35. 
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implica a transmissão da responsabilidade contraordenacional para a 
sociedade incorporante por factos cometidos pela sociedade incorporada 
anteriormente ao registo da fusão; (ii) uma sanção de natureza 
contraordenacional pode ser considerada crédito de terceiros para efeitos 
de aplicação da Diretiva 78/855/CEE (e, por extensão, da Diretiva 
2011/35/UE); e (iii) o entendimento segundo o qual o art. 112.º do CSC 
não implica a extinção do procedimento contraordenacional anterior à 
fusão nem da coima dele resultante é conforme à Diretiva 78/855/CEE (e, 
por extensão, à Diretiva 2011/35/UE).

Apreciação da Decisão

A expetativa de aplicação de coima como elemento do “património 
passivo” da sociedade incorporada

Resulta do Acórdão que, nos termos e para efeitos dos arts. 19.º, n.º 1, 
al. a) das duas Diretivas, a expetativa de aplicação de uma coima é parte 
do património passivo da sociedade incorporada, ainda que inexista, no 
momento da fusão, conhecimento da mesma – pela incorporante e pela 
incorporada. Conquanto, tal conclusão não resulta de forma direta da 
Diretiva – nem tão-pouco do CSC449, apesar de abordada, entre nós, pela 
jurisprudência dos tribunais superiores450. A este propósito, nos parágrafos 
26 e 27 o Tribunal de Justiça invoca a sua jurisprudência passada451 
para justificar uma interpretação uniforme do conceito de “património 
passivo” como exigência da aplicação uniforme do Direito da União e 
do princípio da igualdade, e “salta” diretamente para uma argumentação 
assente em meros casos hipotéticos, para demonstrar que o conceito de 
“património passivo” que não inclua tais expetativas de aplicação de 
coima teria efeitos perniciosos e contrários ao fim das Diretivas.

Apesar do enquadramento e do raciocínio feito pelo TJUE em ordem 
a resolver a questão submetida pelo Tribunal do Trabalho de Leiria, um 
enquadramento mais alargado, em obiter dicta, podia fornecer pistas 

449 Cfr. art. 112.º, al. a), in fine, do CSC, onde só se fala de “direitos e obrigações”.
450  Cfr. Acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 5/2004 do Supremo Tribunal de Justiça (Proc. n.º 

4208/2003), publicado no Diário da República, - I Série-A, n.º 144, de 21 de junho de 2004, segundo o 
qual “a extinção, por fusão, de uma sociedade comercial, com os efeitos do artigo 112.º, alíneas a) e b), 
do Código das Sociedades Comerciais, não extingue o procedimento por contra-ordenação praticada 
anteriormente à fusão, nem a coima que lhe tenha sido aplicada.”

451  Ac. do TJUE, C-279/12, Fish Legal e Shirley c. Information Commissioner, United Utilities Water plc, 
Yorkshire Water Services Ltd e Southern Water Services Ltd, para. 42, e Ac. do TJUE, C-201/13, Deckmyn 
e Vrijheidsfonds c. Vandersteen et al., para. 14, todos disponíveis em http://curia.europa.eu.
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a académicos, profissionais e ao próprio Tribunal de Justiça quando 
confrontado com uma situação semelhante no futuro. Desde logo, se a 
resposta do Tribunal de Justiça seria diferente, caso a Good and Cheap 
soubesse e omitisse intencionalmente à sociedade incorporante a 
existência de tais processos administrativos. Fica também por abordar 
a questão da inclusão da expetativa de aplicação de sanção acessória no 
conceito de “património passivo”, especialmente atentando à natureza 
mais personalizada452 de algumas delas (tais como a suspensão da 
atividade e revogação de licença) que não possam ser reconduzidas à 
esfera patrimonial correspondente à sociedade incorporada (como seria o 
encerramento de estabelecimento afeto à contraordenação, por exemplo). 

Como bem refere Arenas García453, fica ainda por resolver a seguinte 
questão (ainda que hipotética) – como decidiria o TJUE numa situação 
em que a infração tivesse sido cometida pela sociedade incorporada 
(necessariamente em momento anterior à fusão), mas a decisão só 
fosse tomada pela autoridade competente após a fusão454? Seguindo a 
linha argumentativa do Tribunal de Justiça, baseada na frustração do 
interesse sancionatório do Estado-Membro, parece-nos que tal problema 
não se poria, visto que a utilização, por parte do TJUE, do absurdo da 
exoneração da sociedade incorporada da possibilidade de aplicação 
de coima por contraordenação cometida antes da fusão, teriam igual 
pertinência neste caso hipotético. Assim, não seria relevante se uma 
infração cometida antes da fusão apenas fosse aferida como tal após o 
registo da fusão455, pois a preocupação central é a proteção do interesse 
do Estado-sancionador em aplicar a sanção devida. Já o enquadramento 
de tal situação numa definição de património passivo que inclua a 
expetativa de aplicação de uma sanção a uma contraordenação conhecida 
e aferida como tal antes da fusão seria muito menos óbvia, sem prejuízo 

452  A natureza mais personalizada de algumas sanções acessórias pode ser um óbice à integração da expeta-
tiva da sua aplicação no conceito de património passivo. A propósito da exclusão das relações contratuais 
intiuitu personae do escopo do art. 112.º do CSC, v. Filipe Cassiano dos Santos, Fusão por incorporação, 
transmissão de posições jurídicas e relações mercantis intuitu personae, in “Direito das Sociedades em 
Revista”, Ano 6, Vol 11, 2014, pp. 35-52.

453  Rafael Arenas García, Fusión por Absorción y Responsabilidad de la Empresa Absorbente por Actu-
aciones de la Absorbida – Comentario a la STJ (Sala Quinta) de 5 de marzo de 2015 – As. C-343/13, 
Modelo Continente Supermecados, S.A. y Autoridade para as Condições de Trabalho – Centro Local do 
Lis, trabalho inserido no Projecto “Desarollo del Derecho de Sociedades en la Unión Europea: libertad 
de establecimiento, fiscalidad e interacción com los ordenamentos nacionales”, ref. DER2013-46535-P. 

454 Arenas García, Fusión por…, p. 5
455  A favor da natureza constitutiva do registo da fusão – cfr. p. 412 - AA.VV., Código das Sociedades 

Comercias em Comentário, 2.ª Edição, Almida, 2014.
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da invocação de abuso de direito da sociedade incorporada. Apesar das 
críticas possíveis à abordagem do TJUE, reconhecemos que o mérito 
da sua linha argumentativa é o de não restringir de forma excessiva as 
situações nas quais o Estado-sancionador possa fazer valer o seu interesse 
sancionatório. Assim, em situações como as descritas por Arenas García, 
poder-se-ia sempre utilizar o argumento da proteção do interesse em 
aplicar a coima por parte do Estado-sancionador, não limitando, a priori, 
os juízos futuros do Tribunal de Justiça.

O Conceito de ‘Terceiro’ 
Não pode deixar de ser sublinhado que um dos argumentos usados pelo 

Tribunal de Justiça para chegar à sua conclusão é o considerando terceiro 
da Diretiva 78/855/CEE, onde se diz que um dos fins da regulamentação 
do regime das fusões é a proteção de terceiros, esclarecendo que o conceito 
de terceiros não se limita a “credores (…) e portadores de outros títulos 
das sociedades participantes na fusão”, ampliando para as entidades 
que, à data da fusão, ainda não são suscetíveis de ser qualificadas de 
credores ou de portadores de outros títulos, mas que podem ser assim 
qualificadas depois de tal fusão, devido a situações que nasceram antes 
da mesma. Nessas entidades, o TJUE inclui o Estado-Membro, cujo 
interesse na aplicação da coima ficaria frustrado caso a fusão implicasse 
a impossibilidade da sua aplicação. 

Mais uma vez, recusando definir de forma clara o conceito de 
“terceiro” para efeito das Diretivas, o Tribunal de Justiça apenas nos diz 
que o Estado-sancionador encaixa no conceito de credor ou portador de 
título (como entidade que, à data da fusão, não pode ser qualificada de 
credora ou portadoras de outros títulos).

O efeito real translativo e o efeito putativo extintivo da fusão
Defender o carácter extintivo dos efeitos de uma operação de 

fusão relativamente a contraordenações assentes em factos ocorridos 
em momento anterior ao seu registo, significaria necessária e 
simultaneamente, restringir o carácter universal - ubi commoda ibi 
incommoda456 – da transmissão do património da sociedade incorporante457. 

456 Cfr. pp. 64 e 65 das Conclusões do Advogado-Geral. 
457  O que não parece ser pacífico na doutrina portuguesa, vide a propósito da interpretação do conceito “di-

reitos e obrigações” utilizado no art.112.º, al. a), in fine, do CSC p. 413 - AA.VV., Código das Sociedades 
Comercias em Comentário, 2.ª Edição, 2014, Almedina: “Sob a designação de direitos e obrigações, em 
causa estão todas as situações jurídicas anteriormente tituladas pelas sociedades incorporadas ou fundi-
das, seja qual for a sua classificação técnico-formal”. E também Diogo Costa Gonçalves, Fusão, Cisão 
e Transformação de Sociedade Comerciais, Almedina, 2008, p. 118, que se refere a uma “deslocação 
global de património” .
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Independentemente do argumento utilizado – v.g. falta de legitimidade 
passiva da sociedade incorporante ou carácter intransmissível da 
responsabilidade contraordenacional da pessoa coletiva – não nos 
parece possível enveredar por tal via, à luz do disposto nas Diretivas e 
no ordenamento jurídico português458. Compete-nos aplaudir neste ponto 
o raciocínio logrado pelo TJUE, pois o contrário seria atribuir poderes 
extintivos que a lei não consagra a uma operação de fusão, a qual ficaria 
ao alcance de todos os que se quisessem imiscuir à responsabilidade de 
factos que praticaram e deram origem a contraordenações de natureza 
vária. 

Conclusão

Sem prejuízo da questão da pertinência do raciocínio do Tribunal 
de Justiça, a importância desta decisão não deve ser subvalorizada - os 
juízes do Luxemburgo reconheceram expressamente que a expetativa 
de aplicação de uma sanção por parte do Estado-sancionador integra o 
conceito de “património passivo” para efeito das Diretivas. Porquanto a 
resposta até pudesse parecer óbvia, a importância da decisão reside na sua 
clarificação do alcance do supramencionado conceito. 

Contudo, ficam outras questões importantes por explorar pelo 
Tribunal de Justiça, talvez em decisões futuras: qual a relevância do dolo 
da sociedade integrada em “esconder” da sociedade integrante quaisquer 
situações fácticas passadas que possam ser consideradas contraordenações 
e tenham como consequência a aplicação de coima? Integra também o 
conceito de “património passivo” uma infração cometida antes da fusão 
mas de que o Estado-sancionador só se apercebe após a fusão? A expetativa 
de aplicação de sanções acessórias também está abrangida pelo conceito? 
Os meios legais previstos e que estão ao alcance dos (futuros) credores da 
sociedade incorporante serão suficientes para preencher a exigência das 

458  Ver neste sentido – AA.VV., Código das Sociedades Comercias em Comentário, Volume II (Artigos 85.º a 
174.º), Almedina, 2011, pp. 291 e 292: “A unificação do substrato material das sociedades participantes 
na fusão realiza-se através da transmissão, a título universal, do património das sociedades extintas par 
aa sociedade resultante, operando-se uno actu relativamente aos distintos bens, direitos e obrigações que 
integram o património transmitido. A sociedade resultante sucede na totalidade indivisa dos elementos 
patrimoniais activos e passivos das sociedades extintas.” e também AA.VV., Código das Sociedades 
Comercias em Comentário, 2.ª Edição, Almedina, 2014, Almedina, p. 416: “…a fusão não corresponde 
à extinção de uma sociedade à qual outra sociedade sucede universalmente no seu património, adqui-
rindo os sócios, a título originário, uma participação social nesta última; corresponde antes à reunião, 
na sociedade incorporante ou na nova sociedade, dos elementos patrimoniais e pessoas das sociedades 
incorporadas e fundidas”.
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Diretivas em relação a cada Estado-membro permitir aos credores “obter 
as garantais adequadas”459 no contexto de uma fusão?

Quanto à pertinência do raciocínio do Tribunal de Justiça, recusando-
se a definir com clareza o que considera “património passivo”, mesmo 
em obiter dicta, e orientando-se pelos fins das Diretivas usando uma 
argumentação ad absurdum, poderá também servir para, em casos 
futuros conseguir incluir o maior número possível de situações, sem se 
comprometer a priori com um conceito rígido de “património passivo”.

Finalmente, o presente caso deve também relembrar os agentes 
económicos da importância da realização de auditorias jurídicas (due 
diligences) aprofundadas460 e cuidadas antes de avançarem com operações 
de fusão, de forma a evitar surpresas desagradáveis com infrações 
administrativas (ou outras) desconhecidas da nova sociedade ou da 
sociedade incorporante.

459 Cfr. artigo 13.º, n.º 2 da Diretiva 78/855/CEE. 
460  Sem surpresas constatamos que a realização de auditorias jurídicas (due diligences) tem como objetivo 

primordial a proteção dos interesses dos acionistas das sociedades envolvidas na fusão, sobretudo quando 
estes se veem na posição de compradores (ou futuros titulares de créditos perante a sociedade incorpo-
rante). Pelo contrário, como referido supra, os interesses de alguns credores são acautelados diretamente 
pelo CSC, nomeadamente através do prazo de um mês que lhes é conferido, nos termos do artigo 101.º-A 
(Oposição dos credores), para dedução de oposição ao projeto de fusão que ponha em causa o exercício 
dos seus direitos. Será este meio de reação suficiente para proteger esta categoria de stakeholders de even-
tuais “prejuízos ocultos” – como os do caso sub judice  - que os possam afetar no contexto de uma fusão?
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Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) 
de 12 de junho de 2014

(C-377/13)

Tipo:   reenvio prejudicial remetido pelo Tribunal Arbitral 
Tributário

Partes:   Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras 
Litoral e Alta SA c. Autoridade Tributária e Aduaneira

Objeto:  interpretação dos artigos 4.°, 7.° e 10.°, alínea a), da 
Diretiva 69/335/CEE do Conselho, de 17 de julho de 
1969, relativa aos impostos indiretos que incidem sobre 
as reuniões de capitais.

Dispositivo:   os artigos 4.°, n.° 1, alínea c), e 7.°, n.os 1 e 2, da Diretiva 
69/335/CEE do Conselho, de 17 de julho de 1969, 
relativa aos impostos indiretos que incidem sobre as 
reuniões de capitais, conforme alterada pela Diretiva 
85/303/CEE do Conselho, de 10 de junho de 1985, 
devem ser interpretados no sentido de que se opõem a 
que um Estado-Membro reintroduza um imposto sobre 
as entradas de capital relativamente a operações de 
aumento de capital social abrangidas pela primeira 
destas disposições, que estavam sujeitas a esse imposto 
em 1 de julho de 1984, mas que foram, em seguida, dele 
isentadas.
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Despacho do Tribunal de Justiça (Oitava Secção)  
de 13 de fevereiro de 2014

(C-555/13)

Tipo:   reenvio prejudicial remetido pelo tribunal arbitral 
necessário em matéria de medicamentos de referência e 
genéricos.

Partes:   Merck Canada Inc. contra Accord Healthcare Ltd e 
outros

Objeto:   interpretação do artigo 13.° do Regulamento (CE) n.° 
469/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de 
maio de 2009, relativo ao certificado complementar de 
proteção para os medicamentos.

Dispositivo:   o artigo 13.° do Regulamento (CE) n.° 469/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de maio de 
2009, relativo ao certificado complementar de proteção 
para os medicamentos, lido em conjugação com o 
considerando 9 deste regulamento, deve ser interpretado 
no sentido de que se opõe a que um titular de uma patente 
e de um certificado complementar de proteção possa 
invocar a totalidade da duração da validade de tal 
certificado calculada em aplicação desse artigo 13.° 
numa situação em que, devido a essa duração, beneficiaria 
de um período de exclusividade, respeitante a um 
princípio ativo, superior a quinze anos a partir da primeira 
autorização de introdução no mercado, na União 
Europeia, do medicamento que consiste nesse princípio 
ativo ou que o contém.
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viii. Os Tribunais Arbitrais e o Reenvio Prejudicial
(Anotação ao despacho do Tribunal de Justiça (Oitava Secção) de 13 

de fevereiro de 2014, “Merck Canada Inc.”, C-555/13, e ao acórdão do 
Tribunal de Justiça

(Segunda Secção) de 12 de junho de 2014, “Ascendi”, C-377/13)
Francisco PereiraCoutinho461

1. Os tribunais arbitrais de reenvio

A afirmação de que a justiça em Portugal é lenta constitui um 
truísmo comprovado inúmeras vezes em decisões do Tribunal Europeu 
dos Direitos Humanos que declaram a existência de uma violação 
do direito a um processo equitativo (art. 6.º da Convenção Europeia 
dos Direitos Humanos), onde se inclui o direito a ser julgado num 
prazo razoável, e condenaram o Estado português ao pagamento de 
indemnizações aos lesados462. O combate à morosidade fundou várias 
reformas legislativas que apresentam como traço comum a criação de 
mecanismos de desformalização e simplificação processual com vista 
à obtenção de decisões mais céleres463. Um dos caminhos prosseguidos 
foi o da transferência de competências jurisdicionais da justiça estadual 
para a justiça arbitral. Em 2011 foram criadas as instâncias arbitrais que 
suscitaram a intervenção prejudicial do Tribunal de Justiça nos processos 
“Merck Canada Inc.” e “Ascendi” que são objeto de anotação neste 
texto464. 

O despacho “Merck Canada Inc.” teve origem num reenvio prejudicial 
remetido por um tribunal arbitral necessário português a quem foi atribuída 

461  Francisco Pereira Coutinho - Professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Mem-
bro do CEDIS – Centro de I & D sobre Direito e Sociedade.

462  Entre outras, v. acórdão de 17 de julho de 2013, “Associação de Investidores do Hotel Apartamento 
Neptuno e Outros”, petição n.º 46336/09, e acórdão de 30 de janeiro de 2015, “Sociedade de Construções 
Martins & Vieira, Lda. e Outros”, petição n.ºs 56637/10, 59856/10, 72525/10, 7646/11 e 12592/11, dis-
poníveis em www.echr.coe.int.

463  Sobre as causas da morosidade da justiça em Portugal, v. Boaventura de Sousa Santos, Maria Manuel 
Leitão Marques, João Pedroso e Pedro Lopes Ferreira, Os Tribunais nas Sociedade Contemporâneas: 
O Caso Português, Centro de Estudos Judiciários, Afrontamento, 1996, em particular pp. 690-691, ou, 
mais recentemente, Manuel de Almeida Ribeiro (coord.), Um Debate sobre a Morosidade da Justiça, 
Almedina, 2009. 

464  Despacho de 13 de fevereiro de 2014, “Merck Canada Inc.”, C-555/13, ECLI:EU:C:2014:92, e acórdão 
de 12 de junho de 2014, “Ascendi”, C-377/13, ECLI:EU:C:2014:1754.
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competência para julgar litígios emergentes de direitos de propriedade 
industrial relativos a medicamentos de referência e medicamentos 
genéricos. A obrigatoriedade da via arbitral neste domínio foi estabelecida 
com o objetivo de descongestionar os tribunais estaduais e garantir, num 
curto espaço de tempo, “uma decisão de mérito quanto à existência, ou 
não, de violação dos direitos de propriedade industrial”465. 

O processo “Ascendi” surgiu na sequência de um reenvio prejudicial 
remetido por uma formação de julgamento do Tribunal Arbitral 
Tributário. A arbitragem tributária constitui um meio alternativo de 
resolução jurisdicional de conflitos ao dispor dos contribuintes em ações 
que envolvam a declaração de ilegalidade dos atos tributários previstos 
no n.º 1 do art. 2.º do Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria 
Tributária (RJAT) 466. A sua instituição – original em termos comparados 
– foi justificada com o objetivo de reduzir a pendência de processos nos 
tribunais administrativos e fiscais e garantir maior celeridade na resolução 
de litígios que oponham a administração tributária e os contribuintes467. 

2. Os factos e as questões prejudiciais

I. No processo “Merck Canada Inc.” estava em causa a duração da 
exclusividade de comercialização de medicamentos que continham um 
princípio ativo protegido por uma patente. A 2 de outubro de 1998, uma 
multinacional farmacêutica (Merck Canada Inc.) obteve em Portugal 
uma patente para um princípio ativo. A 10 de janeiro de 2000, foi-lhe 
concedido um certificado para um medicamento relativo a essa patente. 
Na União, a primeira autorização de introdução no mercado (AIM) de 
um medicamento com o princípio ativo em causa tinha sido obtida na 
Finlândia em 25 de agosto de 1997. 

A 6 de novembro de 2012, a Merck Canada Inc. intentou uma ação 
no tribunal arbitral necessário em que requer que cinco sociedades 
farmacêuticas (Accord Healthcare Ltd, Alter SA, Labochem Ltd, Synthon 
BV e Ranbaxy Portugal – Comércio e Desenvolvimento de Produtos 

465  Exposição de motivos da Proposta de Lei n.º 13/XII, que esteve na origem da Lei n.º 62/2011, de 12 de 
dezembro.

466  Art. 1.º e 5.º do RJAT, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 10/2011, de 20 de janeiro, com as alterações introdu-
zidas pelos arts. 160.º e 161.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro (Orçamento de Estado para 2012), 
art. 14.º da Lei n.º 20/2012, de 14 de maio (Primeira alteração à Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro 
[Orçamento do Estado para 2012]) e arts. 228.º e 229.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Orça-
mento de Estado para 2013).

467 Cfr. 1.º parágrafo do preâmbulo do Decreto-Lei n.º 10/2011, de 20 de janeiro.
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Farmacêuticos, Unipessoal Ltd) se abstivessem de produzir, de importar 
e/ou comercializar no mercado português medicamentos genéricos que 
contivessem o princípio ativo protegido pela sua patente. Alegou para o 
efeito que, nos termos do art. 13.º do Regulamento (CE) n.º 469/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao certificado complementar 
de proteção para os medicamentos, o certificado que lhe foi concedido 
atribuía-lhe exclusividade de introdução no mercado português de 
medicamentos que incluam essa substância ativa até 17 de agosto de 
2014. As demandadas contestaram, argumentando que o Regulamento 
n.° 469/2009 tem por objetivo garantir ao titular de uma patente e de um 
certificado um período máximo de quinze anos de exclusividade a partir 
da primeira AIM, emitida na União, do medicamento que contenha a 
substância ativa em causa. Os direitos de propriedade industrial da Merck 
Canada Inc. teriam assim expirado a 25 de agosto de 2012.

O tribunal arbitral necessário entendeu suspender a instância e 
submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial: 

“Pode interpretar-se o artigo 13.° do […] Regulamento [...]  
n.° 469/2009 no sentido de permitir que, mediante um [certificado] para 
medicamentos, o período de exclusividade de exploração da invenção 
patenteada possa ser superior a quinze anos a partir da primeira [AIM] 
da [União] do medicamento em causa (não contando com a prorrogação 
prevista no n.° 3 desse artigo 13.°)?”

II. O processo “Ascendi” resultou do indeferimento pela Autoridade 
Tributária e Aduaneira de reclamação de uma sociedade anónima, a 
Ascendi, em que solicitava a restituição dos montantes pagos a título de 
imposto de selo relativos a quatro operações de aumento de capital através 
da conversão, em capital social, de créditos detidos pelos acionistas 
devido à realização por estes, em momento anterior a essas operações, de 
prestações acessórias em benefício da sociedade. 

A Ascendi recorreu da decisão da Autoridade Tributária e Aduaneira 
para o Tribunal Arbitral Tributário, argumentando que as operações de 
aumento de capital estavam desde 1991 isentas de imposto de selo. A 
reintrodução, em 2001, de um imposto de selo violava a Diretiva 69/335/
CEE, de 17 de julho de 1969, relativa aos impostos indiretos que incidem 
sobre reuniões capitais. Este entendimento foi contestado pela Autoridade 
Tributária e Aduaneira, que sustentou que apenas os aumentos de capital 
realizados em numerário estariam abrangidos pela obrigação de isenção 
de imposto de selo imposta pela diretiva.

O Tribunal Arbitral Tributário declarou não ser possível deduzir uma 
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resposta clara da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativamente à 
interpretação da questão de direito da União discutida pelas partes, pelo 
que decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a 
seguinte questão prejudicial: 

“Os artigos 4.°, n.° 1, c), e n.° 2, a), 7.°, n.° 1, e 10.°, a), da Diretiva 
69/335 (…) opõem-se a uma legislação nacional, como a do (Decreto-
Lei) n.° 322-B/2001, de 14 de dezembro, que passou a sujeitar a 
(imposto de selo) os aumentos de capital social de sociedades de 
capitais efetuados por meio de conversão, em capital social, de créditos 
detidos pelos acionistas por prestações acessórias anteriormente feitas 
à sociedade, mesmo que estas prestações acessórias tenham sido feitas 
em dinheiro, tendo em conta que, à data de (1 de julho de) 1984, a 
legislação nacional sujeitava aqueles aumentos de capital, realizados 
daquele modo, a (imposto de selo), à taxa de 2% e que, (na) mesma 
data, isentava de (imposto de selo) os aumentos de capital realizados 
em dinheiro?”

3. As decisões sobre a competência do Tribunal de Justiça para 
apreciar os pedidos de decisão a título prejudicial

I. O Tribunal de Justiça respondeu às questões prejudiciais que lhe 
foram colocadas pelos tribunais arbitrais portugueses após discutir a 
qualificação destes como “órgãos jurisdicionais nacionais” na aceção do 
art. 267.º TFUE. 

O 2.º parágrafo do art. 267.º TFUE apresenta os órgãos jurisdicionais dos 
Estados-Membros como os únicos interlocutores do Tribunal de Justiça. 
A ausência de qualquer definição de “órgão jurisdicional” neste preceito 
determinaria, em princípio, a admissibilidade de reenvios prejudiciais 
provindos de entidades que sejam qualificadas como tal pela respetiva 
ordem jurídica. Na ordem jurídica portuguesa, esse é designadamente o 
caso dos tribunais arbitrais, que são reconhecidos pelo art. 209.º, n.º 2, da 
Constituição como podendo integrar as categorias de tribunais.

A mera remissão para o direito nacional brigaria, no entanto, com a 
necessidade de garantir a aplicação e interpretação uniformes do direito 
da União, tendo em conta a profusão de critérios existentes nas ordens 
jurídicas nacionais para a qualificação de uma determinada entidade 



337

como “jurisdicional”468. Acolher acriticamente uma definição nacional, 
para além de admitir que entidades com funções materialmente idênticas 
pudessem ser sujeitos do processo prejudicial num Estado-Membro e não 
noutro, impediria a apresentação de questões prejudiciais por entidades 
que desempenhem funções jurisdicionais, o que poderia colocar em 
causa a integridade da ordem jurídica da União469. Na eventualidade de 
não estar assegurado recurso das decisões destas últimas entidades para 
um tribunal estadual, em causa estaria a proteção jurisdicional efetiva 
dos particulares garantida pelo art. 19.º, n.º 1, TUE e reconhecida como 
princípio fundamental do direito da União nos acórdãos “Johnson” e 
“Heylens”470.

A adoção de um conceito autónomo de direito da União de “órgão 
jurisdicional nacional” tornou-se assim inevitável. Saber se uma entidade 
pode ser interlocutora direta do Tribunal de Justiça no quadro do processo 
das questões prejudiciais é uma questão que apenas pode ser respondida pelo 
direito da União e não pelo direito nacional471, podendo incluir entidades 
não integradas na organização judiciária nacional e, em contrapartida, 
excluir entidades denominadas por esta como órgãos jurisdicionais.

A recusa de atribuição do estatuto de “órgão jurisdicional nacional” 
para efeitos de aplicação do art. 267.º TFUE apenas às entidades 
pertencentes à organização judiciária dos Estados-Membros obrigou o 
Tribunal de Justiça a adotar uma noção autónoma de direito da União. 
À luz da necessidade de salvaguardar a sua interpretação uniforme, esta 
deveria, em princípio, incluir todas as entidades que, desempenhando 
funções jurisdicionais, sejam chamadas aplicar normas da União. 

468   Um relatório do Parlamento Europeu sobre a aplicação do 267.º TFUE indicava, numa Comunidade Eco-
nómica Europeia reduzida a seis Estados-Membros, que a noção de órgão jurisdicional englobava mais 
de sessenta regimes jurídicos diferentes (M. Merchiers, “Rapport fait au nom de la Commission juridique 
sur les problèmes posés par 1’application de l’article 177 du traité C.E.E.”, Documents de séance, de 15 
de setembro de 1969, 94, 1969/1970, p. 10).

469  Segundo José Carlos Moitinho de Almeida, “La notion de juridiction d´un État Membre (article 177 du 
Traité)”, Mélanges en Hommage à Fernand Schockweiler, Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Ole Due, Ro-
main Schintgen e Charles Elsen (coord.), Nomos, Baden-Baden, 1999, p. 163, a remissão para o direito 
nacional possibilitaria que “setores inteiros da atividade social e económica escapassem ao mecanismo 
do (267.º TFUE)”.

470  Cfr., respetivamente, acórdão de 15 de maio de 1986, “Johnson”, 222/84, ECLI:EU:C:1986:206, n.º 10, e 
acórdão de 15 de outubro de 1987, “Heylens”, 222/86, ECLI:EU:C:1987:442, n.º 14 e 15.

471  A reserva do Tribunal de Justiça em deixar a determinação de conceitos jurídicos para os direitos in-
ternos dos Estados-Membros ficou bem patente no acórdão de 1 fevereiro de 1972, “Hagen”, 49/71, 
ECLI:EU:C:1972:6, n.º 6: “os conceitos jurídicos utilizados pelo direito (da União) devem ser interpre-
tados e aplicados uniformemente em toda a (União) salvo remissão, expressa ou tácita, para o direito 
nacional”. 
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Dada a complexidade inerente à escolha de uma definição unívoca 
de “órgão jurisdicional nacional”472, o Tribunal de Justiça optou por um 
método flexível, que consistiu em decantar jurisprudencialmente um 
conjunto de critérios estruturais, funcionais e territoriais que permitem 
qualificar como tal a entidade responsável pelo reenvio. Em 1966, no 
acórdão “Vaasen-Göbbels”, indicou cinco requisitos estruturais: origem 
legal, permanência, princípio do contraditório, caráter obrigatório da 
jurisdição e aplicação de regras de direito473. A estes juntar-se-ia, mais 
tarde, o da independência474, bem como o requisito territorial de que se 
trate de entidade localizada num Estado-Membro e a exigência funcional 
de que as questões prejudiciais surjam no âmbito de processo que deva 
conduzir a uma decisão de caráter jurisdicional475.

II. Os tribunais arbitrais cumprem os critérios territorial e funcional de 
“órgão jurisdicional nacional” para efeitos do art. 267.º TFUE, na medida 
em que, caso se localizem no espaço geográfico da União, estão obrigados, 
à semelhança dos juízes dos tribunais estaduais, a “dirimir conflitos” de 
acordo com o direito da União476. O mesmo não sucede frequentemente com 
o preenchimento de alguns dos requisitos estruturais elencados no acórdão 
“Vaasen-Göbbels”, em particular o requisito da permanência e, no caso dos 
tribunais constituídos por vontade das partes (os chamados tribunais arbitrais 

472  Alguns autores duvidam mesmo da viabilidade da elaboração de uma noção geral de órgão jurisdicional 
(Carlo Nizzo, “La notion de juridiction au sens de l´article 177: la portée de l´arrêt Job Centre”, Rivista 
di Diritto Europeo, 2, abril/junho, 1995, p. 337) ou mesmo da sua necessidade (Mar Jimeno Bulnes, La 
cuestión prejudicial del artículo 177 TCE, Bosch, Barcelona, 1996, p. 189)

473 Acórdão de 30 de junho de 1966, “Vaasen-Göbbels”, 61/65, ECLI:EU:C:1966:39. 
474  Acórdão de 30 de março de 1993, “Corbiau”, C-24/92, ECLI:EU:C:1966:39.
475 Despacho de 18 de junho de 1980, “Borker”, 138/80, ECLI:EU:C:1980:162.
476  O Tribunal de Justiça considera que o direito da União deve ser observado “na sua plenitude” em 

todo o território dos Estados-Membros (acórdão de 6 de outubro de 1981, “Broekmeulen”, 246/80, 
ECLI:EU:C:1981:218, n.º 16), não sendo, por isso, admissível que os particulares afastem a sua aplicação 
por via contratual (acórdão de 23 de março de 1981, “Nordsee”, 102/81, ECLI:EU:C:1982:107, n.º 14). 
A ideia de que a justiça arbitral não pode ignorar o direito da União, competindo aos tribunais nacionais 
controlar a forma como se processa essa aplicação sempre que são chamados a apreciar a validade das 
decisões arbitrais, seria confirmada no acórdão “Almelo”. O Tribunal de Justiça indicou que os princípios 
do primado e da uniformidade na aplicação do direito da União, conjugados com o princípio da coope-
ração leal, exigiam que um tribunal italiano aplicasse normas de direito da União, ainda que estivesse a 
decidir um recurso interposto contra um laudo arbitral que tinha deliberado segundo a equidade (acórdão 
de 27 de abril de 1994, “Almelo”, C-393/92, ECLI:EU:C:1994:171, n.º 23). No mesmo sentido, no acór-
dão “Eco-Swiss”, o tribunal do Luxemburgo considerou que, por via do princípio da equivalência, um 
tribunal neerlandês estava obrigado a deferir um pedido de anulação de laudo arbitral se considerasse tal 
decisão contrária ao direito da União e se as normas processuais nacionais exigissem que deferisse tal 
pedido com base na inobservância de normas nacionais de ordem pública (acórdão de 1 de junho de 1999, 
“Eco-Swiss”, C-126/97, ECLI:EU:C:1999:97, n.º 41).
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voluntários), o requisito da natureza obrigatória da sua jurisdição. 
Sempre que um Estado-Membro “privatize” o julgamento de matérias 

que envolvam a aplicação de normas da União, ao atribuí-las em 
exclusivo a instâncias arbitrais, não parece existir qualquer impedimento 
à qualificação destas entidades como “órgãos jurisdicionais nacionais” na 
aceção do art. 267.º TFUE.

No acórdão “Vaasen-Göbbels”, o Tribunal de Justiça admitiu o reenvio 
prejudicial de um tribunal arbitral permanente que, não integrando a 
organização judicial neerlandesa, tinha sido criado por lei com a missão 
de julgar, de forma exclusiva, recursos dirigidos contra as decisões de 
uma instituição de segurança social de mineiros (Scheidsgerecht van het 
Beamtenfond voor het Mijnbedriff)477. 

O caráter obrigatório da sua jurisdição fundou também o conhecimento 
do reenvio prejudicial do Comité de Apelo Médico (Commisie van Beroep 
Husartgeneskunde) da Real Sociedade da Holanda para a Promoção da 
Medicina no processo “Broekmeulen”. Não obstante ter origem numa 
associação de direito privado, o Tribunal de Justiça considerou que esta 
entidade possuía legitimidade pública que provinha do facto de alguns 
dos seus membros serem nomeados pelo Estado e de funcionar com 
autorização e em conjugação com as autoridades públicas, constituindo 
o único órgão com competência para julgar, de forma definitiva, sobre 
o exercício da profissão de médico. Na ausência de qualquer outra 
possibilidade de impugnação judicial, a equiparação funcional deste 
tribunal arbitral a um “órgão jurisdicional nacional” impunha-se para 
garantir a uniformidade na aplicação do direito da União478. 

A necessidade de salvaguardar o efeito útil do direito da União foi 
também decisiva no processo “Danfoss”. O TJ admitiu as questões 
prejudiciais colocadas por um tribunal arbitral dinamarquês (Faglige 
Voldgiftsret) que julgava litígios emergentes de convenções coletivas 
celebradas entre trabalhadores e empregadores, não obstante a sua 
composição se determinar caso a caso, ainda que sem intervenção das 
partes, e o seu processo se desenvolver conforme o acordado pelos 
litigantes, desde que permitido por lei479. Estávamos assim perante um 
tribunal criado ad hoc que, por essa razão, não possuía composição e regras 
processuais permanentes. A circunstância de decidir em última instância 

477 “Vaasen-Göbbels”, 61/65, cit., n.º 4. 
478 “Broekmeulen”, 246/80, cit., n.º 15 e 16.
479 Acórdão de 17 de outubro de 1989, “Danfoss”, 109/88, ECLI:EU:C:1989:383, n.º 7.
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e de forma vinculativa foi, contudo, decisiva para o reconhecimento pelo 
Tribunal de Justiça da qualidade de “órgão jurisdicional nacional” na 
aceção do art. 267.º TFUE480. 

No que diz respeito aos tribunais arbitrais voluntários, o Tribunal de 
Justiça recusa, desde 1982, a sua qualificação como “órgão jurisdicional 
nacional” para efeitos de aplicação do art. 267.º TFUE. Apesar de 
reconhecer bastantes similitudes entre o seu modo de atuação e o dos 
tribunais estaduais, no acórdão “Nordsee” declarou-se incompetente 
para se pronunciar sobre as questões colocadas pelo Presidente Supremo 
Tribunal Regional Hanseático de Bremen (Hanseatischen Oberlandgericht 
Bremen), na qualidade de juiz único de um tribunal arbitral constituído 
de acordo com cláusula compromissória inserida num contrato de direito 
privado481. Em primeiro lugar, notou que não havia qualquer obrigação, 
nem de direito nem de facto, de as partes contratantes confiarem o seu 
diferendo à arbitragem. À luz do acórdão “Vaasen-Göbbels”, não estava 
assim preenchido o critério do caráter obrigatório da jurisdição do órgão 
de reenvio. Em segundo lugar, assinalou que as autoridades alemãs não 
estavam implicadas na escolha da via da arbitragem nem podiam ser 
chamadas a intervir automaticamente no desenrolar do processo perante 
o árbitro escolhido pelas partes. Por esta razão, concluiu que a ligação 
entre o procedimento arbitral e judicial não era “forte o suficiente” para 
que se pudesse qualificar o órgão de reenvio como “órgão jurisdicional 
nacional” na aceção do art. 267.º TFUE482.

Do acórdão “Nordsee” decorre a consequência paradoxal de, ao mesmo 
tempo que se reitera a obrigação de os tribunais arbitrais voluntários 
aplicarem o direito da União nos litígios que lhe são submetidos, nega-se 
a sua capacidade para efetuar reenvios prejudiciais. Para evitar a ameaça 
para a integridade da ordem jurídica da União resultante desta escolha, 
o Tribunal de Justiça anunciou que a emergência de dúvidas sobre a 

480  Neste sentido, v. as conclusões de 29 de novembro de 2001 do advogado-geral Ruiz-Jarabo Colomer no 
processo “Coster”, C-17/00, ECLI:EU:C:2001:651, nota 79.

481  “Nordsee”, 102/81, cit., n.º 10. As similitudes a que o Tribunal de Justiça se reportou foram a origem 
legal, a circunstância de o árbitro decidir segundo regras de direito e o facto de o laudo arbitral ter força 
de caso julgado, podendo ser executável.

482  “Nordsee”, 102/81, cit., n.º 11 a 13. No mesmo sentido, no processo “Guy Denuit”, o Tribunal de Justiça 
declarou-se incompetente para apreciar o reenvio efetuado por um tribunal arbitral belga escolhido pelas 
partes para dirimir litígios de consumo em matéria de viagens de turismo (Collège d’arbitrage de la 
Commission de Litiges Voyages), considerando que não existia qualquer obrigação, jurídica ou de facto, 
de as partes submeterem os seus diferendos à arbitragem, ao que acrescia a circunstância de as autorida-
des públicas belgas não estarem implicadas na escolha da via arbitral (acórdão de 27 de janeiro de 2005, 
C-125/04, ECLI:EU:C:2005:69, n.º 16).
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aplicação de normas da União durante o processo arbitral autoriza o 
tribunal do Estado-Membro a suscitar um pedido de decisão prejudicial 
sempre que seja chamado a fiscalizar a decisão arbitral em sede de 
recurso, de oposição, de exequatur, ou através de qualquer outra via de 
recurso prevista na legislação nacional aplicável483.

III. No despacho “Merck Canada Inc.”, de 13 de fevereiro de 2014, 
o Tribunal de Justiça aceitou responder à questão prejudicial colocada 
pelo tribunal arbitral necessário português, considerando que tem origem 
na Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, que lhe confere competência 
obrigatória para decidir, em primeira instância, litígios emergentes de 
direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos 
de referência e medicamentos genéricos. De acordo com o tribunal do 
Luxemburgo, se a decisão arbitral não fosse “objeto de recurso para o 
tribunal de recurso competente, (tornar-se-ia) definitiva, produzindo os 
mesmos efeitos que as decisões proferidas pelos órgãos jurisdicionais 
comuns”484.

Não obstante ter sido proferida por uma secção de três juízes através 
de despacho fundamentado e sem conclusões de advogado-geral, o 
despacho “Merck Canada Inc.” não se limitou a seguir jurisprudência 
consolidada485. Significou um novo alijamento na apreciação dos requisitos 
de um “órgão jurisdicional nacional” na aceção do art. 267.º TFUE em 
nome de uma pretensa necessidade funcional de garantia da aplicação 
uniforme do direito da União e de proteção dos direitos conferidos por 
este a particulares.

O Tribunal de Justiça reconheceu ter “determinadas dúvidas” sobre 
o carácter permanente do tribunal arbitral, na medida que a sua forma, 
composição e regras processuais podiam variar em função da escolha das 
partes, ao que acrescia a circunstância de se dissolver após a prolação de 
uma decisão. Não obstante a evidente natureza ad hoc do órgão de reenvio, 
declarou preenchido o critério estrutural da permanência, considerando 
tratar-se de um tribunal arbitral criado ao abrigo de uma base legal que 
define e enquadra as regras processuais aplicáveis, a quem foi atribuído, 

483 “Nordsee”, 102/81, cit., n.º 14 e 15.
484 “Merck Canada Inc.”, C-555/13, cit., n.º 19.
485  À luz do art. 99.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça pode decidir 

por despacho fundamentado quando se pronunciar sobre uma questão já anteriormente decidida, quando 
essa questão possa ser claramente deduzida da jurisprudência e quanto a resposta à questão não suscite 
dúvida razoável.
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a título permanente, competência obrigatória para julgar determinados 
litígios486. 

O preenchimento do critério da permanência foi associado no 
despacho “Merck Canada Inc.” ao da obrigatoriedade da jurisdição do 
tribunal arbitral, sendo-lhe assim retirada qualquer relevância como 
requisito estrutural autónomo de um “órgão jurisdicional nacional” na 
aceção do art. 267.º TFUE. Poder-se-á argumentar que este caminho não 
é original, pois foi seguido no acórdão “Danfoss”487. No entanto, neste 
último processo estava em causa um reenvio de um tribunal arbitral 
dinamarquês que decidia em última instância. Tal não é o caso do tribunal 
arbitral necessário português, de cujas decisões cabe sempre recurso para 
o Tribunal da Relação competente488. De uma recusa de resposta por parte 
do Tribunal de Justiça nunca resultaria o mesmo risco para a aplicação 
uniforme do direito da União e para a proteção dos direitos conferidos 
por este aos particulares. Por essa razão, não se justifica a adoção de 
uma mesma interpretação funcional de “órgão jurisdicional nacional” 
que redunda, na prática, no esvaziamento de um dos seus requisitos 
estruturais.  

Acresce que, ao contrário do que se passava no caso “Danfoss”, a 
composição do tribunal arbitral necessário português está sujeita à 
disposição das partes489. Daqui resultam questões relacionadas com a 
sua independência e imparcialidade que o Tribunal de Justiça deveria 

486 “Merck Canada Inc.”, C-555/13, cit., n.º 24.
487  Nas suas conclusões de 31 de maio de 1989 no caso “Danfoss”, 109/88, cit., p. 3199, n.º 21, o advogado-

geral Lenz considerou que, não obstante a natureza ad hoc do tribunal arbitral responsável pelo reenvio 
prejudicial, a lei dinamarquesa institucionalizava este tipo de instância no âmbito do direito do trabalho, 
pelo que lhe reconhecia uma natureza permanente. 

488  Art. 3.º, n.º 7, da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro. O Tribunal da Relação de Lisboa, em acórdão de 30 
de setembro de 2014 (processo n.º 512/14.9YRLSB-A, disponível em www.dgsi.pt), esclareceu que a não 
propositura de ação arbitral no prazo de 30 dias determina a caducidade do direito à invocação do direito 
de propriedade industrial. Posição contrária é defendida por Dário Moura Vicente, “Regime Especial 
de Resolução de Conflitos em Matéria de Patentes (Lei nº62/2011)”, Revista da Ordem dos Advogados, 
72, 2012, p. 979, para quem o decurso do prazo não impede a propositura de uma ação arbitral contra 
um fabricante de genéricos fundada numa violação de um direito de propriedade industrial, desde que a 
patente ainda esteja em vigor.

489  “Danfoss”, 109/88, cit., n.º 8. Nos termos do art. 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, os litígios 
relativos a conflitos de propriedade industrial relativos a medicamente podem ser sujeitos a arbitragem 
institucionalizada ou não institucionalizada (ad hoc).
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ter analisado490. Ora, no despacho “Merck Canada Inc.” apenas se refere 
“que, segundo a decisão de reenvio, os árbitros estão sujeitos aos mesmos 
deveres de independência e de imparcialidade que os juízes que pertencem 
aos órgãos jurisdicionais comuns”491. Nenhuma alusão é feita às garantias 
de independência e imparcialidade dos árbitros previstas na Lei de 
Arbitragem Voluntária (Lei 63/2011, de 14 de dezembro), cujo regime, na 
falta de acordo entre as partes, é subsidiariamente aplicável aos tribunais 
arbitrais necessários em matéria de medicamentos492. Se o fizesse, o 
tribunal do Luxemburgo teria provavelmente algumas dificuldades em 
considerar suficientes as garantias pessoais de independência dos árbitros, 
particularmente no que diz respeito à sua inamovibilidade, na medida em 
que estes podem ser afastados livremente por acordo das partes493. 

Sem que existisse qualquer risco para a aplicação uniforme do direito 
da União ou para a proteção de direitos atribuídos a particulares pela 
ordem jurídica da União, o despacho “Merck Canada Inc.” admitiu um 
reenvio prejudicial remetido por um tribunal arbitral que, para além de 
não preencher vários requisitos estruturais de um “órgão jurisdicional” 
definidos na jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, pode ser 
composto exclusivamente por árbitros sem qualquer formação jurídica. 
Resta saber como poderá doravante ser justificada uma recusa de 
resposta a uma questão prejudicial colocada por qualquer espécie de 
tribunal arbitral necessário, ainda que tal signifique uma desfiguração do 
processo do art. 267.º TFUE, sempre entendido como um mecanismo de 
cooperação entre juízes ou, no limite, entre juristas494.

IV. No acórdão “Ascendi”, de 12 de junho de 2014, o Tribunal de 
Justiça aceitou também responder à questão prejudicial colocada pelo 
Tribunal Arbitral Tributário.

490  No acórdão de 19 de Setembro de 2006, “Wilson”, C-506/04, ECLI:EU:C:2006:587, n.º 53, o Tribunal 
de Justiça considerou ser seu dever verificar a existência de regras que garantam a independência do 
órgão de reenvio, “designadamente no que respeita à composição da instância, à nomeação, à duração 
das funções, bem como às causas de abstenção, de impugnação da nomeação e da destituição dos seus 
membros, que permitem afastar qualquer dúvida legítima, no espírito dos que recorrem à justiça, quanto 
à impermeabilidade da referida instância em relação a elementos externos e à sua neutralidade em relação 
aos interesses em confronto”.

491 “Merck Canada Inc.”, C-555/13, cit., n.º 23.
492 Art. 3.º, n.º 8, da Lei n.º 63/2011, de 12 de dezembro.
493  Art. 14.º da Lei n.º 63/2011, de 12 de dezembro. Sobre o tema da inamovibilidade dos árbitros, v. Miguel 

Galvão Teles, “A independência e a imparcialidade dos árbitros como imposição constitucional”, Estudos 
em Homenagem ao Professor Carlos Ferreira de Almeida, Almedina, 2011, pp. 272 e 273.

494  Advogado-geral Jacobs, conclusões de 28 de outubro de 2004, “Syfiat”, C-53/03, ECLI:EU:C:2004:673, n.º 26.
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Os juízes do Luxemburgo não tiverem dificuldade em confirmar 
que a formação do Tribunal Arbitral Tributário responsável pelo 
reenvio prejudicial cumpria os critérios funcional e territorial de “órgão 
jurisdicional nacional” definidos pelo Tribunal de Justiça, na medida 
em que se tratava uma instância de “resolução jurisdicional de conflitos 
em matéria tributária” que funciona junto do Centro de Arbitragem 
Administrativa (CAAD)495. A criação deste centro de arbitragem foi 
autorizada por despacho do Secretário de Estado da Justiça com o objetivo 
de possibilitar a arbitragem institucionalizada em alguns domínios do 
contencioso administrativo, maxime na resolução de litígios emergentes 
de contratos e de relações jurídicas de emprego público496. O CAAD 
está sediado em Lisboa e é gerido por uma associação privada sem fins 
lucrativos, de âmbito nacional e de caráter especializado, constituída por 
tempo indeterminado.

O mesmo se passava com o preenchimento da generalidade dos 
critérios estruturais. Em primeiro lugar, a origem legal dos tribunais 
arbitrais tributários resulta de o RJAT os constituir “como meio alternativo 
de resolução jurisdicional de conflitos em matéria tributária” (art. 1.º). 
Em segundo lugar, são instâncias que apenas “decidem de acordo com 
o direito constituído, sendo vedado o recurso à equidade” (art. 2.º, n.º 2, 
RJAT), e de acordo com o princípio do contraditório, “designadamente 
através da faculdade concedida às partes de se pronunciarem sobre 
quaisquer questões de facto ou de direito suscitadas no processo” (art. 
16.º, al. a), RJAT). Finalmente, para além do dever genérico dos seus 
árbitros respeitarem os princípios da imparcialidade e independência (art. 
9.º, n.º 1, RJAT), estão previstas garantias de imparcialidade, nas quais se 
incluem um conjunto vasto de impedimentos ao exercício da função de 
árbitro497, ao que acresce a exigência de escusa quando ocorra circunstância 
que possa colocar em causa a imparcialidade e independência da pessoa 
designada como árbitro (art. 8.º, n.º 2, RJAT). Neste âmbito, e para além da 

495 Art. 1.º, n.º 1, e 4.º, n.º 2, RJAT, e art. 2.º da Portaria n.º 112-A/2011, de 22 de março.
496  Despacho do Secretário de Estado da Justiça n.º 5097/2009, de 27 de janeiro, publicado em Diário da 

República, II Série, n.º 30, de 12 de fevereiro de 2009, p. 6113.
497  Para além dos impedimentos enunciados no art. 44.º, n.º 1, do Código do Procedimento Administrativo, 

o RJAT estabelece que não pode ser designado árbitro pessoa que, nos dois anos anteriores, (i) tenha sido 
dirigente, funcionário ou agente da administração tributária, membro de órgãos sociais, trabalhador, man-
datário, auditor ou consultor do sujeito passivo que seja parte no processo, de entidade que se encontre 
com aquele em relação de domínio, tal como esta é referida no Código das Sociedades Comerciais, ou de 
pessoa ou entidade que tenha interesse próprio na procedência da pretensão, ou (ii) tenha sido trabalhador, 
colaborador, membro, associado ou sócio de entidade que tenha prestado serviços de auditoria, consulto-
ria e jurisconsultoria ou advocacia ao sujeito passivo (art. 8.º, n.º 1, RJAT). 
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observância das exigências legais acima referidas, os árbitros tributários 
estão ainda obrigados ao cumprimento estrito das regras deontológicas 
previstas no Código Deontológico do CAAD498.

Uma primeira dificuldade na qualificação dos tribunais arbitrais 
tributários como “órgãos jurisdicionais nacionais” para efeitos de 
aplicação do art. 267.º TFUE seria a sua natureza ad hoc, resultante de as 
suas formações de julgamento serem efémeras e se dissolverem ao mesmo 
tempo que os processos para a resolução dos quais foram designados. 
Esta característica era também partilhada pelo tribunal arbitral necessário 
que colocou a questão prejudicial que deu origem no despacho “Merck 
Canada Inc.”, tendo na ocasião o Tribunal de Justiça considerado que o 
que releva para este efeito é a permanência da competência obrigatória da 
jurisdição de reenvio499. Sem surpresa, o acórdão “Ascendi” declarou que, 
no seu todo, os tribunais arbitrais tributários apresentam também caráter 
permanente enquanto elemento do sistema de resolução jurisdicional 
de conflitos no domínio fiscal500. Confirmou assim o esvaziamento 
da autonomia do critério da permanência, desta vez tomando como 
referente o critério da institucionalização legislativa dos tribunais 
arbitrais tributários. Nas palavras do advogado-geral Szpunar, para cujas 
conclusões o acórdão “Ascendi” diretamente remete:

“O Tribunal Arbitral Tributário não é um tribunal ad hoc, mas apenas 
um elemento de um sistema de resolução de litígios, que (...) no seu todo 
tem caráter permanente”501.

O outro obstáculo à atribuição aos tribunais arbitrais tributários da 
qualidade de interlocutor do Tribunal de Justiça ao abrigo do processo 
do art. 267.º TFUE adviria da circunstância de o recurso à arbitragem 
tributária constituir um direito potestativo dos contribuintes502. Estes não 
estão “obrigados a solicitar a resolução do seu litígio pela via arbitral”503, 
pelo que poderia surgir a dúvida sobre o preenchimento do requisito 

498   O Código Deontológico encontra-se disponível em www.caad.org.pt, sendo-lhe feita alusão no RJAT 
[art. 11.º, n.º 1, al. c)], desde a revisão operada pelo art. 228.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro 
(Orçamento de Estado para 2013).

499 “Merck Canada Inc.”, C-555/13, cit., n.º 24.
500 “Ascendi”, C-377/13, cit., n.º 25 e 26. 
501 Conclusões de 8 de abril de 2014, “Ascendi”, C-377/13, cit., n.º 37.
502 Art. 124.º, n.º 3 in fine, da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril (Orçamento de Estado para 2010).
503 “Nordsee”, 102/81, cit., n.º 11.
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estrutural da “natureza obrigatória da jurisdição” do órgão jurisdicional504.
O Tribunal de Justiça, novamente remetendo para as conclusões 

do advogado-geral, considerou que os tribunais arbitrais tributários, 
cujas decisões são vinculativas para as partes (art. 24.º RJAT), devem 
ser distinguidos dos tribunais arbitrais voluntários. Em primeiro lugar, 
pela circunstância de, quando o contribuinte submete o seu diferendo à 
arbitragem fiscal, a sua jurisdição ser vinculativa para a administração 
tributária por via da “cláusula de jurisdição obrigatória” prevista no n.º 
1 do art. 4.º do RJAT e exercida através da Portaria n.º 112-A/2011, de 
22 de março505. Aqui o tribunal do Luxemburgo parece ter entendido que 
esta intervenção estadual automática no lado passivo da relação jurídica 
processual asseguraria a existência de uma ligação “forte o suficiente” 
entre o próprio Estado e o tribunal arbitral. Em segundo lugar, em resultado 
de a apresentação de um pedido de constituição de um tribunal arbitral 
fazer precludir o direito de impugnação da decisão administrativa com 
base nos mesmos fundamentos perante um tribunal administrativo. Por 
essa razão, a arbitragem fiscal não pode ser considerada um meio jurídico 
suplementar nas mãos do contribuinte, mas uma verdadeira alternativa à 
justiça tradicional, pelo que se deve considerar preenchido o requisito da 
obrigatoriedade da jurisdição dos tribunais arbitrais tributários506.

Ao contrário do que sucedia com os tribunais arbitrais necessários 
em matéria de medicamentos genéricos que deram origem ao processo 
“Merck Canada Inc.”, a admissão de questões prejudiciais provenientes 
dos tribunais arbitrais tributários afigura-se essencial para garantir a 
aplicação uniforme do direito da União e assegurar a tutela dos direitos 
que este atribui aos particulares, pois a sua constituição a pedido dos 
contribuintes transforma-os na única entidade com competência para 
julgar litígios em determinadas matérias tributárias que envolvem a 
aplicação do direito da União.

O reconhecimento da capacidade de reenvio aos tribunais arbitrais 
tributários não introduz qualquer desfiguração no processo do art. 
267.º TFUE enquanto instrumento de cooperação jurisdicional, pois os 

504 Esta questão foi discutida por Maria Dulce Soares e Sara Soares, “Do Reenvio Prejudicial pelos Tribunais 
Arbitrais em matéria tributária”, Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Alberto Xavier, II, Almedina, 
2013, p. 265, que se pronunciaram pelo caráter obrigatório da jurisdição dos tribunais arbitrais tributários, 
pois estes são a única instância competente para julgar determinados litígios sempre que são constituídos por 
iniciativa dos contribuintes.
505 “Ascendi”, C-377/13, cit., n.º 29.
506 Advogado-geral Szpunar, “Ascendi”, C-377/13, cit., n.º 40.
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seus árbitros devem ser juristas com comprovada capacidade técnica, 
idoneidade moral e sentido de interesse público, que tenham, pelo menos, 
dez anos de comprovada experiência profissional na área do direito 
tributário, designadamente através do exercício de funções públicas, da 
magistratura, da advocacia, da consultoria e jurisconsultoria, da docência 
no ensino superior ou da investigação, de serviço na administração 
tributária, ou de trabalhos científicos relevantes nesse domínio507. 

Tal reconhecimento, por último, não implica uma menor ressonância 
interna dos acórdãos prejudiciais do Tribunal de Justiça, pois as decisões 
arbitrais em matéria tributária são sempre objeto de publicação no sítio 
eletrónico do CAAD.

4. As decisões de mérito

I. A resposta à questão prejudicial colocada no processo “Merck 
Canada Inc.” serve essencialmente para o Tribunal de Justiça assinalar a 
sua completa inutilidade. A solução para o problema de direito da União 
suscitado no processo arbitral podia ser claramente deduzida da sua 
jurisprudência constante, nomeadamente do despacho “Astrazeneca”, 
onde se refere que o titular de uma patente e de um certificado não deve 
poder beneficiar de um período superior a quinze anos de exclusividade a 
partir da data da primeira AIM, concedida na União, do medicamento em 
causa508. No caso em apreço, a primeira AIM, na União, dos medicamentos 
com o princípio ativo protegido pela patente de base de que era titular a 
Merck Canada Inc. foi concedida em 25 de agosto de 1997, na Finlândia. 
Por conseguinte, independentemente da data da concessão da patente 
de base em Portugal e da duração da validade teórica do certificado 
resultante da aplicação do artigo 13.° do Regulamento n.° 469/2009, lido 
em conjugação com o considerando 9 do mesmo regulamento, o período 
máximo de exclusividade conferido pela patente e pelo certificado não 
podia exceder uma duração total de quinze anos calculada a partir de 25 
de agosto de 1997509.

Ao suscitar a intervenção prejudicial do Tribunal de Justiça, o tribunal 
arbitral necessário sujeitou assim as partes aos custos inerentes a uma 

507  Art. 7.º, n.º 1 e 2, RJAT. Nos termos do n.º 3 deste preceito, apenas é admitida a designação de árbitro não presidente 
que seja licenciado em economia ou gestão caso estejam em causa questões que requeiram um conhecimento especia-
lizado de outras áreas e desde que cumpram, com as necessárias adaptações, os requisitos exigidos aos árbitros juristas.

508 Despacho de 14 de novembro de 2013, “Astrazeneca”, C-617/12, ECLI:EU:C:2014:28, n.º 42.
509 “Merck Canada Inc.”, C-555/13, cit., n.ºs 32 e 33.
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delonga adicional escusada de mais de três meses do processo arbitral.

II. No processo “Ascendi” discutiu-se essencialmente se Portugal, 
após ter renunciado, em 1991, à cobrança de um imposto sobre as 
entradas de capital relativamente a operações abrangidas pelo art. 4.º, 
n.º 1, da Diretiva 69/335, podia decidir voltar reintroduzir esse imposto, 
em 2001. Na ausência de resposta a esta questão na letra dos arts. 4.º, 
n.º 1, e 7.º, n.º 1 e 2, da Diretiva 69/335, o Tribunal Justiça recorreu 
a uma interpretação teleológica destas disposições com vista apurar o 
objetivo prosseguido pelas mesmas. Socorreu-se para o efeito do segundo 
e terceiro considerandos da Diretiva 85/303, onde se refere que a Diretiva 
69/335 se destina a limitar ou mesmo a suprimir o imposto sobre as 
entradas de capital. À luz deste objetivo, declarou resultar do terceiro 
considerando que só em razão de dificuldades orçamentais com que 
seriam confrontados caso suprimissem o imposto sobre as entradas de 
capital é que os Estados-Membros que não renunciaram à sua cobrança 
podiam manter esse imposto510. 

A referência à data de 1 de julho de 1984, incluída no art. 7.°, n.° 
1, primeiro parágrafo, da Diretiva 69/335, não pode constituir, para os 
Estados-Membros que, nessa data, submetiam as operações em causa 
a imposto sobre as entradas de capital a uma taxa superior a 0,50%511, 
uma autorização para restabelecerem esse imposto depois de a ele terem 
renunciado. Com efeito, a intenção do legislador da União foi a de 
suprimir o imposto sobre as entradas de capital, sendo a possibilidade de 
o manter apenas uma exceção motivada pelo receio de perdas de receitas 
pelos Estados-Membros512.

O Estado português estava assim impedido de reintroduzir um imposto 
sobre as entradas de capital relativamente a operações de aumento de 
capital social que estavam sujeitas a esse imposto em 1 de julho de 1984, 
mas que foram posteriormente isentas desse imposto.

5. Considerações finais
O Tribunal de Justiça adotou um conceito funcional de “órgão 

jurisdicional nacional” que procura abranger os tribunais arbitrais 
escolhidos para julgar de forma obrigatória litígios que envolvem a 

510 “Ascendi”, C-377/13, cit., n.º 47 a 49.
511  Em 1 de julho de 1984, a lei portuguesa sujeitava as operações de aumento de capital como as que estão 

em causa no processo principal a imposto de selo, à taxa de 2% (Ascendi”, C-377/13, cit., n.º 39).
512 dem, n.º 50.



349

aplicação do direito da União. Caso decidam em última instância, à luz 
da necessidade funcional de garantia a aplicação uniforme do direito 
da União e de proteção de direitos que este confere a particulares, o 
tribunal do Luxemburgo introduziu inclusivamente alguma flexibilidade 
na avaliação do preenchimento de alguns dos requisitos estruturais de 
“órgão jurisdicional nacional” elencados no acórdão “Vaasen-Göbbels”, 
desconsiderando os critérios da permanência (“Danfoss”) e da origem 
legal do órgão de reenvio (“Broekmeulen”). 

Os tribunais arbitrais tributários foram criados com o objetivo dual de 
introdução de maior celeridade na resolução de litígios tributários e de 
diminuição da pendência dos tribunais portugueses mais “europeizados”513. 
Uma vez que decidem em última instância, não restava ao Tribunal de 
Justiça outra alternativa que não fosse ignorar o seu caráter ad hoc e, 
consequentemente, responder à questão prejudicial colocada no caso 
“Ascendi”. Orientação oposta deveria ter sido seguida pelo Tribunal de 
Justiça no caso “Merck Canada Inc.”, pois o tribunal arbitral necessário 
que suscitou a sua intervenção prejudicial, para além de não decidir 
em última instância, igualmente não preenchia requisitos estruturais 
definidos na sua jurisprudência constante. Está, em todo o caso, aberta 
a porta para a admissão de questões prejudiciais colocadas por tribunais 
arbitrais necessários com estatuto semelhante ao dos tribunais arbitrais 
tributários e que podem igualmente decidir em última instância, como 
é o caso do Tribunal Arbitral do Deporto514, ou mesmo de instâncias 
arbitrais formadas ao abrigo de tratados bilaterais de investimento, os 
quais remetem, de forma vinculativa e exclusiva, a resolução de litígios 
emergentes da sua aplicação para o Centro Internacional para a Resolução 
de Diferendos Relativos a Investimentos515,516. 

513  Os tribunais tributários são responsáveis por mais de dois terços dos reenvios prejudiciais e pela maioria 
da litigância que envolve a aplicação de normas de direito da União. Cfr. Francisco Pereira Coutinho, Os 
tribunais nacionais na ordem jurídica da União Europeia: o caso português, Coimbra Editora, 2013, pp. 
348, 396 e 397. 

514 Criado pela Lei n.º 74/2013, de 6 de setembro, alterada pela Lei n.º 33/2014, de 16 de junho. 
515  V., por exemplo, art. 9.º, n.º 2, al. b), do Acordo entre a República Portuguesa e a República da Albânia 

sobre a Promoção e a Proteção Recíprocas de Investimentos, aprovada pelo Decreto n.º 12/99, publicado 
no Diário da República n.º 110, Série I-A, de 12 de maio, p. 2456.

516  Neste sentido, v. a opinião de 17 de março de 2016 do advogado-geral Melchior Whatelet no processo 
“Genentech”, C-567/14 (ainda não publicado), nota 34, onde refere que como “o número e a importância 
das arbitragens em matéria de investimento que suscitam questões de aplicação do direito da União está a 
aumentar, nomeadamente no domínio dos auxílios de Estado, a possibilidade de os tribunais arbitrais sub-
meterem questões prejudiciais poderia contribuir para a aplicação correta e efetiva do direito da União”. 
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Acórdão do Tribunal de Justiça (Quinta Secção)  
de 26 de março de 2015

(C-601/13)

Tipo:  reenvio prejudicial do Supremo Tribunal Administrativo.

Partes:   Ambisig - Ambiente e Sistemas de Informação 
Geográfica SA contra Nersant - Associação Empresarial 
da Região de Santarém e Núcleo Inicial - Formação e 
Consultoria Lda

Objeto:   interpretação dos artigos 44.° a 48.° e 53.° da Diretiva 
2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à coordenação dos 
processos de adjudicação dos contratos de empreitada de 
obras públicas, dos contratos públicos de fornecimento e 
dos contratos públicos de serviços.

Dispositivo:   para a celebração de um contrato de prestação de serviços 
de caráter intelectual, de formação e consultoria, o artigo 
53.°, n.° 1, alínea a), da Diretiva 2004/18/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março de 
2004, relativa à coordenação dos processos de 
adjudicação dos contratos de empreitada de obras 
públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos 
contratos públicos de serviços, não se opõe a que a 
entidade adjudicante estabeleça um critério que permita 
avaliar a qualidade das equipas concretamente propostas 
pelos concorrentes para a execução desse contrato, 
critério esse que tem em conta a constituição da equipa 
assim como a experiência e o currículo dos seus 
membros.
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ix. Comentário ao acórdão do Tribunal de Justiça, 
proc. C-601/13, Ambisig

A experiência conta…!
como critério de adjudicação em contratação pública

Ricardo Pedro517

0. Introdução

1. O Tribunal de Justiça (TJ), no acórdão Ambisig, confrontou-se com 
o tema da relevância da experiência (académica e profissional) da equipa 
enquanto critério de adjudicação no âmbito da contratação pública à luz 
da Directiva 2004/18/CE518 – sobretudo face ao disposto no artigo 53.º, 
que regula a matéria dos critérios de adjudicação do contrato.

O tema assume grande relevância para a interpretação dos regimes 
nacionais e, necessariamente do português, em especial, do disposto no 
artigo 75.º, n.º 1, do Código dos Contratos Públicos (CCP)519, apresentando 
aqui a particularidade de esta decisão ter sido provocada por um pedido 
de reenvio prejudicial, nos termos do artigo 267.º §3 do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia, solicitado pelo nosso Supremo 
Tribunal Administrativo (STA).

Este tema assume ainda uma enorme oportunidade de análise na 
medida em que uma520 nova Directiva sobre contratos públicos, que 

517  Ricardo Pedro - Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Investi-
gador do CEDIS - Centro de Investigação & Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade da Faculdade de 
Direito da Universidade Nova de Lisboa. Advogado.

        Agradece-se a lembrança e o amável convite do Professor Doutor Francisco Pereira Coutinho para partici-
parmos no Anuário Português de Direito Internacional do Ministério do Negócios Estrangeiros.

518  Directiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004, relativa à coorde-
nação dos processos de adjudicação dos contratos de empreitada de obras públicas, dos contratos públicos 
de fornecimento e dos contratos públicos de serviços.

519  “Os fatores e os eventuais subfatores que densificam o critério de adjudicação da proposta economicamente 
mais vantajosa devem abranger todos, e apenas, os aspetos da execução do contrato a celebrar submetidos à 
concorrência pelo caderno de encargos, não podendo dizer respeito, direta ou indiretamente, a situações, 
qualidades, características ou outros elementos de facto relativos aos concorrentes” – ênfase aditada. 
Para uma visão da previsão desta solução normativa em diplomas anteriores ao CCP, cf. Marco Real Mar-
tins, Miguel Assis Raimundo, “Documentos de habilitação e documentos de qualificação nos procedimentos 
de formação de contratos públicos”, in Estudos sobre contratos públicos, AAFDL, 2010, p. 245, nota 4.

520  Cf. também a Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014 relati-
va à adjudicação de contratos de concessão e a Diretiva 2014/25/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 26 de fevereiro de 2014 relativa aos contratos públicos celebrados pelas entidades que operam nos setores 
da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais e que revoga a Diretiva 2004/17/CE.
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revoga a Directiva 2004/18/CE, está para transposição dos Estados-
membros, convocando a alteração do CCP.

2. A orientação jurisprudencial oferecida pela decisão Ambisig não 
deixa de surpreender face às posições menos claras do TJ no passado e, 
sobretudo, face à previsão do CCP e da posição de alguma jurisprudência 
nacional. Neste contexto, a compreensão do problema e das soluções não 
poderão deixar de ser entendidas à luz da distinção entre o que se deve 
perceber por critérios de selecção (relativos à aptidão dos proponentes 
para executar o contrato) e por critérios de adjudicação (relativos à 
proposta economicamente mais vantajosa).

Esta distinção é fácil de apresentar, quer do ponto de vista 
analítico, quer do ponto vista legal. No entanto, essa facilidade – 
quando se equaciona considerar a experiência das equipas – pode 
não se tornar tão evidente do ponto de vista prático, ficando o 
desafio, quer para a entidade adjudicante, quer para o julgador, pois 
a matéria-prima objecto de juízo de valor (isto é, a experiência) 
tende a ser a mesma. Subjaz, portanto, a pergunta: se a experiência 
pode ter uma finalidade de cariz subjectivo (selecção do candidato) 
e ainda uma finalidade cariz de objectivo (adjudicação da proposta). 

O CCP actual (antes da transposição da Directiva 2014/24/
UE) parece criar uma barreira intransponível, reservando a 
experiência para efeitos de critérios de selecção. No entanto, não 
se pode esquecer que o objecto de alguns contratos se presta a 
convocar a dimensão subjectiva do prestador, sobretudo, quando 
tais contratos assumem uma elevada dimensão intelectual (que 
por natureza é subjectiva) enquanto valor da proposta. Nestas 
situações é revelada alguma fragilidade da rígida distinção legal 
entre critérios de selecção e critérios de adjudicação, mas que 
não deve surpreender se se tiver em consideração que o direito da 
União Europeia tende a operar, sobretudo, numa lógica funcional 
e evolutiva.

Embora se tenda a concordar que não se está perante um malabarismo 
jurídico, não se pode deixar de louvar o esforço argumentativo do 
Advogado-geral da decisão Ambisig na compreensão (holística) da 
jurisprudência do TJ sobre o tema e na procura de (sólidos) argumentos 
que conduziram à solução da decisão do TJ no caso Ambisig. Apesar disso, 
também não se pode deixar de observar que o caminho percorrido na 
decisão em comentário não deixa de surpreender o intérprete português, 
habituado ao CCP, ao assistir ao trespassar de uma fronteira para um 
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território considerado, desde a nascença, proibido, como resulta da letra 
do artigo 75.º, n.º 1, daquele diploma e de alguma jurisprudência nacional 
que insistia que “deve ser evidente a separação entre a apreciação 
da capacidade dos concorrentes e a análise das propostas com vista à 
adjudicação” 521,522.

3. Perante este espanto, agora já no sentido de este provocar um impulso 
para a compreensão das coisas, neste breve comentário procuramos – 
carreando para este estudo uma boa amostra (embora não exaustiva) 
do material argumentativo que tem sido mobilizado sobre o tema – 
apresentar as linhas gerais: do litígio nacional que deu origem ao pedido 
de reenvio prejudicial, assim como, do próprio pedido prejudicial (I) das 
conclusões do Advogado-geral Wathelet (II), da jurisprudência do TJ 
mais relevante sobre a consideração da experiência da equipa enquanto 
critério de adjudicação (III), da jurisprudência nacional mais expressiva 
(IV), da posição tomada nesta matéria pela nova Directiva 2014/24/UE 
(V) e terminando com um breve comentário e conclusão (VI).

I. Os factos e a questão prejudicial

4. Na origem da questão prejudicial e posterior decisão do TJ esteve 
um concurso público lançado para aquisição de serviços de formação 
e consultoria, devendo este ser adjudicado à proposta economicamente 
mais vantajosa, de acordo com os seguintes fatores: “A) Avaliação da 
equipa - 40%: i) Este fator será obtido tendo em conta a constituição 
da equipa, a experiência comprovada e análise curricular; B) Qualidade 
e mérito do serviço proposto - 55%: i) Apreciação global da estrutura 
proposta incluindo o programa de trabalhos - 0 a 20%, ii) Descrição das 
técnicas a utilizar e das metodologias de atuação - 0 a 15%, iii) Descrição 
dos métodos de verificação e controlo da qualidade do trabalho, no 
âmbito das diversas áreas de intervenção - 0 a 20%; C) Preço global - 
5%; Será considerada mais valiosa a proposta que apresentar pontuação 
mais elevada”.

O concorrente excluído – a Ambisig – impugnou administrativa e 
contenciosamente a decisão da sua exclusão. A sentença da primeira 

521 Cf. acórdão do STA, de 14 de Março de 2002, proc. n.º 48.188, e jurisprudência citada infra, ponto 14.
522  Veja-se também a posição de alguma doutrina nacional, Mário esteves oliveira e rodrigo esteves oliveira, 

Concursos e outros procedimentos de contratação pública, Almedina, Lisboa, 2014, pp. 964 e ss.
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instância523, confirmada pelo acórdão da segunda instância524, considerou 
que o factor previsto no ponto A acima referido respeitava o artigo 75.°, n.º 
1, do CCP, na medida em que este factor se reportava “à equipa proposta 
para executar o contrato de prestação de serviços posto a concurso e não 
diretamente ou indiretamente, a situações, qualidades ou características 
ou outros elementos de facto relativos aos concorrentes”.

Inconformado com o sentido das decisões referidas, aquele concorrente, 
interpôs recurso para o STA, invocando como fundamento de recurso 
que o ponto A – que considerava como factor de avaliação constituição 
da equipa, a experiência comprovada e análise curricular – violava o 
disposto no artigo 75.º, n.º 1 do CCP525.

5. Tendo em vista a correcta interpretação e aplicação do direito da 
União Europeia ao nível nacional, o STA fez um pedido de reenvio 
prejudicial para o TJ no sentido de saber se o “artigo 53.°, n.º 1, alínea 
a), da Directiva 2004/18/CE se opõe a que uma entidade adjudicante 
estabeleça, para a adjudicação de um contrato de prestação de serviços 
de carácter intelectual, um critério de adjudicação que permita avaliar a 
qualidade das equipas concretamente propostas pelos concorrentes para 
a execução do contrato, critério este que tem em conta a constituição da 
equipa e a experiência e o currículo dos seus membros”.

De notar que este pedido de reenvio prejudicial assentou ainda na 
necessidade de considerar a jurisprudência do TJ, em especial, a decisão 
Lianakis526 e de estar a decorrer um processo de reforma da Directiva 
2004/18/CE.

Para o referido efeito foi posta ao TJ a seguinte questão prejudicial: 
“Para a contratação da prestação de serviços, de caráter intelectual, 
de formação e consultoria, é compatível com a Diretiva 2004/18 (…) 
estabelecer, entre os fatores que compõem o critério de adjudicação 
das propostas de um concurso público, um fator que avalie as equipas 
concretamente propostas pelos concorrentes para a execução do contrato, 
tendo em conta as respetivas constituições, a experiência comprovada e 
a análise curricular?”.

523 Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
524 Tribunal Central Administrativo Sul.
525  De 23 de Maio de 2013 (recurso de admissão) e de 22 de Abril de 2015, proc. 0835/13. Neste processo 

foi ainda, em 12 de Novembro de 2015, interposto recurso para uniformização de jurisprudência, que foi 
negado por falta de objecto.

526 Cf. infra ponto 10.
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6. Interessante é, desde já, notar que todos os Estados-Membros (EM) 
que apresentaram observações (Portugal, Grécia e Polónia) e a Comissão 
Europeia propuseram, em substância, uma resposta afirmativa à questão 
prejudicial. Tendo os referidos EM defendido que, no âmbito dos contratos 
de prestações de carácter intelectual, a experiência profissional do pessoal 
destinado a executar o contrato em causa exerce uma influência directa 
sobre a qualidade dos serviços prestados por esse pessoal.

II. Conclusões do advogado-geral Wathelet

7. O Advogado-geral Wathelet527 começa por esclarecer que a sua 
análise terá por base a Directiva em vigor à data dos factos, isto é, a 
Directiva 2004/18 e que se torna essencial para o discernimento da questão 
em discussão a distinção entre critérios de selecção, cuja aplicação terá 
lugar num primeiro momento e que dizem respeito ao candidato, maxime 
situação pessoal e sua aptidão para prosseguir a actividade profissional e 
critérios de adjudicação, que serão aplicados num segundo momento e 
que incidem sobre a proposta. Tratar-se-ão de critérios distintos com os 
diferentes regimes que lhe estão associados.

Apesar disso, adianta que os critérios de adjudicação previstos no 
artigo 53.°, n.º 1, alínea a), da Directiva 2004/18/CE são enumerados 
apenas a título exemplificativo e que na sua opinião “a equipa técnica 
apresentada pelos proponentes no âmbito de um concurso público que 
tenha por objeto a prestação de serviços de caráter intelectual, tais 
como, neste caso, serviços de formação e consultoria, constitui um 
aspeto intrinsecamente ligado ao objeto do contrato, em particular à sua 
qualidade, uma vez que essa avaliação não pretende, de forma alguma, 
avaliar a capacidade ou aptidão abstratas dos proponentes para executar 
o contrato, antes pretende avaliar a proposta, a saber, os meios (no caso, 
humanos) efetivamente afetados a esta execução” (n.º 30).

Portanto, seria o “carácter intelectual” a justificar a consideração de 
elementos de pendor subjectivo na avaliação da proposta, devendo tal 
raciocínio aplicar-se por maioria de razão no “caso de serviços complexos 
em que exista uma relação estreita entre, nomeadamente, as qualificações 
profissionais do pessoal e o valor económico das propostas”. Esta razão 
justificaria que, tal como defende a Comissão nos autos, “que, em 
determinados casos, a entidade adjudicante poderia precisar, no anúncio 

527 Cf. Conclusões do Advogado-geral apresentadas em 18 de Dezembro de 2014 no processo C-601/13.
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de concurso, que as qualificações e a experiência do pessoal afetado à 
execução do contrato poderão ser determinantes na avaliação do valor 
económico das propostas apresentadas” (n.º 32) e poderia ter lugar sempre 
que “a própria natureza do [contrato] o justificasse” e que “a equipa 
encarregada da sua execução fosse determinante para o valor económico 
que a entidade adjudicante atribui a cada proposta”, constituindo assim 
elementos a ter em conta “para avaliar as propostas e determinar a que 
apresenta a melhor relação qualidade/preço” (n.º 33).

Uma consequência a retirar deste entendimento era no sentido de que 
“a substituição não autorizada de qualquer um dos membros da equipa 
proposta, durante a execução do contrato, será suscetível de reduzir esse 
valor do ponto de vista da entidade adjudicante” (n.º 35). 

Em suma, o Advogado-geral acaba por fazer a distinção entre a 
capacidade do proponente e a “capacidade (ou a experiência profissional) 
do pessoal que será encarregado de prestar esses serviços, a saber, o 
«pessoal-chave» identificado na proposta” (n.º 37), defendendo que “As 
competências, a experiência e a eficácia em geral da equipa de trabalho 
constituem assim características intrínsecas da proposta de serviços como 
os em causa no processo principal, na medida em que se reportam a uma 
apreciação da qualidade da proposta e não à aptidão económica, técnica 
e profissional do proponente para assegurar a boa execução do contrato” 
(n.º 38).

8. O Advogado-geral, tendo em conta a jurisprudência do TJ528, avança 
no raciocínio, distinguindo a consideração da aptidão do proponente/
equipa para executar um contrato, em concreto (equipa), por um lado, 
e, por outro, em abstracto (proponente). Defendendo que apenas seria 
de admitir a experiência da equipa como critério destinado a seleccionar 
a proposta que apresenta a melhor relação qualidade/preço quando esta 
seja apreciada em concreto e já não abstracto, ou seja, assume que a 
experiência da equipa quando referida em concreto (efectivamente 
alocada àquele contrato) se integra na qualidade da própria proposta, 
assim já não acontecendo quando a apreciação da experiência é feita 
em abstracto (experiência em geral), pois, neste caso, já se referiria à 
qualidade do candidato e não da proposta.

Aproximando-se da conclusão, o Advogado-geral reitera que a 
“experiência específica da equipa técnica concreta por este proposta pode, 

528 Cf. infra III.
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em determinados contratos, ser tida em conta no momento da adjudicação 
do contrato, para efeitos de avaliação da proposta” (n.º 80), sendo tal 
interpretação permitida, desde logo, por “o artigo 53.°, n.º 1, alínea a), da 
Diretiva 2004/18 refer[ir]-se à proposta economicamente mais vantajosa 
do ponto de vista da entidade adjudicante e não à proposta mais vantajosa 
à luz de critérios abstratos e objetivos” (n.º 81).

Por fim, conclui que “A Diretiva 2014/18/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 31 de março de 2004, relativa à coordenação dos 
processos de adjudicação dos contratos de empreitada de obras públicas, 
dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, não se opõe a que, em determinadas circunstâncias, para a 
celebração de contratos de prestação de serviços de caráter intelectual, de 
formação e consultoria, as entidades adjudicantes estabeleçam, entre os 
fatores que compõem o critério de adjudicação de um contrato público, 
um fator que permita avaliar as equipas concretamente propostas pelos 
concorrentes para a execução do contrato, tendo em conta a respetiva 
constituição, a experiência comprovada e a análise dos seus diplomas 
e outras qualificações profissionais. No entanto, o exercício desta 
faculdade só é compatível com os objetivos da Diretiva 2004/18 quando 
as características e as qualidades específicas do pessoal que compõe a 
equipa constituam um elemento determinante do valor económico da 
proposta submetida à avaliação da entidade adjudicante” (n.º 86).

III. Acórdãos do Tribunal de Justiça

9. O tema da experiência como critério de adjudicação em contratação 
pública, objecto do acórdão sub judice, foi objecto de apreciação 
em anteriores decisões do TJ529, embora de forma não tão “evidente”. 
Importa, assim e antes de mais, considerar algumas decisões prévias à 
decisão em anotação, terminando com a referência à fundamentação da 
decisão Ambisig. 

A propósito dos acórdãos Lianakis530 e Comissão c. Grécia531-532 não 

529  Assim como foi objecto de algumas decisões do Tribunal Geral, destacando-se os processos: T-4/01, de 
25 de Fevereiro de 2003; T-211/07, de 1 de Julho de 2008; T-63/06, de 9 de Setembro de 2010; T-589/08, 
de 3 de Março de 2011.

530 Acórdão do TJ, de 28 de Janeiro de 2008, proc. C-532/06.
531 Acórdão do TJ, de 12 de Novembro de 2009, proc. C-199/07.
532  Com relevância para este tema, podem ver-se, entre outros, os acórdãos do TJ, de 19 de Junho de 2003, 

proc. C-315/01, e de 9 de Outubro de 2014, proc. C-641/13 P.
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pode deixar de se referir, a título preliminar, que estes apresentam uma 
“aparente” contradição no que tange a ter em conta a experiência em 
sede de apreciação/aplicação dos critérios de adjudicação, se não se 
dispuser de juízos pré-compreensivos, como faz o Advogado-geral da 
decisão Ambisig.

10. No acórdão Lianakis, apesar de estar em causa o tema da 
experiência – o anúncio de concurso mencionava, como critérios de 
adjudicação por ordem de prioridade, em primeiro lugar, a comprovada 
experiência do perito, adquirida durante estudos realizados no decurso 
dos três últimos anos, em segundo lugar, o pessoal e o equipamento do 
gabinete e, em terceiro lugar, a capacidade de realizar o estudo no prazo 
previsto, combinada com os compromissos assumidos pelo gabinete e 
pelo seu potencial científico –, a questão a responder pelo TJ, em sede 
de reenvio prejudicial, prendia-se com a compatibilidade do direito 
da União, maxime saber se o artigo 36.°, n.º 2, da Directiva 92/50 se 
opõe a que, num processo de adjudicação, a entidade adjudicante fixe a 
posteriori coeficientes de ponderação e subcritérios relativos aos critérios 
de adjudicação mencionados no caderno de encargos ou no anúncio do 
concurso. Pelo que a situação de facto deste acórdão é distinta da Ambisig. 

No entanto, o TJ não deixa de esclarecer que “(…) são excluídos como 
«critérios de adjudicação» os critérios que não visam identificar a proposta 
economicamente mais vantajosa, mas que estão ligados essencialmente 
à apreciação da aptidão dos proponentes para executar o contrato em 
questão” (n.º 30).

Acrescentando que “No processo principal, os critérios definidos, 
pela entidade adjudicante, como «critérios de adjudicação» referem-se, 
no entanto, principalmente à experiência, às qualificações e aos meios 
susceptíveis de garantir uma boa execução do contrato em questão. Trata-se 
de critérios que dizem respeito à aptidão dos proponentes para executar esse 
contrato e que, portanto, não têm a qualidade de «critérios de adjudicação», 
na acepção do artigo 36.°, n.º 1, da Directiva 92/50” (n.º 31).

Concluindo, que “Deve, por conseguinte, reconhecer-se que os artigos 
23.°, n.º 1, 32.° e 36.°, n.º 1, da Directiva 92/50 se opõem a que, no 
quadro de um processo de adjudicação, a entidade adjudicante tenha 
em conta a experiência dos proponentes, o seu pessoal e o equipamento 
assim como a capacidade de executarem o contrato no prazo previsto, não 
a título de «critérios de selecção qualitativa», mas a título de «critérios de 
adjudicação” (n.º 32).
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11. No acórdão Comissão c. Grécia discutia-se, sobretudo, a 
admissibilidade de uma cláusula “(…) formulada em termos claros e 
inequívocos, compreendida no sentido de que, se um gabinete de estudos 
ou um projectista estrangeiros tivesse participado num processo lançado 
pela mesma entidade adjudicante, nos seis meses que antecederam o novo 
anúncio de concurso e, no quadro do processo anterior, tivesse declarado 
qualificações correspondentes a categorias de diplomas diferentes 
das requeridas para o novo processo, em conformidade com o sistema 
helénico de classificação dos diplomas, não seria admitido nesse novo 
processo”.

O TJ, por referência à decisão Lianakis, esclarece que “Ora, embora 
seja verdade que, neste último caso, como demonstra a utilização da 
expressão «por exemplo», os critérios que podem ser seguidos pelas 
entidades adjudicantes não são enumerados de forma taxativa no artigo 
34.°, n.º 1, alínea a), da Directiva 93/38 e que essa disposição deixa, 
portanto, às entidades adjudicantes a escolha dos critérios de adjudicação 
do contrato que entenderem, não é menos certo que essa escolha só pode 
incidir em critérios que visem identificar a proposta economicamente 
mais vantajosa” (n.º 54).

Conclui o TJ, “Portanto, são excluídos como «critérios de adjudicação» 
os critérios que não visem identificar a proposta economicamente mais 
vantajosa, mas que estejam ligados essencialmente à apreciação da 
aptidão dos proponentes para executar o contrato em questão (...). No 
presente processo, os critérios retidos pela entidade adjudicante como 
«critérios de adjudicação», na secção IV, ponto 2, do anúncio de concurso 
controvertido, incidem na experiência e na capacidade real para garantir 
uma boa execução do contrato em questão. Trata-se de critérios que 
dizem respeito à aptidão dos proponentes para executar esse contrato 
e que, portanto, não têm a qualidade de «critérios de adjudicação», na 
acepção do artigo 34.°, n.º 1, da Directiva 93/38, o que as autoridades 
helénicas, aliás, não contestaram seriamente” (n.º 56).

12. No acórdão em anotação, o TJ, primeiro começa por esclarecer que 
a decisão Lianakis533 dizia respeito à interpretação da Directiva revogada 

533 Cf. supra ponto 10.
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pela Directiva 2004/18/CE534, e que esse “(…) acórdão não exclui que 
uma entidade adjudicante possa, em determinadas condições, estabelecer 
e aplicar um critério como o que consta da questão prejudicial, na fase 
de adjudicação do contrato e que este acórdão diz respeito, de facto, aos 
efetivos e à experiência dos concorrentes em geral, e não, como no caso em 
apreço, aos efetivos e à experiência das pessoas que constituem uma equipa 
específica que deve, em concreto, executar o contrato” (n.ºs 25 e 26).

Segundo, o TJ salienta que esta “(…) diretiva introduziu novos elementos 
na legislação da União em matéria de contratos públicos relativamente à 
Diretiva 92/50, por um lado, o artigo 53.°, n.º 1, alínea a), da Diretiva 
2004/18 prevê que a «proposta economicamente mais vantajosa» deve 
ser identificada «do ponto de vista da entidade adjudicante» e concede, 
assim, a esta entidade adjudicante uma maior margem de apreciação”, 
por outro, esclarece que “(…) o terceiro parágrafo do considerando 46 
da Diretiva 2004/18 esclarece que, nos casos em que o contrato deva ser 
adjudicado ao candidato que apresentou a proposta economicamente mais 
vantajosa, se deve procurar a proposta que «apresenta a melhor relação 
qualidade/preço», o que contribui para reforçar o peso da qualidade nos 
critérios de adjudicação dos contratos públicos” (n.ºs 28 e 29).

Acrescentando, que os “critérios que podem ser definidos pelas entidades 
adjudicantes para determinar a proposta economicamente mais vantajosa 
não são enumerados de forma taxativa no artigo 53.°, n.º 1, da Diretiva 
2004/18. Essa disposição deixa, portanto, às entidades adjudicantes a 
escolha dos critérios de adjudicação do contrato que entenderem definir. 
No entanto, essa escolha só pode ser feita entre os critérios que visem 
identificar a proposta economicamente mais vantajosa” (n.º 30).

Terceiro, que a “(…) qualidade da execução de um contrato público 
pode depender de forma determinante do valor profissional das pessoas 
encarregadas de o executar, valor este constituído pela sua experiência 
profissional e a sua formação. É esse especialmente o caso quando a 
prestação objeto do contrato tenha caráter intelectual e diga respeito, como 
no processo principal, a serviços de formação e consultoria. Quando um 
contrato desse tipo deva ser executado por uma equipa, a competência e a 
experiência dos seus membros são determinantes para apreciar a qualidade 
profissional dessa equipa. Essa qualidade pode ser uma característica 
intrínseca da proposta e estar ligada ao objeto do contrato, na aceção 

534  Directiva 92/50/CEE do Conselho, de 18 de Junho de 1992, relativa à coordenação dos processos de 
adjudicação de contratos públicos de serviços.
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do artigo 53.°, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2004/18. Por conseguinte, a 
referida qualidade pode constar como critério de adjudicação do anúncio 
de concurso ou do caderno de encargos em questão” (n.ºs 31 a 34).

Por último, o TJ responde à questão prejudicial no sentido de que 
“(…) para a celebração de um contrato de prestação de serviços de caráter 
intelectual, de formação e consultoria, o artigo 53.°, n.º 1, alínea a), da 
Diretiva 2004/18 não se opõe a que a entidade adjudicante estabeleça 
um critério que permita avaliar a qualidade das equipas concretamente 
propostas pelos concorrentes para a execução desse contrato, critério esse 
que tem em conta a constituição da equipa assim como a experiência e o 
currículo dos seus membros” (n.º 35).

IV. Acórdãos de Tribunais nacionais

13. A jurisprudência administrativa nacional – por referência à 
consideração da experiência da equipa enquanto critério de adjudicação 
– revela-se evolutiva ou mesmo radicalmente evolutiva, pois, se, num 
momento, é possível identificar um leque de acórdãos que defendem 
acerrimamente o disposto na parte final do artigo 75.º, n.º 1, do CCP, 
isto é, que os critérios de adjudicação da proposta economicamente 
mais vantajosa não podem dizer respeito, directa ou indirectamente, 
a situações, qualidades, características ou outros elementos de facto 
relativos aos concorrentes, a verdade é que, num momento posterior, 
sobretudo, após a decisão Ambisig do TJ se encontra uma jurisprudência 
nacional acriticamente defensora da orientação desta decisão do TJ.

14. Por referência ao primeiro momento, e mesmo antes da vigência 
do CCP, isto é, tendo em conta o diploma que imediatamente o antecedeu, 
será de considerar, nomeadamente, o decidido no acórdão do STA, de 11 de 
Agosto de 2004535, que esclarece que “no concurso para fornecimento de 
bens e serviços previsto no Decreto-Lei 197/99, de 8 de Janeiro, na análise 
do conteúdo das propostas com vista à adjudicação, o júri do concurso 
não pode tomar em consideração factores relativos à capacidade técnica 
dos concorrentes para prestarem o serviço, como seja a experiência do 
candidato em fiscalização de obras, sob pena de violação dos artigos 55.º, 
n.º 3, 36.º, n.º 1, e 105.º a 107.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho”.

Na mesma linha de orientação, e agora já pela consideração do disposto 

535 Proc. n.º 0866/04.
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no CCP, concorria a jurisprudência do Tribunal Central Administrativo 
Sul, podendo, a título de exemplo, ler-se no acórdão de 24 de Janeiro de 
2013536, que «um Programa do Procedimento, ao estabelecer como fator a 
“Avaliação da equipa - 40%”, e que “este fator será obtido tendo em conta 
a constituição da equipa, a experiência comprovada e análise curricular”, 
está a violar o art. 75.º, n.º 1, CCP».

Esta linha decisória era ainda acompanhada pelo Tribunal Central 
Administrativo Norte. A este propósito será de considerar o acórdão de 
25 de Janeiro de 2013537, que decidiu que «A definição do critério de 
adjudicação da “proposta economicamente mais vantajosa” à luz dos 
fatores/subfactores insertos no art. 12.º do «PC» relativos aos “serviços 
similares” e da “experiência profissional dos motoristas” configura 
uma violação do art. 75.º, n.º 1. do CCP». Pois, avançava este Tribunal 
«A enunciação daqueles fatores/subfatores traduz-se ou redunda 
inequivocamente num apelo às qualidades, às caraterísticas relativos aos 
concorrentes, quando em matéria de avaliação das propostas está vedada 
o apelo ou a utilização de fatores que tenham por objeto considerações 
relativas à experiência da empresa e de seus profissionais, às habilitações, 
aos meios e equipamentos a utilizar, já que os mesmos se prendem com 
a avaliação em termos de o concorrente garantir uma boa execução do 
contrato, constituindo fatores relativos à maior ou menor aptidão dos 
proponentes para o executar».

15. A inflexão da orientação da jurisprudência nacional não pode 
ser alheia ao reconhecimento pelo STA da necessidade de a questão ser 
esclarecida em sede de recurso de revista excepcional. Assim, e desde 
logo, no acórdão do STA, de 23 de Maio de 2013538, este Tribunal assume 
de “(…) importância fundamental saber se face ao artigo 75.º, n.º 1, do 
CCP é legal um factor do critério de adjudicação contido em programa 
do concurso que procede à valorização da equipa proposta para executar 
os trabalhos, considerando a sua constituição, a experiência comprovada 
dos seus elementos e ainda a análise curricular”.

Do mesmo Tribunal e da mesma data539 pode ver-se a mesma orientação: 

536  Proc. n.º 09423/12. Cf. da mesma data e do mesmo Tribunal, proc. n.º 09446/12, e, posteriormente, do 
mesmo Tribunal, de 20 de Março de 2014, proc. n.º 10782/14.

537  Proc. n.º 01312/11.3BEBRG. Veja-se ainda do mesmo Tribunal, de 12 Outubro de 2012, o proc. n.º 
00371/11.3BEBRG.

538 Proc. n.º 0840/13.
539 Proc. n.º 0835/13.
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“A questão de saber se o art.º 75.º n.º 1 do CCP deve interpretar-se como 
comportando a distinção entre as situações, qualidades e características 
ou outros elementos de facto relativos aos concorrentes e os mesmos 
items quando relativos às qualificações e características do pessoal que 
vai prestar o serviço que é objecto da proposta, para concluir sobre a (in)
validade de critério de adjudicação que inclua estes últimos, apresenta 
interesse geral de relevância superior ao comum, atenta a constante 
aplicação da norma e a indispensável previsibilidade do direito relativo a 
este quadro legal”.

A necessidade de admissão de recurso de revista excepcional para 
apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, 
se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso 
seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito foi ainda 
reconhecida no acórdão do STA de 13 de Setembro de 2013, processo n.º 
01248/13.

16. Posteriormente, a referida linha de decisão inverte-se, ajustando-se 
à jurisprudência Ambisig. Como exemplo do que se afirma, podem ver-se 
as decisões do STA relativas aos três processos imediatamente referidos 
e admitidos em sede do recurso de revista excepcional.

No acórdão do STA, de 22 de Abril de 2015540, decidiu-se que “resulta 
do art. 75º do CCP que na avaliação do critério de adjudicação da 
proposta economicamente mais vantajosa apenas se proíbe que o critério 
de adjudicação das propostas tenha em consideração elementos, situações 
ou qualidades dos concorrentes”. E que “A avaliação da equipa técnica 
proposta para a execução do contrato é um elemento que diz respeito à 
proposta propriamente dita e não a qualquer característica do concorrente 
como a capacidade técnica ou experiência abstracta (tal como interpretado 
pelo Ac. do Tribunal de Justiça da União Europeia a propósito do art. 53.º, 
n.º 1, alínea a), da Diretiva 2004/18 no processo de reenvio prejudicial 
C-601/13 suscitado no âmbito do proc. 840/13, deste STA)”.

No mesmo sentido, outro acórdão do STA, da mesma data541, decidiu 
que «no quadro de programa de concurso para aquisição de serviços de 
formação e consultoria, no qual foi definido como critério de adjudicação 
o da “proposta economicamente mais vantajosa”, não viola o disposto no 
art. 75.º, n.º 1, do CCP a regra daquele programa que, no âmbito daquele 

540 Proc. n.º 01248/13.
541 Proc. n.º 0835/13.
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critério, fixou um fator relativo à “avaliação da equipa” onde se deveria 
ter em conta a constituição da equipa, a sua experiência comprovada e 
análise curricular».

Por fim, de referir, o acórdão do STA, 30 de Abril de 2015542, que defende 
o entendimento do TJ “que permite que a fixação, no programa de concurso 
destinado à aquisição de serviços de formação e consultoria, de um factor 
‘Avaliação da equipa’ (constituição da equipa, experiência comprovada e 
análise curricular) não ofende o n.º 1 do artigo 75.º do CCP”.

V. A Directiva 2014/24/UE

17. A Directiva 2014/24/UE543, que produz efeitos a partir de 18 de 
Abril de 2016, toma posição expressa sobre a relevância da experiência 
como critério de adjudicação em contratação pública.

Tendo em conta, desde logo, os considerandos – pelo carácter auxiliar de 
interpretação que possam representar – será de referir que o considerando 
n.º 94 esclarece que “Sempre que a qualidade do pessoal empregado 
seja relevante para o nível de desempenho do contrato, as autoridades 
adjudicantes deverão também poder utilizar como critério de adjudicação 
a organização, as qualificações e a experiência do pessoal encarregado 
da execução do contrato em questão, pois estas características podem 
afetar a qualidade da execução do contrato e, consequentemente, o valor 
económico da proposta”. 

Acrescenta o referido considerando em modo de exemplificação que 
“Tal pode ser o caso, por exemplo, dos contratos de serviços de natureza 
intelectual como a consultoria ou os serviços de arquitetura”. 

E determina ainda o referido considerando que “As autoridades 
adjudicantes que recorram a esta possibilidade deverão assegurar, através 
dos meios adequados previstos nos contratos que o pessoal encarregado 
da execução do contrato cumpra efetivamente as normas de qualidade 
especificados e só possa ser substituído com o consentimento da autoridade 
adjudicante, que verificará se a substituição do pessoal proporciona um 
nível de qualidade equivalente”.

18. Já na parte dispositiva será de ter em conta que o artigo 58.º, n.º 4, 
– referente aos critérios de selecção – prevê o seguinte: “No que respeita 

542 Proc. n.º 0840/13.
543  Directiva 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2014 relativa aos 

contratos públicos e que revoga a Directiva 2004/18/CE.
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à capacidade técnica e profissional, as autoridades adjudicantes podem 
impor requisitos de molde a assegurar que os operadores económicos 
disponham dos recursos humanos e técnicos e da experiência necessários 
para assegurar um nível de qualidade adequado na execução do contrato. 
As autoridades adjudicantes podem exigir, em especial, que os operadores 
económicos tenham um nível suficiente de experiência, comprovado por 
referências adequadas de contratos executados no passado. As autoridades 
adjudicantes podem partir do princípio de que um operador económico não 
possui as capacidades profissionais exigidas caso tenha concluído que o 
operador económico em questão se encontra numa situação de conflito de 
interesses suscetível de afetar negativamente a execução do contrato. Nos 
concursos para a aquisição de fornecimentos que impliquem operações 
de montagem ou instalação, a prestação de serviços ou a execução de 
obras, a capacidade profissional do operador económico para prestar o 
serviço ou executar a instalação ou a obra em causa pode ser apreciada 
em função das suas capacidades, eficiência, experiência e fiabilidade”.

19. Para terminar a referência directa aos dispositivos da Directiva em 
crise com relevância para o tema da experiência em sede de aplicação do 
critério de adjudicação, será de ter em conta o disposto no artigo 67.º, n.º 
2, alínea b), que prevê: “A proposta economicamente mais vantajosa do 
ponto de vista da autoridade adjudicante deve ser identificada com base 
no preço ou custo, utilizando uma abordagem de custo-eficácia, como 
os custos do ciclo de vida em conformidade com o artigo 68.º, e pode 
incluir a melhor relação qualidade/preço, que deve ser avaliada com base 
em critérios que incluam aspetos qualitativos, ambientais e/ou sociais 
ligados ao objeto do contrato público em causa. Estes critérios podem 
compreender, por exemplo: b) Organização, qualificações e experiência 
do pessoal encarregado da execução do contrato em questão, caso a 
qualidade do pessoal empregue tenha um impacto significativo no nível 
de execução do contrato”.

VI. Comentário e Conclusão

20. A jurisprudência do TJ, como os acórdãos citados reflectem544, 
presta-se à afirmação de que a única certeza que se pode ter, quanto ao 

544 Cf. supra III.
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seu sentido orientador, é a de como começa e nunca de como acaba545, 
o que exige do intérprete um olhar atento e contínuo546 – é, pois, uma 
estrada com muitas curvas547 e, quiçá, contracurvas548. Acresce que o 
caminho percorrido pela jurisprudência do TJ, em especial a decisão que 
se comenta, revela extrema utilidade interpretativa até à transposição da 
Directiva 2014/24/UE para o ordenamento nacional.

21. O tema da experiência da equipa enquanto critério de adjudicação 
não deixou de gerar discussão por via do olho teórico-crítico da doutrina549. 
Tendo como ponto de partida a distinção radical entre critérios de selecção 
face aos critérios de adjudicação surgia a discussão em torno de saber, em 
síntese, se a experiência poderia/deveria – para além surgir como critério 
de selecção –, pesar na avaliação da vantagem económica da proposta, 
isto é, em sede de critérios de adjudicação. 

Tendo por referência a Directiva 2004/18/CE, a favor da distinção 
radical dos dois referidos critérios encontrava-se o elemento formal de 
que estes critérios estavam previstos em diferentes secções da referida 
Directiva (critérios de selecção: Capítulo VII, Secção 2 e critérios de 
adjudicação: Capítulo VII, Secção 3), o que só poderia significar uma 
distinção do ponto de vista legal no sentido de que nos critérios de 
selecção eram avaliados os candidatos e nos critérios de adjudicação as 
propostas e, portanto, nos critérios de adjudicação estaria em causa uma 
“comparação estrita daquilo que é apresentado pelos concorrentes ao 
procedimento”550 e não elementos relativos aos candidatos.

545  Em anotação ao acórdão Lianakis, referindo-se à dificuldade em prever o futuro da jurisprudência do TJ, 
cf. Steen Treumer, “The Distinction between Selection and Award Criteria in EC Public Procurement 
Law: A Rule without Exception?”, Public Procurement Law Review, 3, 2009, p. 111.

546  Assinalando a preocupação que a jurisprudência do TJ, nesta matéria, tende a representar para as entida-
des adjudicantes, cf. Philip Lee, “Implications of the Lianakis decision”, Public Procurement Law Review, 
2, 2010, p. 47.

547  Sublinhando a necessidade de acompanhar a jurisprudência do TJ sobre este tema, cf. Miguel Assis Rai-
mundo, “Primeira análise das novas Directivas (Parte I)”, Revista de Contratos Públicos, 9, 2013, p. 57.

548  Neste sentido, alguns autores, por referência à jurisprudência do TJ, nomeadamente, à decisão Lianakis, 
referem-se a uma jurisprudência ambígua e até contraditória, cf. Steen Treumer, “The Distinction betwe-
en…”, pp. 105 e 106. Cf. também, AAVV, Sue Arrowsmith, EU Public Procurement Law: An Introduc-
tion, p. 174, disponível em linha, pesquisa confortável a partir do título, consultado em 15 de Fevereiro 
de 2016.

549  A bibliografia sobre o tema é extensa, veja-se também o n.º 3, de 2009, da Public Procurement Law 
Review, e AAVV, Award of Contracts in EU Procurements, European Procurement Law Series, 5 (Ed.: 
Mario Comba, Steen Treumer), Djøf Publishing, 2013.

550  Miguel Assis Raimundo, A formação dos contratos públicos - uma concorrência ajustada ao interesse 
público, AAFDL, Lisboa, 2013, p. 847.
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A favor da consideração da experiência pendia o argumento de que a 
avaliação dos recursos específicos disponibilizados pelo candidato para a 
execução do projecto seria diferente da avaliação das capacidades gerais 
do candidato551 e que aqueles elementos poderiam ser relevantes para 
avaliar a qualidade do serviço na execução do contrato552.

O lugar reservado para a experiência da equipa estava condicionado 
aos contratos relativos a serviços complexos, de alta especialização 
(e.g. projectos de inovação tecnológica), em que a equipa alocada é um 
elemento essencial e já não para serviços de fraca especialização (e.g. 
serviços de limpeza)553, em que a fungibilidade da equipa é (quase) total, 
relevando aquela experiência para efeitos de apreciação da qualidade 
do serviço554 e do preço da proposta (assumindo alguns autores que 
uma maior experiência conduz a uma maior celeridade na execução do 
contrato e, consequentemente, a um preço mais baixo)555.

Contra a consideração da experiência como critério de adjudicação 
estaria que tal consideração desfavorece a entrada no mercado de novos 
operadores/prestadores/fornecedores com menos experiência ou sem 
experiência556 e que não está provado que uma maior experiência conduza 
a uma execução mais célere do contrato e, com isso, um preço mais 
baixo, desde logo, porque um candidato com menor experiência pode ter 
desenvolvido um novo método de trabalho que economize tempo557.

22. A referida distinção entre critérios de selecção e critérios de 
adjudicação é sublinhada pela jurisprudência do TJ (entre outros, 
Beentjes558, Comissão c. Grécia, Lianakis) que assenta, em síntese e de 
modo simplificado, no marco de que os segundos se referem ao produto/

551 Cf. Philip Lee, “Implications of the Lianakis…”, pp. 47 e 48.
552 AAVV, Sue Arrowsmith, EU Public Procurement Law…, pp. 173 e 174.
553  Cf. Mario Comba, “Selection and award criteria in Italian public procurement law”, Public Procurement 

Law Review, 3, 2009, pp. 122 e 125.
554  Desde logo, permitindo a sua comparação com outras propostas, cf. AAVV, Sue Arrowsmith, EU Public 

Procurement Law…, p. 172.
555  Cf. AAVV, Sue Arrowsmith, EU Public Procurement Law…, p. 172, e Mark Orthmann, “The experience 

of the Bidder as Award Criterion in EU Public Procurement Law”, Humboldt Forum Recht, 1, 2014, pp. 
10 e ss, disponível em linha, pesquisa confortável a partir do título, consultado em 2 de Fevereiro de 2016.

556  Sublinhando a necessidade de se assegurar uma forte e justa competição, cf. Kai Kruger, “Superiority in 
experience and skills may distinguish a better tender bid! Critical reflections from Norway on the Lianakis 
ruling”, Public Procurement Law Review, 3, 2009, p. 140.

557  Cf. Mark Orthmann, “The experience of the Bidder…”, p. 11.
558 Acórdão do TJ, de 20 de Setembro de 1988, proc. 31/87.
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prestação e não ao produtor/prestador, às qualidades do trabalho e não às 
do prestador; enquanto os primeiros se referem directamente ao carácter 
individual ou legal da entidade candidata559.

No entanto, como a doutrina põe em destaque560, apesar de o TJ 
repetir com frequência a necessidade da referida distinção561, a leitura 
global dos acórdãos revela alguma comunicabilidade entre os dois 
critérios, pugnando por uma interpretação flexível (flexible approach), 
nomeadamente, na interpretação das normas nacionais562.

A compreensão desta abordagem, de teor mais permissivo, deve ser 
entendida no devido contexto, isto é, não se refere a todos os contratos 
públicos, mas apenas aos contratos de natureza complexa permeados por 
elementos de natureza do pessoal, de grande conexão com elementos 
subjectivos, nomeadamente intelectual, a contribuir directamente para a 
apreciação do valor da proposta. Os elementos subjectivos, desde logo, 
a experiência da equipa proposta, têm necessariamente de apresentar 
um racional económico, ou seja, devem traduzir um valor objectivo na 
avaliação da proposta – só assim se poderia fundamentar o afastamento da 
tradicional distinção entre critérios de selecção e critérios de adjudicação.

A experiência da equipa proposta em certos contratos tende a revelar-
se muito útil para a adjudicação da proposta mais vantajosa, tornando-
se nestes contratos difícil, senão impossível, identificar a proposta mais 
vantajosa sem recurso ao elemento subjectivo que resulta da experiência 
da equipa proposta para a execução do contrato563. Pois a experiência traz 
consigo conhecimento e capacidades que o candidato desenvolveu na 
execução de contratos similares, o que tende a contribuir para uma menor 
margem de inexecução do contrato e com uma maior celeridade564.

23. A decisão Ambisig estabelece a admissão da ponderação da 
experiência em sede de critério de adjudicação por referência à experiência 
pessoal do candidato para desempenhar tarefas concretas no âmbito do 

559  Cf. Marta Frach e Mireia Grau, “Contract Award Criteria”, in EU Public Contract Law: Public Procure-
ment and Beyond, Martin Trybus, Roberto Caranta, Gunilla Edelstam (Eds.), Bruylant, 2014, p. 132.

560 Steen Treumer, “The Distinction between Selection…”, pp. 103 e ss.
561 Cf. supra III.
562  Para uma noção desta interpretação em alguns ordenamentos jurídicos e referências doutrinais, cf. Steen 

Treumer, “The Distinction between Selection…”, pp. 103 e ss, e ainda, Mark Orthmann, “The experience 
of the Bidder…”, p. 4.

563  AAVV, The Applied Law and Economics of Public Procurement, Gustavo Piga, Steen Treumer 
(Eds.), Routledge, 2013, pp. 67 e ss.

564 Cf. Mark Orthmann, “The experience of the Bidder…”, p. 2.
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contrato e não à experiência do pessoal que o candidato dispõe em geral. 
Ou seja, o elemento permissivo da consideração da experiência em 

sede de critérios de adjudicação é o valor dessa experiência em concreto 
na execução do contrato. Aqui não se pode deixar de considerar a proposta 
do Advogado-geral que se refere “à experiência específica da equipa 
técnica concreta por este [candidato] proposta pode, em determinados 
contratos, ser tida em conta no momento da adjudicação do contrato, para 
efeitos de avaliação da proposta”565.

Nesta senda, a decisão em comentário esclarece que a “qualidade da 
execução de um contrato público pode depender de forma determinante 
do valor profissional das pessoas encarregadas de o executar, valor este 
constituído pela sua experiência profissional e a sua formação”.

Tal experiência seria de considerar quando a prestação objecto do 
contrato tivesse carácter intelectual e dissesse respeito a serviços de 
formação e consultoria. Isto é, sempre que “um contrato desse tipo deva 
ser executado por uma equipa, a competência e a experiência dos seus 
membros são determinantes para apreciar a qualidade profissional dessa 
equipa”566.

24. Como já se deixou expresso, o tema que nos ocupa foi objecto 
de uma particular reforma legislativa através da Directiva 2014/24/UE, 
prevendo o tratamento expresso da experiência da equipa567. De acordo 
com esta deve distinguir-se a experiência geral do candidato, enquanto 
critérios de selecção (artigo 58.º, n.º 4) de situações mais limitadas e de 
avaliação de aspectos específicos da experiência associados à execução 
do contrato que podem ser tidos em conta na apreciação dos critérios de 
adjudicação, desde que tais aspectos revelem um impacto significativo 
na execução do contrato (artigo 67.º, n.º 2, alínea b).

A pergunta que se impõe é: em que contratos se pode ter em conta a 
experiência da equipa em sede de critério de adjudicação?

A resposta é oferecida explicativamente pela Directiva 2014/24/UE568: 
contratos de serviços de natureza intelectual como a consultoria ou os 
serviços de arquitectura.

Mas não está limitada a estes contratos, devendo ser apreciada 

565 Cf. supra ponto 8.
566 Cf. supra ponto 12.
567  Cf. Albert Sánchez Graells, Public Procurement and the EU Competition Rules, Hart Publishing, 2015, 

p. 381.
568 Cf. supra ponto 17.
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casuisticamente a relevância da experiência da equipa, mesmo em 
contratos de natureza não intelectual. No entanto, a consideração da 
experiência nos termos referidos apenas se encontra justificada sempre 
que demonstre um impacto significativo na execução do contrato.

A orientar a casuística não pode deixar de estar uma atenção de 
proporcionalidade, desde logo, no que toca à avaliação da experiência 
específica da equipa proposta em relação ao seu impacto significativo 
na execução do contrato569 de modo a seleccionar a proposta mais 
vantajosa570. 

Esta preocupação não deixa de estar presente no considerando n.º 
92 da referida Directiva, que esclarece: “A fim de identificar a proposta 
economicamente mais vantajosa, a decisão de adjudicação do contrato 
não deverá assentar apenas em critérios diferentes dos custos. Os critérios 
qualitativos devem, por conseguinte, ser acompanhados de um critério de 
custos que poderá ser, à escolha da autoridade adjudicante, o preço ou uma 
abordagem custo-eficácia como o cálculo dos custos do ciclo de vida”.

Acresce que, não podem ser desconsiderados os princípios fundamentais 
do direito da União571, o que tende a reivindicar um juízo de ponderação 
que atenda também a tais princípios. Por um lado, tal como está expresso 
no referido considerando, deverá ser assegurada a possibilidade de 
concorrência efetiva e leal, sendo tal obrigação imposta pelo artigo 67.º, 
n.º 4, da Directiva em análise, ao prever que os critérios de adjudicação 
“não podem ter por efeito conferir à autoridade adjudicante uma liberdade 
de escolha ilimitada”, sempre devendo “assegurar a possibilidade de 
concorrência efetiva e ser acompanhados de especificações que permitam 
verificar efetivamente a informação fornecida pelos proponentes, a fim 
de avaliar até que ponto estes cumprem os critérios de adjudicação”. Por 
outro lado, a jurisprudência do TJ impõe também a garantia do princípio 
da não discriminação572 – que releva, nomeadamente, na consideração 

569  Justificando esta atenção em razão da norma prevista no artigo 67.º, n.º 2, alínea b) se considerar uma 
norma excepcional face à norma geral prevista no artigo 58.º, n.º 4, cf. Albert Sánchez Graells, Public 
Procurement…, p. 382.

570  Neste sentido, Livro Verde sobre a modernização da política de contratos públicos da UE - Para um 
mercado dos contratos públicos mais eficiente na Europa, Bruxelas, 27.1.2011 COM (2011) 15 final, 
p. 19, que refere: “Assim, as propostas neste sentido só devem ser consideradas, se for caso disso, num 
número limitado de casos, nomeadamente certos tipos específicos de contratos, em que as qualificações e 
os curriculum vitae do pessoal são particularmente relevantes”.

571  Cf., em geral, princípios da contratação no artigo 18.º da Directiva 2014/24/UE, e Albert Sánchez Gra-
ells, Public Procurement…, p. 383.

572  Acórdãos do TJ, de 17 de Setembro de 2002, proc. C-513/99, e de 4 de Dezembro de 2003, proc. C-488/01.
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das propostas com equipas com menor ou sem experiência. Por fim, deve 
ser garantido o princípio da transparência, desde logo, pela indicação da 
ponderação relativa atribuída a cada um dos critérios escolhidos para 
determinar a proposta economicamente mais vantajosa (excepto se esta 
for identificada apenas com base no preço), assim o impõe o artigo 67.º, 
n.º 5, da Directiva em referência.

O caminho percorrido pela jurisprudência do TJ, que culminou com 
a decisão Ambisig, seguida pela nossa jurisprudência, e que encontra 
assento positivo e expresso concordante na Directiva 2014/24/UE, 
permite concluir573 que – em certos contratos, caso a qualidade do 
pessoal empregue tenha um impacto significativo no nível de execução 
do contrato – a experiência conta como critério de adjudicação em 
contratação pública!

573  Conclusão que atende, nomeadamente, ao “estado actual” da jurisprudência do TJ e que aguarda concre-
tização numa futura revisão do CCP.
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Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção)  
de 5 de março de 2015

(C-667/13)

Tipo:  reenvio prejudicial do Tribunal do Comércio de Lisboa.

Partes:   Estado português contra Banco Privado Português SA e 
Massa Insolvente do Banco Privado Português SA

Objeto:   i) validade da Decisão 2011/346/UE da Comissão, de 20 
de julho de 2010, relativa ao auxílio estatal C 33/09 (ex 
NN 57/09, CP 191/09) executado por Portugal sob a 
forma de uma garantia estatal a favor do BPP; ii) 
interpretação do artigo 14.°, n.os 1 e 2, do Regulamento 
(CE) n.° 659/1999 do Conselho, de 22 de março de 1999, 
que estabelece as regras de execução do artigo (108.° 
TFUE).

Dispositivo:   o exame das questões prejudiciais submetidas pelo 
Tribunal do Comércio de Lisboa (Portugal) não revelou 
elementos suscetíveis de afetar a validade da Decisão 
2011/346/UE da Comissão, de 20 de julho de 2010, 
relativa ao auxílio estatal C 33/09 (ex NN 57/09, CP 
191/09) executado por Portugal sob a forma de uma 
garantia estatal a favor do BPP. 
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x. Auxílios estatais de emergência sob a forma de garantias: 
 O caso Banco Privado Português

Anotação ao Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção), de 
5 de março de 2015, Banco Privado Português e Massa Insolvente do 
Banco Privado Português, processo C-667/13 

Luís do Nascimento Ferreira574

I. Introdução

O Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no caso Banco Privado 
Português e Massa Insolvente do Banco Privado Português tem por 
objeto, por um lado, a validade da Decisão 2011/346/UE da Comissão 
Europeia, de 20 de julho de 2010, que declarou ilegal e incompatível 
com o mercado interno o auxílio estatal C 33/2009 (ex NN 57/2009, 
CP 191/2009) concedido por Portugal sob a forma de uma garantia 
a favor do Banco Privado Português, S.A. (“BPP”)575, e, por outro, 
a interpretação dos n.os 1 e 2 do artigo 14.º do Regulamento (CE) 
n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de março de 1999, que estabelece 
as regras de execução do atual artigo 108.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (“TFUE”)576.

O Acórdão tem origem num pedido de decisão prejudicial 
apresentado pelo Tribunal do Comércio de Lisboa em 17 de outubro 
de 2013, ao abrigo do artigo 267.º TFUE, no âmbito de um litígio 
nacional que opunha o Estado Português ao BPP — à data já em fase 
de liquidação — e à Massa Insolvente do BPP (“Massa Insolvente”).

Este Acórdão do Tribunal de Justiça insere-se num longo e complexo 
contencioso, que correu termos tanto no plano nacional como no plano 
europeu, em torno das implicações em matéria de ajudas de Estado 
decorrentes de um auxílio outorgado pelo Estado Português ao BPP. Este 
auxílio consistiu numa garantia estatal que cobria um empréstimo de 450 
milhões de euros atribuído a esse banco, e foi objeto de uma decisão 
negativa da Comissão. A extensão e a complexidade deste caso justificam 

574  Luís do Nascimento Ferreira - Advogado — Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, 
Sociedade de Advogados, R.L.

575 JO L 159, de 17.06.2011, p. 95. 
576  JO L 83, de 27.03.1999, p. 1. Este diploma foi entretanto revogado pelo Regulamento (UE) 2015/1589 do 

Conselho, de 13 de julho de 2015 (JO L 248, de 24.09.2015, p. 9).  
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que nos detenhamos com algum detalhe sobre a factualidade sub judicio577. 

II. Os eventos que conduziram ao Acórdão do Tribunal de Justiça
 
O BPP encontra-se hoje em processo de liquidação, em resultado da 

deliberação tomada em 15 de abril de 2010 pelo Banco de Portugal, ao 
abrigo da alínea f) do n.º 1 do artigo 22.º e do artigo 23.º do Regime Geral 
das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (“RGICSF”)578, que 
veio revogar a autorização da instituição para o exercício da atividade 
bancária579. Nos termos do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 199/2006, 
de 25 de outubro, tal decisão produz efeitos equivalentes ao de uma 
declaração de insolvência, tendo o BPP entrado em dissolução e liquidação 
às 12 horas do dia 16 de abril de 2010 e tendo sido subsequentemente 
designada pelo Tribunal do Comércio de Lisboa a respetiva Comissão 
Liquidatária, que ainda hoje se mantém em funções580. 

A deliberação do Banco de Portugal relativa ao BPP foi adotada 

577   Para o efeito, socorremo-nos da informação publicamente disponível que consta da jurisprudência do 
Tribunal de Justiça e da prática decisória da Comissão Europeia que versam sobre o processo de ajudas 
de Estado ao BPP, designadamente: (i) Decisão da Comissão, de 13 de março de 2009 (JO C 174, de 
28.07.2009, p. 1), que autorizou, por um período transitório de seis meses e sob condição de apresentação 
de um plano de reestruturação, o auxílio estatal NN 71/2008, relativo a uma garantia concedida pelo 
Estado Português ao BPP para viabilizar um empréstimo de 450 milhões de euros atribuído a este por 
seis bancos portugueses (“Decisão do Auxílio de Emergência”); (ii) Decisão da Comissão, de 10 de no-
vembro de 2009 (JO C 56, de 06.03.2010, p. 10), que deu início ao procedimento formal de investigação 
com a referência C 33/2009 (ex NN 57/2009, CP 191/2009) que se refere à garantia estatal a favor do 
BPP, por esta ter sido prorrogada para lá do período de seis meses aprovado pela Comissão e por não ter 
sido apresentado o requerido plano de reestruturação durante esse período (“Decisão de Início do Proce-
dimento”); (iii) Decisão 2011/346/UE da Comissão Europeia, de 20 de julho de 2010 — já referida em 
texto e que foi objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça no Acórdão que subjaz a esta anotação — que 
declarou ilegal e incompatível com o mercado interno o auxílio estatal C 33/2009 (ex NN 57/2009, CP 
191/2009) concedido por Portugal ao BPP sob a forma de garantia (“Decisão Negativa”); (iv) Acórdão do 
Tribunal Geral (Quarta Secção), de 12 de dezembro de 2014, Banco Privado Português e Massa Insolven-
te do Banco Privado Português c. Comissão, processo T-487/11, EU:T:2014:1077, que negou provimento 
ao pedido de anulação da Decisão Negativa (“Acórdão do Tribunal Geral”); (v) Acórdão do Tribunal 
de Justiça (Segunda Secção), de 5 de março de 2015, Banco Privado Português e Massa Insolvente do 
Banco Privado Português, processo C-667/13, EU:C:2015:151, sobre o qual nos debruçamos no presente 
comentário (“Acórdão do Tribunal de Justiça”); e finalmente (vi) Despacho do Tribunal de Justiça 
(Segunda Secção), de 15 de outubro de 2015, Banco Privado Português e Massa Insolvente do Banco 
Privado Português c. Comissão, processo C-93/15 P, EU:C:2015:703, que negou provimento ao recurso 
de anulação do Acórdão do Tribunal Geral (“Despacho do Tribunal de Justiça”). 

578  Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/92, de 31 de dezembro, com a última redação que decorre do 
Decreto-Lei n.º 190/2015, de 10 de setembro. 

579  Comunicado disponível em: https://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNo-
tasdeInformacao/Paginas/combp20100416-1.aspx.  

580  Aviso n.º 4627/2010 do Tribunal do Comércio de Lisboa, de 7 de maio de 2010, publicado no Diário da 
República, 2.ª série — n.º 98, de 20.05.2010, p. 27839.  
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depois de aquela instituição ter constatado a inviabilidade dos esforços 
de capitalização e recuperação do BPP desenvolvidos em 2008 e 2009, 
incluindo com recurso a medidas de apoio estatal.

Na verdade, com o emergir da crise financeira internacional, o BPP 
— cujas ações não estavam cotadas em mercado mas cujo modelo de 
negócio (dirigido essencialmente para a gestão de patrimónios nos 
segmentos de private banking, corporate advisor e private equity) estava 
muito dependente da evolução dos mercados de capitais — começou a 
experienciar dificuldades de liquidez, sobretudo no segundo semestre de 
2008. Por este motivo, em 24 de novembro de 2008, o BPP informou o 
Banco de Portugal de que corria o risco de não estar em condições de 
satisfazer as suas obrigações em matéria de pagamentos.

Assim, em 25 de novembro de 2008, o Banco de Portugal determinou 
ao BPP, nos termos do artigo 142.º do RGICSF, que apresentasse com 
urgência um plano de recuperação e saneamento e, em 1 de dezembro 
do mesmo ano, para além de ter designado [ao abrigo das alíneas a) e b) 
do n.º 1 do artigo 143.º do RGICSF] Administradores Provisórios para 
integrar o Conselho de Administração do BPP, dispensou ainda o banco 
[a coberto do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 145.º do RGICSF], 
durante um período de três meses, do cumprimento pontual de obrigações 
anteriormente contraídas, prioritariamente no âmbito da atividade de 
gestão de patrimónios, na medida em que tal se revelasse necessário à 
reestruturação e saneamento da instituição581.

Em 5 de dezembro de 2008, e para acudir às necessidades financeiras, 
o BPP contraiu um empréstimo de 450 milhões de euros junto de um 
sindicato bancário composto por seis instituições de crédito portuguesas. 

Este empréstimo foi acompanhado de uma garantia do Estado, uma 
vez que, segundo as autoridades nacionais, na ausência do aval público, 
nenhum mutuante estaria disponível para financiar o BPP a uma taxa 
razoável, atendendo à gravidade da sua situação de tesouraria, entretanto 
piorada pelo significativo levantamento de fundos registado582. A 
garantia estatal em questão foi concedida ao abrigo da Lei n.º 112/97, 

581 Cf. http://www.bportugal.pt/pt-PT/Supervisao/Decisoes/Paginas/Dezembro2008_1.aspx.   
582  As condições de remuneração do empréstimo e da garantia subjacente foram fixadas pelo Despacho n.º 

31268-A/2008 do Ministério das Finanças, de 1 de dezembro de 2008, publicado no Diário da República, 
2.ª série — n.º 235, de 04.12.2008, p. 49186-(2).
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de 16 de setembro583, dado que o regime geral de garantias a favor das 
instituições de crédito em Portugal está reservado aos bancos solventes584. 
O apoio financeiro prestado destinou-se exclusivamente a fazer face a 
responsabilidades do passivo perante depositantes e demais credores, que 
estivessem registadas no balanço do BPP em 24 de novembro de 2008, 
data em que informou o Banco de Portugal de que poderia não ser capaz 
de cumprir as suas obrigações financeiras.

O empréstimo foi concedido pelo sindicato bancário a uma taxa de juro 
equivalente à EURIBOR + 1% e a remuneração da garantia estatal foi 
estabelecida em 0,2% atendendo a que estava coberta por um conjunto de 
contragarantias apresentadas pelo BPP, que incidiam sobre vários ativos 
(incluindo valores mobiliários e bens móveis e imóveis) e cujo valor 
estimado era de cerca de 672 milhões de euros à data do empréstimo. 
Estavam ainda previstos mecanismos de acompanhamento e eventual 
substituição ou reforço das contragarantias, de modo a salvaguardar a 
participação pública no negócio.

Em 13 de março de 2009, a Comissão emitiu a Decisão do Auxílio de 
Emergência, autorizando a garantia estatal dada ao empréstimo recebido 
pelo BPP por entender que se tratava de um auxílio destinado a «sanar 
uma perturbação grave da economia de um Estado-Membro [Portugal]», 
na aceção da alínea b) do n.º 3 do artigo 107.º TFUE. Em especial, e apesar 
de entender que o prémio sobre a taxa de garantia era substancialmente 
inferior à remuneração exigida aos bancos em dificuldade no espaço 
europeu, a Comissão foi sensível ao argumento gizado pelas autoridades 
nacionais, no sentido de que, caso o BPP incumprisse as suas obrigações 
em matéria de pagamentos, tal poderia constituir uma ameaça para a 
estabilidade do sistema financeiro — e, logo, da economia — do País, 
atendendo a que, entre o mais, o BPP contava com vários investidores 
e depositantes institucionais como contrapartes potencialmente afetadas 
por um evento de default. 

No entanto, esta medida foi viabilizada numa lógica de sobrevivência 
imediata do BPP (enquanto auxílio de emergência), pelo que a Comissão 
apenas a aprovou por um período transitório de seis meses contados da 

583  Diploma que estabelece o regime jurídico da concessão de garantias pessoais pelo Estado ou por outras 
pessoas coletivas de direito público e cuja formulação mais recente foi dada pela Lei n.º 82-B/2014, de 
31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado de 2015. 

584  Cf. Lei n.º 60-A/2008, de 20 de outubro, aprovada pela Comissão ao abrigo das regras sobre auxílios de 
Estado (Decisão de 29 de outubro de 2008 no processo NN 60/2008 — Regime de garantias a favor das 
instituições de crédito em Portugal, JO C 25, de 31.01.2009, p. 28).
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data da intervenção estatal (ou seja, até 5 de junho de 2009) e na condição 
de, no mesmo prazo, ser apresentado um plano de reestruturação para o 
banco.

Sucede que, em 23 de junho de 2009, as autoridades portuguesas 
informaram a Comissão de que, em 5 de junho de 2009, o empréstimo 
ao BPP e a inerente garantia estatal haviam sido prorrogados por um 
período adicional de seis meses585. Uma vez que as autoridades nacionais 
não notificaram previamente a dita prorrogação à Comissão, não 
solicitaram a aprovação antecipada desta para o efeito, nem apresentaram 
o correspondente plano de reestruturação dentro do prazo estipulado, o 
auxílio de emergência ao BPP tornou-se ilegal a partir de 6 de junho de 
2009586. 

Assim, em 10 de novembro de 2009, a Comissão adotou a Decisão 
de Início do Procedimento, a coberto do n.º 2 do artigo 108.º TFUE, 
com o propósito de, por um lado, examinar em maior profundidade se a 
extensão e a remuneração da garantia seriam compatíveis com as regras 
que disciplinam os auxílios de Estado e, por outro, convidar os eventuais 
terceiros interessados a apresentarem as suas observações sobre a medida. 
Na mesma decisão, a Comissão emitiu uma injunção para a prestação 
de informações, em conformidade com o atual n.º 3 do artigo 12.º do 
Regulamento (UE) 2015/1589, exigindo às autoridades portuguesas que 
submetessem o plano de reestruturação até 22 de dezembro de 2009 — o 
que não sucedeu.

Ainda na pendência do procedimento formal de investigação, as 
autoridades nacionais decidiram prorrogar, pela segunda vez e por mais 
seis meses, a duração do empréstimo e da garantia estatal associada, pois 
o BPP não estava em condições de pagar essa dívida587. Também esta 
prorrogação não foi notificada à Comissão para aprovação prévia. 

Em 15 de abril de 2010, e como observámos já, o Banco de Portugal 
retirou a licença bancária ao BPP, dada a impossibilidade de reestruturar 

585  Através do Despacho n.º 13364-A/2009 do Ministério das Finanças, de 5 de junho de 2009, publicado no 
Diário da República, 2.ª série — n.º 109, de 05.06.2009, p. 22914-(2).  

586  Nos termos da alínea f) do artigo 1.º do Regulamento (UE) 2015/1589, um auxílio é considerado ilegal 
quando é executado em violação da obrigação de stand still prevista no n.º 3 do artigo 108.º TFUE, i.e., 
quando é atribuído antes de ter sido aprovado pela Comissão. A constatação da ilegalidade de um auxílio 
não compromete a análise de fundo quanto à sua compatibilidade com o mercado interno, à luz dos n.os 
2 e 3 do artigo 107.º TFUE. 

587  Cf. o Despacho n.º 26556-B/2009 do Ministério das Finanças, de 7 de dezembro de 2009, publicado no 
Diário da República, 2.ª série — n.º 236, de 07.12.2009, p. 49546-(2).  
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ou capitalizar o banco588, o que implicou a sua entrada em liquidação. 
O acordo de empréstimo determinava que a dissolução ou insolvência 
do BPP exigiria o reembolso antecipado desse empréstimo, razão pela 
qual, em maio de 2010, a garantia foi acionada pelo sindicato bancário e 
Portugal reembolsou os 450 milhões de euros. 

No termo da investigação aprofundada, a Comissão adotou a Decisão 
Negativa, concluindo que a garantia dada por Portugal ao BPP em 5 de 
dezembro de 2008, bem como a sua renovação após 5 de junho de 2009, 
era incompatível com o mercado interno. 

Para alcançar esta conclusão, a Comissão teve essencialmente em 
linha de conta dois aspetos: a duração da garantia e as suas condições de 
remuneração.

Quanto ao primeiro ponto, a falta de apresentação do plano de 
reestruturação, conjugada com a prorrogação da garantia em duas 
ocasiões e sem prévia notificação, levou a que não tivesse sido cumprido 
um dos pressupostos principais em que se baseou a aprovação da Decisão 
do Auxílio de Emergência e a consequente viabilização transitória da 
garantia estatal originária. Adicionalmente, a Comissão entendeu que, 
decorridos os primeiros seis meses de vigência da garantia, não tinha 
ficado demonstrado que a situação do BPP apresentasse um risco 
sistémico relevante que legitimasse a continuação da mobilização de 
recursos estatais.

Relativamente ao segundo aspeto acima indicado, a Comissão manteve, 
na investigação aprofundada, a convicção de que a remuneração da garantia 
estatal (0,2%), pese embora a natureza e o montante das contragarantias 
prestadas pelo BPP, era consideravelmente inferior ao que aquela 
instituição tipicamente postula em situações comparáveis, tendo tal nível 
de remuneração sido aceite apenas para a fase de emergência do auxílio, na 
condição de ser apresentado um plano de reestruturação daí a seis meses. 

Em síntese, o Estado Português foi intimado a tomar as medidas 
necessárias para recuperar o auxílio do beneficiário. Neste caso, a 
quantificação do montante de auxílio a reembolsar pelo BPP foi calculada 
tendo por base a diferença entre a taxa de juro de mercado teórica que 
o banco teria obtido se contratasse o empréstimo no mercado sem a 
intervenção do Estado e a taxa de juro obtida por via da garantia estatal, 

588  Entre 2008 e 2009, o BPP apresentou vários planos de recuperação ao Banco de Portugal, que previam, 
nomeadamente, uma operação de recapitalização com uma participação do Estado Português num mon-
tante de 150 a 200 milhões de euros, sob a forma de ações e prestações suplementares sem remuneração. 
Por este motivo, os planos em causa foram recusados pelo Governo e pelo Banco de Portugal. 
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deduzindo o preço pago por esta garantia. Tudo sopesado, a Comissão 
considerou que, em razão das dificuldades financeiras do BPP e atendendo 
às contragarantias oferecidas, era plausível que o banco tivesse pago 
por um empréstimo semelhante em condições de mercado a taxa de 
juro de referência (EURIBOR) acrescida de um prémio de risco de 4%, 
contrastando com a taxa de juro EURIBOR + 1% a que foi efetivamente 
concedido o empréstimo garantido. 

O montante a recuperar consistiu, pois, no delta entre as duas taxas 
indicadas, deduzido do preço pago pela garantia (0,2%) e acrescido dos 
juros efetivamente vencidos sobre esse montante desde a data em que o 
auxílio foi atribuído e até à sua recuperação efetiva589. 

De sublinhar que a Comissão ordenou ao Estado Português que 
recuperasse a ajuda concedida sob a forma de garantia para a totalidade 
do período em que ela esteve em vigor, ou seja, incluindo também o hiato 
temporal decorrido entre 5 de dezembro de 2008 e 5 de junho de 2009 
que estava inicial e provisoriamente coberto pela Decisão do Auxílio de 
Emergência. Isto, porque, no entender da Comissão, o incumprimento 
do Estado no que respeitou à duração da garantia e às suas condições 
de remuneração, tal como transitoriamente aprovadas como medida de 
urgência, prejudicou a própria compatibilidade da concessão da ajuda 
com o mercado interno e a aplicabilidade dos critérios que estiveram 
subjacentes a essa aprovação condicional. 

O Estado Português ficou ainda obrigado a perseguir judicialmente os 
seus créditos sobre os ativos cobertos pelas contragarantias prestadas pelo 
BPP a fim de recuperar a totalidade do montante do próprio empréstimo 
entretanto por si desembolsado590.

Em setembro de 2011, o BPP e a sua Massa Insolvente interpuseram 
recurso de anulação da Decisão Negativa, cujo provimento foi negado 
pelo Acórdão do Tribunal Geral, entretanto confirmado pelo Despacho 
do Tribunal de Justiça591.

Paralelamente, na sequência de uma ação intentada pelo Estado 
Português no Tribunal do Comércio de Lisboa, destinada a inscrever e 

589  Os juros são calculados numa base composta, em conformidade com o que resulta do Regulamento (CE) 
n.º 794/2004 da Comissão, de 21 de abril de 2004, relativo à aplicação do Regulamento (UE) 2015/1589, 
com a última redação que resulta do Regulamento (UE) n.º 2015/2282 da Comissão, de 27 de novembro 
de 2015 (JO L 325, de 10.12.2015, p. 1). 

590  A Comissão considerou que, caso o Estado Português não exercesse os seus direitos creditícios sobre as 
contragarantias, tal poderia dar origem a uma nova ajuda estatal a favor do BPP. 

591 Cf. a nota (3) supra. 
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integrar no passivo de liquidação do BPP e da respetiva Massa Insolvente 
o crédito resultante da recuperação do auxílio, o Tribunal do Comércio de 
Lisboa submeteu ao Tribunal de Justiça um pedido de decisão prejudicial, 
nos termos do artigo 267.º TFUE, relativo à validade da Decisão 
Negativa. Tal pedido veio a dar origem ao Acórdão do Tribunal de Justiça 
— proferido entre o Acórdão do Tribunal Geral e o Despacho do Tribunal 
de Justiça nas ações de anulação a que fizemos referência no parágrafo 
anterior — que passaremos agora a analisar mais de perto. 

III. Os factos em disputa e as questões prejudiciais

O Acórdão do Tribunal de Justiça aqui em análise foi adotado no 
seguimento de um reenvio operado pelo Tribunal do Comércio de Lisboa 
em 17 de outubro de 2013, no âmbito de um litígio que opunha o Estado 
Português ao BPP (em processo de liquidação) e à Massa Insolvente do 
BPP. Conforme já indicado, no contexto desse litígio o Estado pretendia 
ver inscrito e integrado no passivo da liquidação do banco e da sua 
massa de credores o montante a recuperar da garantia estatal associada 
ao empréstimo a favor do BPP que foi qualificada como auxílio ilegal e 
incompatível pela Decisão Negativa da Comissão. O crédito em apreço 
ascendia a 24.462.921.24 euros, acrescido de juros vencidos, e, como 
referido anteriormente, resulta da diferença entre a taxa de juro que a 
Comissão estima que o BPP teria pago em mercado, na ausência da 
garantia do Estado (EURIBOR + 4%), e a taxa de juro efetivamente 
praticada pelo sindicato bancário no empréstimo outorgado (EURIBOR 
+ 1%), após a dedução do preço pago pela garantia (0,2%).     

No contexto do litígio nacional que corria termos no Tribunal do 
Comércio de Lisboa, a Massa Insolvente opôs-se ao pedido de inscrição 
e integração do crédito do Estado Português, alegando que a Decisão 
Negativa, que ordenara a recuperação desse crédito, seria ilegal. Neste 
contexto, o Tribunal do Comércio de Lisboa suscitou dúvidas sobre a 
validade da Decisão Negativa e sobre a compatibilidade da obrigação 
de restituição do auxílio, à data inscrita no artigo 14.º do Regulamento 
(CE) n.º 659/1999592, com o disposto no n.º 2 do artigo 91.º do Código da 

592  Hoje constante do artigo 16.º do Regulamento (UE) 2015/1589, norma que exige aos Estados-Membros 
que recuperem os auxílios considerados incompatíveis com o mercado interno, incluindo juros a uma taxa 
adequada fixada pela Comissão, computados entre a data em que o auxílio foi colocado à disposição do 
beneficiário e o momento da sua recuperação. 



381

Insolvência e da Recuperação de Empresas português593, norma que, no 
essencial, determina que as obrigações não exigíveis à data da declaração 
de insolvência pelas quais não sejam devidos juros remuneratórios (ou 
sejam devidos juros remuneratórios inferiores à taxa de juro legal) vêem 
os seus montantes serem reduzidos. 

Em consequência, o Tribunal do Comércio de Lisboa suspendeu a 
instância e submeteu as seguintes questões prejudiciais ao Tribunal de 
Justiça:

«1 —  A [Decisão Negativa] padece do vício de falta de fundamentação 
por:

 a)  não indicar a razão pela qual a garantia prestada pelo Estado 
português afeta o comércio entre os Estados-Membros?

 b)  não esclarecer a razão pela qual o auxílio concedido sob a 
forma de garantia que foi num primeiro momento considerado 
abrangido pelo n.° 3, do art.° 107.°, foi agora declarado 
incompatível com o mercado [interno]?

2 — A [Decisão Negativa] padece do vício de contradição entre a 
fundamentação e a decisão no que ao momento a partir do qual a decisão 
é considerada ilegal: 5 de dezembro de 2008 ou 5 de junho de 2009?

3 — A [Decisão Negativa] contraria o disposto no art.° 107.°, n.° 1, 
do TFUE na medida em que o auxílio concedido não afetou o comércio 
entre os Estados-Membros, designadamente atendendo à finalidade do 
empréstimo e ao efetivo uso feito com o mesmo e ao facto de o beneficiário 
desde 1 de dezembro de 2008 não exercer a sua atividade?

4 —A [Decisão Negativa] contraria o disposto no art.° 107.°, n.° 3, do 
TFUE na medida em que o auxílio se destinou a sanar uma perturbação 
grave da economia de um Estado-Membro e, nessa medida, é compatível 
com o mercado [interno]?»

A título subsidiário, o Tribunal do Comércio de Lisboa submeteu ainda 
a seguinte questão de interpretação:

«Os n.os 1 e 2 [do artigo 14.°] do Regulamento [n.°] 659/1999 
obstam a que se aplique ao caso concreto a redução do montante 
a recuperar, quando a mesma norma é aplicável, de forma não 
discriminatória, a todos os credores do insolvente?»

593  Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março, com a última redação introduzida pelo Decreto-
Lei n.º 26/2015, de 6 de fevereiro. 
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No âmbito do processo de reenvio aqui em apreço, apresentaram 
observações ao Tribunal de Justiça as partes no litígio nacional (Estado 
Português, BPP e Massa Insolvente) e a Comissão Europeia.

O reenvio prejudicial em questão foi julgado pelo Tribunal de Justiça 
sem apresentação de conclusões pelo Advogado-Geral, prerrogativa que 
está reservada para as situações em que o Tribunal de Justiça considera 
que não se suscitam questões de direito novas594. 

Faz-se notar que, aquando do pedido de decisão prejudicial operado 
pelo Tribunal do Comércio de Lisboa (outubro de 2013), não havia ainda 
sido emitido o Acórdão do Tribunal Geral (de dezembro de 2014), nem, 
por maioria de razão, o Despacho do Tribunal de Justiça (de outubro de 
2015) que se debruçaram sobre a ação de anulação da Decisão Negativa. 
Porém, na data de prolação do Acórdão do Tribunal de Justiça em sede 
prejudicial (março de 2015), tinha já sido adotado o Acórdão do Tribunal 
Geral que negou provimento a essa ação e havia já sido interposto recurso 
deste acórdão para o Tribunal de Justiça (estando a pronúncia deste 
último pendente à data). Também de salientar que o Acórdão do Tribunal 
de Justiça (em matéria prejudicial) e o Despacho do Tribunal de Justiça 
(em recurso de anulação) — entre os quais mediaram sensivelmente sete 
meses — foram proferidos pela mesma Segunda Secção do Tribunal de 
Justiça e por um coletivo de Juízes praticamente idêntico, contando ainda 
o processo com o mesmo Juiz-Relator e o mesmo Advogado-Geral.

Das cinco questões prejudiciais colocadas pelo Tribunal do Comércio 
de Lisboa, o Tribunal de Justiça apenas se pronunciou sobre o mérito das 
quatro questões atinentes à validade da Decisão Negativa, tendo julgado 
inadmissível a questão de interpretação do alcance do artigo 14.º do 
Regulamento (CE) n.º 659/1999, quando confrontado com o teor do artigo 
91.º, n.º 2, do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, por 
entender que esta disposição nacional não seria aplicável ao litígio no 
processo principal.

Na realidade, o n.º 2 do artigo 91.º do Código da Insolvência e da 
Recuperação de Empresas reporta-se a obrigações ainda não exigíveis 
«à data da declaração de insolvência», sendo que o crédito em causa 
do Estado Português já era exigível antes de o processo de liquidação do 
BPP se ter iniciado, em 15 de abril de 2010, aquando da revogação da 
autorização para o exercício da atividade bancária operada pelo Banco 

594  Cf. o artigo 20.º, § 5, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, constante do Protocolo (n.º 
3) anexo aos Tratados, com a última redação inserida pelo Regulamento (UE, Euratom) 2015/2422 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO L 341, de 24.12.2015, p. 14). 
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de Portugal. Com efeito, uma vez expirado o prazo de seis meses para a 
manutenção provisória da ajuda estatal aprovada pela Decisão do Auxílio 
de Emergência, não tendo sido apresentado um plano de reestruturação 
nesse período e tendo a manutenção da garantia sido prorrogada pelas 
autoridades portuguesas para lá desse período sem aprovação prévia da 
Comissão, o auxílio de emergência concedido ao BPP tornou-se ilegal a 
partir de 6 de junho de 2009, na aceção do n.º 3 do artigo 108.º TFUE.

Nestas condições, e secundando-se em jurisprudência consolidada595, 
o Tribunal de Justiça considerou que a quinta questão prejudicial não 
dizia respeito a uma interpretação do direito da União Europeia que 
respondesse a uma necessidade efetiva e objetiva para a decisão que 
o órgão jurisdicional de reenvio devia proferir e, nesta base, julgou a 
questão inadmissível.  

Por uma questão de sistematização, analisaremos autonomamente a 
pronúncia do Tribunal de Justiça a respeito dos seguintes aspetos: (i) a 
potencialidade de afetação das trocas comerciais entre Estados-Membros, 
na aceção do n.º 1 do artigo 107.º TFUE, atendendo à finalidade do 
empréstimo a que a garantia se destinava e à circunstância de, à data 
do auxílio, o BPP não estar a operar normalmente no mercado; e (ii) 
a possibilidade de a obrigação de restituição da ajuda cobrir também o 
período em que essa ajuda havia sido inicialmente declarada compatível 
com o mercado interno pela Comissão.

IV. A potencialidade do auxílio para afetar o comércio intra-
europeu

A respeito do tema em epígrafe, o Tribunal de Justiça tomou posição 
sobre a primeira parte da primeira questão prejudicial e sobre a terceira 
questão, através das quais o Tribunal do Comércio de Lisboa pretendia saber, 
por um lado, se a Decisão Negativa estaria devidamente fundamentada, 
uma vez que não indicava a razão pela qual a garantia afetava as trocas 
comerciais entre Estados-Membros e, por outro, se a exigência de afetação 
do comércio estaria preenchida, tendo em conta o propósito do apoio 
financeiro prestado e a limitada atividade do BPP na altura.

Relativamente às exigências de fundamentação, foi sem surpresa, a 

595  Cf., a título de exemplo, o acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção), de 24 de abril de 2012, Kam-
beraj, processo C-571/10, EU:C:2012:233, §§ 40-42 e jurisprudência aí citada; e o Despacho do Tribunal 
de Justiça (Nona Secção), de 16 de janeiro de 2014, Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit, processo 
C-24/13, EU:C:2014:40, §§ 39-44. 
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nosso ver, que o Tribunal de Justiça considerou que a Decisão Negativa 
estava suficientemente fundamentada. É que, no domínio dos auxílios de 
Estado, há muito que os Tribunais da União sufragaram o entendimento de 
que a Comissão não está obrigada a demonstrar que uma medida estatal 
tem uma incidência real nas trocas comerciais entre os Estados-Membros, 
nem tão-pouco que cria uma distorção efetiva da concorrência. Na égide 
do n.º 1 do artigo 107.º TFUE, o Tribunal de Justiça basta-se, pois, com a 
mera demonstração de que a medida é suscetível de produzir tais efeitos596.

Nesta exata medida, sabendo-se que, à escala europeia e nacional, o setor 
financeiro está liberalizado e é competitivo, contando com vários players 
de distintos Estados-Membros, e que o próprio BPP atuava em mais do 
que uma jurisdição, não é de estranhar que, ao contemplar estes aspetos na 
Decisão Negativa, o Tribunal de Justiça tivesse entendido que a Comissão 
fundamentou convenientemente a suscetibilidade de a garantia estatal afetar 
o comércio intra-europeu.

Já nos parece, contudo, que o Tribunal podia ter sido mais claro 
e preciso na aferição da verificação substantiva deste requisito 
perante as circunstâncias específicas do caso concreto, ou seja, 
no juízo que fez quanto à questão de saber se a Comissão podia 
ter validamente concluído que a (suscetibilidade de) afetação do 
comércio se verificava na concreta situação da garantia dada ao BPP.

Neste particular, o órgão de reenvio alicerçou as suas dúvidas 
essencialmente em dois pontos. Em primeiro lugar, a circunstância de 
a garantia ter sido concedida para viabilizar um empréstimo destinado a 
reembolsar depositantes e credores do BPP. De certa forma, o Tribunal 
do Comércio de Lisboa pretendeu ilustrar, por esta via, que o empréstimo 
não seria canalizado para a atividade comercial do banco, nem para 
cobrir dívidas de outras entidades do grupo. Em segundo lugar, o órgão 
jurisdicional de reenvio também frisou que, pelo menos desde 24 de 
novembro de 2008 (i.e., antes da concessão da garantia), o BPP estava 
limitado no exercício da sua atividade normal por imposição do Banco de 
Portugal597. 

596  Cf., entre outros, o acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção), de 15 de dezembro de 2005, 
Unicredito Italiano, processo C-148/04, EU:C:2005:774, § 54; o acórdão do Tribunal de Justiça (Se-
gunda Secção), de 10 de janeiro de 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e o., processo C-222/04, 
EU:C:2006:8, § 140; o acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção), de 8 de maio de 2013, Libert 
e o., processos apensos C-197/11 e C-203/11, EU:C:2013:288, § 76; e o acórdão do Tribunal de Justiça 
(Segunda Secção), de 14 de janeiro de 2015, Eventech, processo C-518/13, EU:C:2015:9, § 65. 

597  Conforme notado anteriormente, foi em resultado de uma comunicação do BPP ao Banco de Portugal 
nessa data que este dispensou o primeiro de cumprir transitoriamente as suas obrigações financeiras. 
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Não pensamos que o primeiro aspeto invocado pelo Tribunal do 
Comércio de Lisboa seja decisivo, por si só, para afastar a suscetibilidade 
de a garantia estatal impactar sobre as trocas comerciais entre Estados-
Membros, nos moldes amplos em que este critério tem vindo a ser 
interpretado pelos Tribunais da União. De facto, basta pensar que, como 
o próprio Estado sempre reconheceu perante a Comissão, foi a garantia 
que permitiu viabilizar o empréstimo subjacente, sendo improvável que o 
BPP obtivesse sequer condições para se financiar em mercado na ausência 
de tal garantia. 

Diversamente, a circunstância de o BPP ter ficado muito condicionado 
no cumprimento das suas obrigações e, em geral no desenvolvimento da 
sua atividade bancária, em resultado de uma determinação do Banco de 
Portugal podia, em nossa opinião, ter sido mais explorada pelo Tribunal 
de Justiça. 

Em verdade, a própria Comissão Europeia indicou na Decisão 
Negativa que, até à revogação da respetiva licença, «o BPP podia ter 
entrado, ou reentrado, no mercado num prazo curto» e que «[s]ó a 
partir de 15 de abril de 2010, com a revogação da licença bancária, o 
BPP perdeu qualquer possibilidade de reentrar no mercado e de afetar 
potencialmente a concorrência e o comércio entre os Estados-Membros» 
(598), o que sugere um reconhecimento, por parte da Comissão, de que, 
mesmo antes da revogação da licença, o BPP teria já deixado de operar 
no mercado à data da atribuição do auxílio.

Ora, sendo este um pressuposto legítimo que se poderá retirar da 
Decisão Negativa, entendemos que o Tribunal de Justiça devia ter 
elaborado mais sobre a potencialidade de a ajuda afetar o comércio entre 
Estados-Membros nesta concreta situação. Até se admite que o Tribunal de 
Justiça pudesse vir, ao cabo desse exame, a concluir pelo preenchimento 
do critério em questão, mas teria sido certamente útil fornecer algumas 
pistas suplementares ao Tribunal a quo sobre como interpretar a exigência 
em causa perante a factualidade que aqui nos ocupa.

Embora a afetação do comércio entre Estados-Membros seja — a par 
da potencialidade de incidência da medida sobre a concorrência — um 
requisito de constatação quase automática em casos de auxílios de Estado 
que envolvem beneficiários ativos em mercados liberalizados (como 
ocorre no setor financeiro), houve já situações particulares em que os 
Tribunais da União reconheceram que esse efeito (ou a suscetibilidade de 

598 Cf. § 59. 
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verificação do mesmo) não pode ser inferido de forma mecânica, ainda 
que se trate de um mercado aberto à concorrência. A título de exemplo, 
importa notar que, num caso que envolvia um programa de financiamento 
do Governo italiano a empresas exportadoras que pretendiam entrar 
em Estados terceiros (fora da União Europeia), o Tribunal de Justiça 
entendeu que, mesmo estando tais empresas ativas num mercado europeu 
liberalizado, o impacto de tais medidas sobre as trocas comerciais no 
espaço europeu não era imediato nem poderia ser instantaneamente 
presumido — dado que as subvenções visavam o financiamento das 
despesas de penetração comercial em Estados terceiros599.

Em síntese quanto a este ponto, parece-nos que o Tribunal de Justiça 
poderia ter aproveitado as circunstâncias específicas do caso BPP para 
testar a sua própria jurisprudência, que, em nosso entendimento, permite 
margem para sustentar, pelo menos desde o lendário caso Altmark Trans, 
que a probabilidade de uma medida de apoio público distorcer o comércio 
ou a concorrência entre Estados-Membros não deve ser meramente 
hipotética600.    

V. A possibilidade de restituição de um auxílio temporariamente 
aprovado pela Comissão

A segunda parte da primeira questão, a segunda questão e a quarta 
questão submetidas à apreciação do Tribunal de Justiça destinavam-se 
a apurar se a Decisão Negativa poderia declarar incompatível com o 
mercado interno, ordenando a respetiva recuperação junto do beneficiário, 
um auxílio que havia sido inicialmente autorizado pela Comissão a título 
de medida de emergência.

Equacionadas nestes moldes, as questões prejudiciais ora em análise 
poderiam indiciar uma contradição no raciocínio empreendido pela 
Comissão neste capítulo. A verdade, porém, é que esta instituição limitou-
se a seguir as suas próprias orientações em matéria de ajudas estatais aos 
bancos no contexto da crise financeira. Poderá naturalmente discutir-se, 
de iure condendo, se essa linha de soft law faz sentido — aspeto que 
veremos adiante — mas não seria expectável que o Tribunal de Justiça 
detetasse inconsistências formais na Decisão Negativa quando ela reflete 

599  Cf. o acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção), de 30 de abril de 2009, Comissão c. Itália e Wam, 
processo C-494/06 P, ECLI:EU:C:2009:272, § 62. 

600  Cf. o acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção), de 24 de julho de 2003, Altmark Trans e Regierun-
gspräsidium Magdeburg, processo C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, § 79. 
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as directrizes a que o autor do ato se auto-vinculou ao definir orientações 
neste campo601.

Efetivamente, em particular a primeira comunicação da Comissão 
sobre o setor bancário — em vigor à data da Decisão do Auxílio de 
Emergência e da Decisão Negativa602 — tornava claro que a concessão 
de uma garantia estatal a favor de uma instituição financeira no quadro 
da crise internacional era considerada uma medida de urgência e, 
consequentemente, transitória, que teria de ser acompanhada de medidas 
de reestruturação ou de liquidação do beneficiário603.

Foram efetivamente estes os critérios que nortearam a Decisão do 
Auxílio de Emergência, da qual se retira que a Comissão aprovou a 
garantia do Estado Português ao BPP a título de emergência e por um 
período de seis meses (até 5 de junho de 2009), na condição de, no 
mesmo prazo, as autoridades portuguesas apresentarem um plano de 
reestruturação. A mencionada decisão precisava ainda que qualquer 
prorrogação da garantia para além desse período de seis meses carecia de 
notificação prévia à Comissão e estaria sujeita a uma reapreciação da sua 
compatibilidade substantiva com o mercado interno. 

Assim, ao contrário do que sustentava o BPP, a Massa Insolvente e 
o Tribunal do Comércio de Lisboa, não cremos que a Comissão tivesse 
baseado a sua conclusão quanto à incompatibilidade da garantia com o 
mercado interno na inobservância de obrigações puramente processuais, 
a saber, a circunstância de Portugal ter prorrogado a garantia por 
duas vezes sem notificação prévia e não ter apresentado um plano de 
reestruturação para o banco. 

Isto, porque o regime aplicável aos auxílios sob a forma de garantias 
concedidos a empresas em dificuldade — sejam elas financeiras ou não 
financeiras604 — apresenta uma grande especificidade face ao regime 
normal das ajudas estatais. 

601  O Tribunal de Justiça teve já o ensejo de clarificar que «[a]o adotar tais regras de conduta e ao anunciar, 
através da sua publicação, que as aplicará no futuro aos casos a que essas regras dizem respeito, a 
instituição em causa autolimita-se no exercício do seu poder de apreciação e não pode renunciar a essas 
regras sob pena de poder ser sancionada, eventualmente, por violação dos princípios gerais do direito, 
tais como os da igualdade de tratamento ou da proteção da confiança legítima». Cf. o acórdão do Tribu-
nal de Justiça (Grande Secção), de 28 de junho de 2005, Dansk Rørindustri e o. c. Comissão, processos 
apensos C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, ECLI:EU:C:2005:408, § 211. 

602  Comunicação sobre a «Aplicação das regras relativas aos auxílios estatais às medidas adotadas em relação 
às instituições financeiras no contexto da atual crise financeira global», JO C 270, de 25.10.2008, p. 8.   

603 Vejam-se, neste sentido, os §§ 12, 13, 24 e 28 a 31. 
604  Quanto a estas últimas, vejam-se as «Orientações da Comissão relativas aos auxílios estatais de emergência 

e à reestruturação concedidos a empresas não financeiras em dificuldade», JO C 249, de 31.07.2014, p. 1. 
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Com efeito, as garantias de emergência destinadas a empresas em 
dificuldade são, pela sua própria natureza, temporárias e aprovadas nesse 
pressuposto, podendo até ser concretizadas ainda antes da medida de 
apoio estar definitivamente autorizada pela Comissão. Por este motivo, 
tanto a autorização definitiva dessas ajudas como a possibilidade da sua 
manutenção pelos respetivos beneficiários ficam sujeitas, por um lado, 
à proibição de as autoridades nacionais prorrogarem unilateralmente o 
auxílio para além do período inicial permitido pela Comissão e, por outro, 
à obrigação de o Estado em causa comunicar à Comissão, em regra num 
prazo de seis meses a contar da autorização do auxílio de emergência, um 
plano de reestruturação ou de liquidação para o beneficiário605.

O plano de reestruturação é avaliado autónoma e subsequentemente 
pela Comissão e, no caso do setor financeiro, tem de assegurar (i) o 
restabelecimento da viabilidade do beneficiário a longo prazo, (ii) que o 
auxílio se limita ao mínimo necessário e que se verifica uma participação 
substancial do beneficiário e dos seus acionistas e credores nos custos 
de reestruturação e (iii) que não se verificam distorções indevidas da 
concorrência em resultado da outorga do auxílio. Caso estas exigências 
não se mostrem cumpridas, terá de se avançar para a liquidação ordenada 
da instituição.

Nesta medida, a limitação temporal da garantia disponibilizada 
pelas autoridades portuguesas ao BPP, a proibição de prorrogação da 
sua vigência sem notificação e autorização da Comissão e a obrigação 
de apresentação de um plano de reestruturação não constituíam meras 
formalidades, mas antes exigências substantivas necessárias para que 
a Comissão pudesse tomar a palavra final sobre a compatibilidade da 
medida com o mercado interno. 

A não ser assim, e dado que a arquitetura jurídica dos auxílios de 
emergência atribuídos a bancos em dificuldade mediante a concessão 
de garantias permite que estas sejam provisoriamente postas em 
execução mesmo antes de uma tomada de posição definitiva sobre a 

605  Com a publicação, em 2013, da segunda comunicação da Comissão sobre o setor bancário, passou a 
vigorar o princípio geral de que os auxílios aos bancos só são autorizados pela Comissão depois de 
aprovado o respetivo plano de reestruturação. Contudo, esta orientação está sobretudo pensada para as 
medidas de recapitalização ou de apoio aos ativos depreciados. Por conseguinte, e desde que o banco em 
questão não tenha um défice de capital, os auxílios em forma de garantia ou de apoio à liquidez podem 
geralmente continuar a ser concedidos numa base temporária, como auxílios de emergência, na condição 
de ser subsequentemente notificado e aprovado o competente plano de reestruturação ou liquidação. Cf. 
a «Comunicação da Comissão sobre a aplicação, a partir de 1 de agosto de 2013, das regras em maté-
ria de auxílios estatais às medidas de apoio aos bancos no contexto da crise financeira», JO C 216, de 
30.07.2013, p. 1, em especial §§ 23 in fine e 56 a 61. 
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sua conformidade, seria fácil aos Estados-Membros, desrespeitando 
as condições identificadas nos parágrafos antecedentes, contornarem o 
efeito útil e direto da cláusula de stand still constante da parte final do n.º 
3 do artigo 108.º TFUE, ou até a discussão de fundo quanto à necessidade 
desse tipo de auxílios para alcançar o objetivo de «sanar uma perturbação 
grave da economia de um Estado-Membro», à luz da alínea b) do n.º 3 da 
mesma disposição.

Em suma, e em sintonia com a resposta dada pelo Tribunal de Justiça 
às questões prejudiciais ora em apreço, não nos parece que a Comissão 
tenha errado ao incluir o período em que a garantia foi temporária e 
condicionalmente autorizada na ordem de restituição da ajuda dada ao 
BPP, de modo a assim eliminar completamente a vantagem concedida e 
as consequências daí decorrentes.
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Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) 
de 9 de setembro de 2015

(C-160/14)

Tipo: reenvio prejudicial das Varas Cíveis de Lisboa.

Partes:  João Filipe Ferreira da Silva e Brito e o. contra Estado 
português.

Objeto:  interpretação do artigo 1.°, n.° 1, da Diretiva 2001/23/
CE do Conselho, de 12 de março de 2001, relativa à 
aproximação das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes à manutenção dos direitos dos trabalhadores 
em caso de transferência de empresas ou de 
estabelecimentos, ou de partes de empresas ou de 
estabelecimentos, do artigo 267.°, terceiro parágrafo, 
TFUE e de determinados princípios gerais do direito da 
União.

Dispositivo:  1) O artigo 1.°, n.° 1, da Diretiva 2001/23/CE do 
Conselho, de 12 de março de 2001, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros respeitantes à 
manutenção dos direitos dos trabalhadores em caso de 
transferência de empresas ou de estabelecimentos, ou 
de partes de empresas ou de estabelecimentos, deve ser 
interpretado no sentido de que o conceito de «transferência 
de estabelecimento» abrange uma situação em que uma 
empresa ativa no mercado de voos charter é dissolvida 
pelo seu acionista maioritário, ele próprio uma empresa de 
transporte aéreo, e em que, em seguida, esta última assume 
a posição da sociedade dissolvida, retomando os contratos 
de locação de aviões e os contratos de voos charter em 
curso, desenvolve atividades antes prosseguidas pela 
sociedade dissolvida, readmite alguns trabalhadores até 
então destacados nessa empresa, atribuindo-lhes funções 
idênticas às exercidas anteriormente, e recebe pequenos 
equipamentos da referida empresa.

   2) O artigo 267.°, terceiro parágrafo, TFUE deve ser 
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interpretado no sentido de que um órgão jurisdicional 
cujas decisões não sejam suscetíveis de recurso judicial 
de direito interno é obrigado a submeter ao Tribunal 
de Justiça da União Europeia um pedido de decisão 
prejudicial de interpretação do conceito de «transferência 
de estabelecimento» na aceção do artigo 1.°, n.° 1, da 
Diretiva 2001/23, em circunstâncias, como as do processo 
principal, marcadas simultaneamente por decisões 
divergentes de instâncias jurisdicionais inferiores quanto 
à interpretação desse conceito e por dificuldades de 
interpretação recorrentes desse conceito nos diferentes 
Estados-Membros.

   3) O direito da União e, em especial, os princípios 
formulados pelo Tribunal de Justiça em matéria de 
responsabilidade do Estado por danos causados aos 
particulares em virtude de uma violação do direito da 
União cometida por um órgão jurisdicional que decide 
em última instância devem ser interpretados no sentido de 
que se opõem a uma legislação nacional que exige como 
condição prévia a revogação da decisão danosa proferida 
por esse órgão jurisdicional, quando essa revogação se 
encontra, na prática, excluída.
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xi. A obrigação de reenvio: CILFIT revisitado
Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) de 9 de setembro de 

2015, João Filipe Ferreira da Silva e Brito e o. contra Estado português, 
proc. C-160/14

Matej Accetto606

Ferreira da Silva é um caso que realça um aspeto particular na 
máquina da administração da justiça no direito da União Europeia: 
o papel desempenhado pelos tribunais nacionais, nomeadamente 
pelos órgãos jurisdicionais que decidem em última instância quando 
incumbidos de submeter um reenvio prejudicial ao Tribunal de Justiça 
da União Europeia, iniciando-se assim um diálogo particular entre estas 
duas estruturas judiciais.

Numa explanação breve acerca do funcionamento do sistema: os 
tribunais nacionais são reconhecidos como tribunais da União Europeia 
dotados de jurisdição geral607, e, com algumas exceções608, têm a 
competência para dirimir disputas que envolvam a aplicação do direito 
da União Europeia. Todavia, este poder encontra-se limitado quer pelas 
características inerentes ao direito da União Europeia quer pela posição 
do próprio Tribunal de Justiça. Esta limitação funciona de duas formas 
no plano do direito substantivo. Os tribunais nacionais não podem, 
enquanto tais, declarar inválidos atos de direito da União Europeia609, e 
não podem, em princípio610, pronunciar-se sobre a interpretação do direito 
da União. Consequentemente, quando confrontados com tais questões, 
devem recorrer ao mecanismo de reenvio prejudicial, “um processo não 
contencioso”611 de cooperação judiciária entre os tribunais nacionais e o 

606  Matej Accetto - Gulbenkian Professor of Law, Católica Global School of Law / UCP (Lisbon). Expresso a 
minha gratidão à Daniela Marques Cardoso pela ajuda indispensável na preparação da versão portuguesa 
deste texto.

607  René Barents, “The Preliminary Procedure and the Rule of Law in the European Union”, Rosa H. M. 
Jansen, Dagmar A. C. Koster e Reiner F. B. van Zutphen (eds.), European Ambitions of the National 
Judiciary, Kluwer Law International, 1997, pp. 66-67.

608  Notoriamente, processos diretos de infração de direito da UE contra Estados Membros (art. 274 TFEU) 
ou casos em que a União (uma das instituições da UE) é parte no litígio e os Tratados conferem jurisdição 
ao Tribunal de Justiça.

609 Caso 314/85, Foto-Frost, EU:C:1987:452, paras. 14–17.
610  Esta expressão, “em princípio”, constitui o núcleo principal desta contribuição e é substancialmente revi-

sitada no julgamento Ferreira da Silva.
611 Caso 62/72, Bollmann, EU:C:1973:24, para. 4.
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Tribunal de Justiça da União Europeia, de natureza ostensivamente não-
hierárquica, que tem como fim assegurar uma interpretação e aplicação 
coerente e uniforme do direito do União Europeia612. Todas os tribunais 
nacionais que não são de última instância - isto é, cuja decisão pode ser 
objeto de recurso de direito interno - podem recorrer ao reenvio prejudicial. 
Entretanto, tal como prevê o art. 267.º (3) TFUE, os tribunais nacionais 
que deliberem em última instância têm uma obrigação de reenvio.

Não obstante esta obrigação parecer, à primeira vista, absoluta, a 
mesma comporta três exceções que delimitam a relação entre os tribunais 
nacionais e europeu, nomeadamente no que concerne ao poder decisório 
e à autoridade dos primeiros613, tal como afirmado no julgamento 
CILFIT614. De acordo com o julgamento CILFIT, qualquer questão 
que suscite dúvidas sobre a interpretação de disposições de direito da 
União deve ser remetida para o Tribunal de Justiça a não ser que (i) seja 
considerada irrelevante para a resolução do caso em questão, (ii) tenha 
sido previamente decidida pelo Tribunal (a doutrina do acte éclairé ou 
“julgamento anterior”) ou (iii) comporte uma questão cuja resolução se 
impõe com tal evidência que não origina uma dúvida razoável (a doutrina 
do acte clair)615. Esta terceira exceção é a mais controversa e mereceu, 
particular destaque – e, possivelmente, motivou o Tribunal a reconsiderar 
a sua jurisprudência consolidada – no processo Ferreira da Silva, caso 
no qual o Tribunal de Justiça, pela primeira vez, decidiu que um supremo 
tribunal nacional, incumbido de decidir a título definitivo sobre a questão 
em causa, não cumpriu a obrigação de reenvio prejudicial nos termos do 
art. 267 (3) TFUE. 

I. Os factos e as questões prejudiciais

Neste caso são discutidas três questões relacionadas direta e 
indiretamente com a interpretação do conceito de “transferência de 
estabelecimento” dentro do enquadramento da designada diretiva sobre 

612  Já no Caso 16/65, Schwarze, EU:C:1965:117. Para uma análise mais exaustiva do papel dos tribunais 
nacionais no direito da União Europeia, bem como do procedimento de reenvio prejudicial ver Francisco 
Pereira Coutinho, Os Tribunais Nacionais na Ordem Jurídica da União Europeia: O Caso Português, 
Coimbra Editora, 2013, em particular pp. 104–217.

613  Pereira Coutinho de algum modo criticamente designa esse esforço como “cartografar as fronteiras das 
competências interpretativas” – ibid., p. 217.

614 Caso 283/81, CILFIT, EU:C:1982:335.
615 Ibid., paras 10, 13-14 e 16.
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os direitos adquiridos616. Estava em causa a dissolução da empresa Air 
Atlantis SA (AIA), que exercia atividade no sector do transporte aéreo 
prestando os designados “voos charter” ou voos de fretamento. Dessa 
dissolução resultou um despedimento coletivo. Consequentemente, a 
principal acionista da empresa, a Transportes Aéreos Portuguesa (TAP), 
passou a realizar parte dos voos já contratados e a oferecer esses mesmos 
“voos charter” em rotas antes exploradas pela AIA, usando igualmente 
o equipamento desta empresa (quatro aviões) e outros bens e recrutando 
também antigos funcionários. Nesse sentido, os principais demandantes 
intentaram uma ação contra o despedimento de que tinham sido alvo, 
requerendo a sua integração na TAP e o pagamento das respetivas 
remunerações, direitos que declaravam gozar ao abrigo da diretiva uma 
vez que consideravam estar perante uma “transferência de empresa” no 
sentido previsto na diretiva. 

Inicialmente, em primeira instância, o Tribunal de Trabalho de Lisboa 
considerou ter ocorrido uma transferência de estabelecimento, pelo menos 
em parte, tendo julgado parcialmente procedente a ação de impugnação de 
despedimento coletivo e ordenado a reintegração e pagamento da devida 
compensação aos demandantes. Em recurso, o Tribunal da Relação de 
Lisboa alterou a decisão de primeira instância, antes considerando que 
a ação de impugnação já tinha caducado e que, inversamente, não havia 
ocorrido qualquer transferência de estabelecimento. Em última instância, 
o Supremo Tribunal de Justiça concordou com os fundamentos e decisão 
do Tribunal da Relação, sublinhando não se ter verificado qualquer 
transferência de estabelecimento, uma vez que a identidade da empresa, 
a sua licença de estabelecimento e a própria clientela se mantiveram. 
Quando alguns dos demandantes requereram o reenvio prejudicial para 
o Tribunal de Justiça da União Europeia, o Supremo Tribunal de Justiça, 
citando o acórdão CILFIT, afirmou ter interpretado corretamente o 
conceito de “transferência de estabelecimento” e que tal interpretação 
era tão evidente que dispensava a necessidade de submeter o processo ao 
Tribunal de Luxemburgo através do mecanismo do reenvio prejudicial. 

Os demandantes intentaram então uma ação de responsabilidade civil 
extracontratual contra o Estado Português. Esta ação teve como principais 

616  Diretiva 2001/23/CE do Conselho, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respei-
tantes à manutenção dos direitos dos trabalhadores em caso de transferência de empresas ou de estabele-
cimentos, ou de partes de empresas ou de estabelecimentos, OJ 2001 L 82, p. 16, que codifica e revoga 
a Diretiva 77/187/CEE do Conselho, OJ 1977 L 61, p. 26, conforme alterada pela Diretiva 98/50/CE do 
Conselho, OJ 1998 L 201, p. 88.
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fundamentos a interpretação errada do conceito de “transferência de 
estabelecimento” por parte do Supremo, e consequente violação do dever 
de remeter a questão para o Tribunal de Justiça no âmbito de um reenvio 
prejudicial, causando assim danos patrimoniais na esfera dos demandantes 
e fazendo o Estado incorrer em responsabilidade extracontratual. 

Nessa sequência, as anteriormente designadas Varas Cíveis de Lisboa 
suspenderam o processo e submeteram três questões ao Tribunal de 
Justiça: (1) em que medida os factos em causa e a situação que lhes 
deu origem integram e se enquadram numa verdadeira “transferência 
de estabelecimento” (2) até que ponto o Supremo Tribunal de Justiça, 
à luz dos factos, era obrigado a remeter a questão de interpretação deste 
conceito parao Tribunal de Justiça através de um reenvio prejudicial e 
(3) se o direito da União (incluindo o caso Köbler)617, no que concerne 
às normas e princípios sobre responsabilidade do Estado por danos 
causados aos particulares decorrentes da violação deste direito, por parte 
de um órgão jurisdicional nacional que decide em ultima instância, deve 
ser interpretado no sentido de obstar à aplicação de uma norma nacional 
que exige que a revogação da decisão danosa seja condicionante à 
apresentação prévia de um pedido de indeminização.

II. Conclusões do advogado-geral

O advogado-geral Bot centrou grande parte das suas conclusões618 na 
primeira questão, afirmando que o Tribunal de Justiça tem interpretado 
o conceito de “transferência” com alguma flexibilidade na aceção da 
diretiva em causa e dos seus objetivos. Neste sentido, o objetivo primário 
que sustenta a diretiva é a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, 
colocados desde já numa situação mais vulnerável aquando da ocorrência 
de uma transferência619, sendo certo que essa transferência deve preencher 
os critérios essenciais para se concluir da existência da mesma, ou seja, 
que a entidade em questão preserve a sua identidade620. 

Para tal, o advogado-geral nota ser determinante perceber se ocorreu 
de facto uma transferência de elementos de ativos (corpóreos ou 
incorpóreos) significativos e se a exploração da entidade em causa passa 

617 Caso C-224/01, Köbler, [2003] ECR I-10239.
618 Conclusões do AG Bot no caso C-160/14, Ferreira da Silva, EU:C:2015:390, paras. 25– 79.
619  bid., para. 27, citando o caso C-458/05, Jouini, EU:C:2007:512, para. 24 e jurisprudência aqui mencionada.
620  Ibid., paras 31-32, citando o caso C-458/12, Amatori, EU:C:2014:124, para. 30 e jurisprudência aqui 

mencionada.
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a ser efetivamente prosseguida ou se o empregador passa a prosseguir as 
mesmas atividades ou atividades análogas, o que se verifica no caso621. 

Após uma análise cuidada de possíveis objeções a esta posição (as quais 
não precisam de ser aqui expostas e discutidas com detalhe), o advogado-
geral assumiu que uma “transferência de estabelecimento” dentro do 
enquadramento e sentido da diretiva tinha, de facto, ocorrido622, e que 
o Supremo Tribunal de Justiça tinha tomado uma posição contrária ao 
interpretar de forma excessivamente restrita a condição de “preservação 
da identidade”. Acrescentou ainda que este Tribunal errou na apreciação 
que fez do julgamento do Tribunal de Justiça no caso Klarenberg623, 
proferido treze dias antes da decisão do Supremo Tribunal de Justiça (e 
que concordou com a opinião do advogado-geral Mengozzi proferida 
com três meses de antecedência).

Tais conclusões permitiram também uma apreciação crítica da 
segunda questão por parte do advogado-geral. Apesar de os tribunas 
nacionais se reservarem no direito de decidir se existe ou não necessidade 
de fazer um reenvio prejudicial624, sendo certo que na sequência de 
jurisprudência assente sobre a matéria do Tribunal de Justiça também os 
órgãos jurisdicionais que decidem em ultima instância gozam da mesma 
discricionariedade ao decidir da relevância de uma questão em direito 
da União suscitada nalgum caso625, CILFIT vem colocar sobre estes 
últimos “um dever acrescido de fundamentação, quando se abstêm de 
submeter a questão ao Tribunal de Justiça”626. Assim, ao passo que os 
órgãos jurisdicionis nacionais que não decidem em última instância têm 
somente a responsabilidade de concluir se estão ou não confrontados com 
uma dúvida razoável suscitada aquando da aplicação correta do direito 
da União Europeia627, os órgãos jurisdicionais que decidem em última 
instância e cujas decisões não são objeto de recurso judicial interno 
devem ser especialmente prudentes na apreciação da mesma questão628. 
Na opinião do advogado-geral Bot, o Supremo Tribunal de Justiça não 

621 Ibid., para. 36.
622 Ibid., para. 59.
623 Caso C-466/07, Klarenberg, EU:C:2009:85.
624 Ibid., para. 82, citando, inter alia, Caso C-380/01, Schneider, EU:C:2004:73, para. 21.
625  Ibid., para. 87, citando o Caso C-136/12, Consiglio nazionale dei geologi and Autorità garante della 

concorrenza e del mercato, EU:C:2013:489, para. 26.
626 Ibid., para. 90.
627 Ibid., para. 92.
628 Ibid., para. 94.
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agiu de forma prudente, desrespeitando inclusive a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça sobre a transferência de estabelecimento. Acresce o 
facto de o Supremo Tribunal de Justiça ter adotado uma interpretação 
alternativa do conceito de direito da União, o que o levou a cometer 
uma violação suficientemente caracterizada desse mesmo direito629. 
Finalmente, o advogado-geral sublinhou que, mesmo que a existência de 
posições divergentes proferidas por órgãos jurisdicionais nacionais não 
fosse suficiente para desencadear a obrigação de reenvio prejudicial, foi 
um elemento contextual para reforçar esta conclusão630. 

Atentando na terceira questão, baseando-se na jurisprudência 
subsequente ao caso Köbler e as condições depois formuladas, das quais 
se destaca o princípio da efetividade, o advogado-geral entendeu que a 
questão crucial era perceber se os demandantes em causa gozavam ou não 
de meios (efetivos) que permitissem a reparação dos danos causados pela 
atuação do Supremo Tribunal de Justiça. Discordando dos argumentos 
apresentados pelo Estado português e considerando que tal possibilidade, 
a existir, seria somente hipotética, o advogado-geral afirmou que esta 
terceira questão também merecia uma resposta positiva. 

III. O acórdão do Tribunal de Justiça

O Tribunal concordou com o advogado-geral nas três questões que 
lhe foram submetidas. No que concerne à primeira questão, reiterou que 
o objetivo da diretiva relativa à manutenção de direitos adquiridos era a 
proteção do vínculo laboral dos trabalhadores com a entidade patronal no 
âmbito de uma transferência, e que o critério decisivo para determinar a 
ocorrência de uma transferência era perceber se a entidade preservava ou 
não a sua identidade631. Neste sentido, o Tribunal concluiu que tal condição 
só pode ser considerada preenchida se todos os factos pertinentes forem 
tidos em consideração632, e, no caso em causa, o elemento essencial era 
o facto de os elementos de ativos corpóreos terem sido efetivamente 
transferidos633. Recuperando um número considerável de elementos que 
relevavam para resolver a equação da transferência de elementos tal como 

629  Ibid., paras 97 e 99, citando C-173/03, Traghetti del Mediterraneo, EU:C:2006:391, para. 43, e C-429/09, 
Fuß, EU:C:2010:717.

630 Ibid., para. 103.
631 Caso C-160/14, Ferreira da Silva, EU:C:2015:565, para. 25.
632 Ibid., paras 26-27.
633 Ibid., para. 29, citando o Caso C-172/99, Liikenne, EU:C:2001:59, para. 39.
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indicados pelo advogado-geral na sua opinião, o Tribunal salientou que o 
que era determinante era não “a manutenção da organização específica que 
o empresário impõe aos diversos fatores de produção transferidos, mas sim 
do nexo funcional de interdependência e complementaridade entre esses 
fatores”634. Assim, respondeu afirmativamente à primeira questão. 

No que respeita à segunda questão, o Tribunal reafirmou a fórmula 
CILFIT esclarecendo o facto de os tribunais nacionais serem os responsáveis 
por determinar se estão ou não perante uma interpretação tão óbvia e correta 
do direito da União que o reenvio prejudicial se torna desnecessário.635 
Acresce o facto de ter desconsiderado – pelo menos em comparação com 
o advogado-geral Bot – a relevância dos tribunais nacionais de primeira 
instância adotarem decisões contraditórias, as quais nunca prejudicariam 
o poder de os órgãos jurisdicionais nacionais que decidem em última 
instância considerarem que certa interpretação de direito da União não 
oferece qualquer dúvida razoável636. Todavia, o Tribunal fez notar que tal 
deve ser avaliado à luz das características especiais que reveste o direito 
da União, particularmente eventuais dificuldades de interpretação e o risco 
de divergência e contradição no plano judicial dentro da própria União637. 
Porque considerou que a questão atinente à transferência de estabelecimento 
suscitou dúvidas e inquietação por parte de muitos tribunais nacionais face 
ao que deve ser a correta aplicação do direito, o Tribunal realçou o risco 
de uma divergência judicial resultar duma eventual interpretação errada 
do direito da União638 e, consequentemente, respondeu afirmativamente à 
segunda questão.

Quanto à terceira questão, o Tribunal baseou-se na necessidade de 
assegurar uma proteção judicial efetiva dos direitos individuais639 e, nessa 
medida, rejeitou os argumentos do Governo português baseados na relevância 
dos princípios da segurança jurídica e res judicata. De facto, confirmou que 
estes mesmos princípios nunca poderiam pôr em causa a responsabilidade do 
Estado por perdas e danos causados aos particulares decorrentes da violação 
de direito da União640. Por conseguinte, também respondeu positivamente à 
terceira questão. 

634 bid., paras 31-34, citando Klarenberg, op. cit. 17, paras 46–48.
635 Ibid., paras 38 e 40.
636 Ibid., paras 41-42.
637 Ibid., para. 39, citando o Caso C-495/03, Intermodal Transports, EU:C:2005:552, para. 33.
638 Ibid., para. 43.
639 Ibid., paras 47 e 50.
640 Ibid., paras 54–58.
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IV. Comentário 

O problema da proteção dos direitos dos trabalhadores na ocorrência 
da transferência de estabelecimento assume um cariz importante e 
controverso no direito da União Europeia, tendo já desencadeado um 
número significativo de reenvios prejudiciais ao Tribunal de Justiça 
relativos a várias relações contratuais. Esta situação tem assumido 
contornos instáveis na medida em que o Tribunal parece balançar entre 
interpretações mais amplas e mais restritivas, interpretações essas 
atinentes aos conceitos e condições que confirmam a existência de uma 
transferência: a decisão no caso Süzen641, na qual o Supremo Tribunal de 
Justiça se baseou para determinar se para efeitos do direito da União o que 
estava em causa era a mera continuação da atividade, não constituindo por 
isso uma transferência de estabelecimento642, poderia ser vista como uma 
limitação das condições seguindo-se a crítica de decisões anteriores como 
o caso Schmidt643, apesar de ter sido seguida por outros como Abler644, que 
novamente plasmam uma visão e interpretação mais amplas e inclusivas645. 
Consequentemente, não obstante se poder considerar algo excessiva a 
forma como o advogado-geral Bot repreendeu o Supremo Tribunal de 
Justiça por não mencionar ou apreciar adequadamente o julgamento do 
caso Klarenberg pelo Tribunal de Justiça, o qual foi decidido menos de 
duas semanas antes de o Supremo Tribunal de Justiça ter proferido a sua 
decisão646, é possível argumentar que este mesmo tribunal devia, contudo, 
estar ciente das divergências e inquietações jurisprudenciais nesta área 
jurídica e, no mínimo, concluir que existia uma dúvida razoável sobre a 
correta interpretação do direito da União. 

Em todo o caso, e como anteriormente mencionado, é a resposta do 
Tribunal de Justiça à segunda questão que parece acolher maior atenção 
no que concerne às implicações mais amplas deste julgamento. Trata-se de 

641 Caso C-13/95, Süzen, EU:C:1997:141, para. 15.
642 Ver as conclusões do advogado-geral no Ferreira da Silva, op. cit. 12, paras 17 e 52.
643 Caso C-392/92, Schmidt, EU:C:1994:134.
644 Case 340/01, Abler, EU:C:2003:629.
645  Neste sentido ver Jo Shaw, Jo Hunt and Chloë Wallace, Economic and Social Law of the European 

Union, Palgrave Macmillan, 2007, pp. 404–406.
646  O elemento ligeiramente mais forte é o facto do advogado-geral Mengozzi apresentar as suas conclusões 

ao caso três meses antes, o que deveria – assumindo ter sido feita uma análise diligente da jurisprudência 
mais pertinente do Tribunal de Justiça – no mínimo suscitar algum alarme no que concerne a exatidão da 
abordagem do Supremo Tribunal de Justiça, e provavelmente encorajá-lo a aguardar pelo julgamento do 
Tribunal de Justiça.



401

uma reconsideração do que se consagra como a obrigação de reenvio tal 
como plasmada no art. 267(3) TFUE? Tal não seria algo sem precedentes 
ou particularmente surpreendente – não obstante ter permanecido 
praticamente inalterado desde do Tratado de Roma – que quer o art. 267 
TFUE quer o papel desempenhado pelos tribunais nacionais são muitas 
vezes reconsiderados, ambos dentro e fora da jurisprudência do Tribunal 
de Justiça. Vários exemplos ilustram tal afirmação647: a opinião do 
advogado-geral Mengozzi nos casos Gestoras e Segi sobre a capacidade 
e poder dos tribunas nacionais apreciarem os atos do (naquela altura) 
terceiro pilar648; ou as tentativas de afrouxamento dos limites dos tribunais 
nacionais para avaliar a validade dos atos da União estabelecidos pelo 
acórdão Foto-Frost, pelo menos quando a resposta seria “claramente 
óbvia” em linha com a exceção CILFIT649; ou, ainda, as tentativas para 
autorizar os tribunais nacionais a fiscalizar o direito secundário da União 
a fim de aferir da sua conformidade com os direitos humanos protegidos 
pelo direito da União650; ou a reconsideração dos standards desenvolvidos 
em Rheinmüllen I651 no que concerne às limitações à autonomia nacional 
procedimental652; ou ainda a revisitação de conceitos como “órgão 
jurisdicional” do Art. 267653.

Assim sendo, qual é a relevância de Ferreira da Silva numa possível 
reconsideração da obrigaçao de reenvio prejudicial? De modo a responder 
a esta questão, revisito brevemente o caso CILFIT e teço posteriormente 
as minhas considerações relativas ao acórdão Ferreira da Silva.

1. A(s) dupla(s) leitura(s) de CILFIT

Tal como mencionado, CILFIT delimita três exceções à obrigação 
de reenvio prejudicial: irrelevância, julgamento anterior (acte éclairé) 

647  Eu lido mais com uma possível remodelação dos respetivos papéis do Tribunal de Justiça da União Eu-
ropeia e dos tribunais nacionais em Matej Accetto, “The Past and Possible Futures of European Union 
Judicature”, em Czech (& Central European) Yearbook or Arbitration 1 (2011), 3–22, pp. 11–20.

648 Conclusões no Caso C-354/04 P, Gestoras, e Caso C-355/04 P, Segi, EU:C:2006:667.
649  Conclusões do advogado-geral Colomer no Caso C-461/03, Gaston Schul, EU:C:2005:415, paras 1–6 

and 82–90.
650 V er e.g. Dorota Leczykiewicz, “‘Effective Judicial Protection’ of Human Rights After Lisbon: Should 

National Courts Be Empowered to Review EU Secondary Law?”, European Law Review, 35 (3), 2010, 
, pp. 341–348.

651 Caso 166/73, Rheinmüllen I, EU:C:1974:3.
652 E.g. conclusões do advogado-geral Villalón no Caso C-173/09, Elchinov, EU:C:2010:336, paras 23–38.
653 Ver conclusões do advogado-geral Wathelet no Caso C-689/13, PFE, EU:C:2015:693 .
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e a clareza (acte clair). Ao apontar estas exceções, parece suavizar o 
vocabulário rígido do art. 267 (3) TFUE e expressar um voto de confiança 
na capacidade dos tribunais nacionais em resolver, imediatamente, 
problemas de direito da União654.

No que respeita a exceção da irrelevância, o texto do art. 267 (3) 
TFUE não inclui explicitamente a advertência contida no art.267 (2) 
TFUE (nomeadamente que a decisão prejudicial deve ser considerada 
necessária para permitir o julgamento do caso) e poderia ser lido como 
uma obrigação incondicional de submeter oreenvio prejudicial655. No 
entanto, foi rapidamente aceite pelos tribunais nacionais656 e pelo Tribunal 
de Justiça657 que os órgãos jurisdicionais de última instância, tal como 
os outros órgãos jurisdicionais, também gozam da discricionariedade de 
apreciar se a questão em causa é ou não relevante para a resolução da 
disputa. Tal foi igualmente apreciado pelo advogado-geral Capotorti em 
CILFIT658, quando o mesmo argumentava contra a adoção da doutrina do 
acte clair659.

A exceção de “julgamento anterior” é uma exceção já apreciada no caso 
da Costa660, decidido dezanove anos antes. Em da Costa, o advogado-geral 
Lagrange sugeriu uma doutrina do acte clair,661 mas o Tribunal discordou 
focando-se antes (primariamente) na “identidade material” com uma 
questão tratada em julgamento anterior, que leva a que a  “obrigação sem 
exceção” de fazer um reenvio prejudicial ficasse desprovida de sentido 
e substância662. Ao limitar tal exceção a casos que apenas requerem a 
aplicação do direito ao invés da sua interpretação, o Tribunal assegurou uma 

654  Este foi igualmente o raciocínio da Comissão Europeia, tal como demonstrado nas observações sobre o 
caso CILFIT  [1982] ECR 3415, pp. 3424–3426.

655  Cf. Hjalte Rasmussen, “The European Court’s Acte Clair Strategy in CILFIT – Or: Acte Clair, of Course! 
But What does it Mean?”, European Law Review 40 (2015) 4, p. 478 (publicado inicialmente em E.L. 
Rev. 9 (1984) 242).

656  E.g. a Câmara dos Lordes na sua segunda referencia a Garland¸v. British Rail, [1981] 2 C.M.L.R. 542 
– ver I. R. Storey, “References to the European Court Under Article 177”, Trent Law Journal 8 (1984), 
91–103, p. 92.

657 E.g. Caso 53/79, Damiani, EU:C:1980:44, para. 5.
658 EU:C:1982:267, para. 8.
659 Ibid., paras 9-10.
660 Processos apensos 28–30/62, Da Costa, EU:C:1963:6.
661  EU:C:1963:2. Cf. David Edward, “CILFIT and Foto-Frost in their Historical and Procedural Context”, M. 

Poiares Maduro e L. Azoulai (eds), The Past and Future of EU Law: The Classics of EU Law Revisited 
on the 50th Anniversary of the Rome Treaty, Hart, 2010, p. 175.

662 Cf. da Costa, op. cit. 54, Rec., p. 237.  
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interpretação uniforme, mas estava mais preocupado com a preservação 
da autoridade ao invés da clareza – Rasmussen levanta um argumento 
convincente de que o Tribunal aproveitou taticamente o acórdão da Costa 
não para fortalecer os poderes dos tribunais nacionais mas para reforçar a 
sua autoridade erga omnes sobre julgamentos anteriores663. 

Quanto ao caso CILFIT, este julgamento pode ser visto como 
colocando mais ênfase na aplicação e (não) cumprimento em comparação 
com a interpretação de preceitos. Certamente, ele foi parcialmente uma 
reação do Tribunal à prática dos tribunais nacionais após da Costa que, 
independentemente do carácter mais restritivo da decisão, acolheu 
muitas vezes o que foi tido como uma expressão da doutrina do acte 
clair, permitindo-os evitar reenvios prejudiciais664. Neste sentido, CILFIT 
pode ser contemplado como o cavalo de Troia, assegurando as rédeas 
mesmo quando parece perdê-las665, uma simbólica expressão da relação 
de horizontalidade entre os tribunais nacionais e o tribunal europeu, mas 
com uma agenda hierárquica666. Sim, o Tribunal pode ter introduzido a 
doutrina do acte clair667, mas onerou-a (e, possivelmente, a doutrina acte 
éclairé também668) com condições impossíveis de satisfazer: o tribunal 
nacional deve ter em consideração as “características do direito da 
[União Europeia]”, incluindo a “comparação das [diferentes] versões 
linguísticas”, a apreciação do sentido “próprio” da terminologia da União 
Europeia e a interpretação da cada disposição “à luz do conjunto das 
disposições daquele direito”669. Não é difícil afirmar que esta é uma tarefa 
impossível, assemelhandoo destino dos tribunais nacionais ao do Sísifo, 
punido por desafiar a autoridade (mitológica ou judicial) dos céus, tal 
como o AG Colomer referiu em Gaston Schul670.

Ainda assim, existe uma outra “reviravolta”. Se os tribunais nacionais 

663 Rasmussen, op. cit. 49, pp. 477–482.
664  Vários exemplos são referidos, particularmente no que respeita o Conselho de Estado Francês, pelo AG 

Capotorti in CILFIT, op. cit. 52, para. 4, e de uma forma mais geral por Rasmussen, op. cit. 49, pp. 483-
484.

665 Novamente, este ponto foi notado por Rasmussen, op. cit. 49, pp. 487–498.
666  Cf. Daniel Sarmiento, “CILFIT and Foto-Frost: Constructing and Deconstructing Judicial Authority in 

Europe”, em M. Poiares Maduro e L. Azoulai (eds), The Past and Future of EU Law: The Classics of 
EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty, Hart, 2010, 192–200, p. 195.

667  Edward, op. cit. 55, p. 179, afirma que no caso CILFIT o tribunal não estabeleceu a doutrina acte clair, 
mas apenas advertências de senso comum.

668 For such a reading of CILFIT, see Rasmussen, op. cit., p. 489
669 CILFIT, op. cit. 8, paras 17–20.
670 Op. cit. 43, paras 2–4.
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ficaram agradados ao compreender que da Costa os investia da 
discricionariedade inerente à doutrina do acte éclairé, o que pode impedi-
los de fazer o mesmo face à doutrina do acte clair uma vez que receberam 
um convite mais forte em CILFIT? Apesar de tudo, pelo menos algumas 
das condições expressas em CILFIT, condições que são absurdas para os 
tribunais nacionais, também são, tomadas literalmente, absurdas para o 
próprio Tribunal de Justiça (ou as suas seções de cinco juizes).671 Então, o 
que verdadeiramente pode obstaculizar os tribunais nacionais de utilizar 
o acórdão CILFIT eusar a doutrina do acte clair tal como quiserem? 
Quem vai rolar o rochedo de volta para baixo na ravina? Foi isso o que o 
Tribunal de Justiça tentou fazer com Ferreira da Silva?

2. O significado do julgamento Ferreira da Silva

A mencionada dualidade (ou mesmo triplicidade) do caso CILFIT tem 
sido objeto de reflexão no comentário académico, bem como na prática 
judicial subsequente. Por um lado, o julgamento tem sido criticado devido 
às severas condições impostas aos tribunais nacionais. Em Wiener, o 
AG Jacobs solicitou uma “perspetiva evolutiva” do art. 267 (3) TFUE 
o que implicaria não exigir que todos os órgãos jurisdicionais nacionais 
que decidem em última instancia referissem preliminarmente todas as 
questões consideradas de menor importância ao Tribunal de Justiça672, 
mesmo não clamando por alterações às condições previstas no caso 
CILFIT com exceção da necessidade de examinar as diferentes versões 
linguísticas dos preceitos de direito da União673. A sua posição encontra-
se, de certa forma, refletida nos comentários académicos de Craig674. Em 
Gaston Schul, o AG Colomer foi ainda mais longe, designando o teste 
CILFIT de “disparatado”675:

“Em suma, o teste proposto era inviável no momento da sua 
formulação, e disparatado na realidade no ano de 2005, pois não responde 
à preocupação histórica com que foi adotado, ou seja a de eliminar os 

671  Cf. Anne Lise Kjær, “Nonsense: The CILFIT Criteria Revisited”, H. Koch et al. (eds), Europe: The New 
Legal Realism, Djøf, 2010, pp. 304-305 e 313-314.

672 Conclusões do advogado-geral Jacobs no Caso C-338/95, Wiener, EU:C:1997:352, paras 54–65.
673 Ibid., para. 65.
674  Paul Craig, “The Classics of EU Law Revisited: CILFIT and Foto-Frost”, M. Poiares Maduro e L. Azou-

lai (eds), The Past and Future of EU Law: The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of 
the Rome Treaty, Hart, 2010, p. 188-189.

675 Op. cit. 43, para. 52.
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excessos d a teoria do ato claro em que tinham incorrido alguns tribunais 
de ultima instância dos Estados-Membros.”

Por outro lado, na prática os tribunais nacionais continuam a manifestar 
a sua relutância em fazer reenvios prejudiciais, optando muitas vezes por 
interpretarem eles mesmos as disposições de direito da União676. Esta 
prática judicial nacional permanente tem demonstrado que o método 
CILFIT poderá ter estabelecido duras condições, mas é ineficaz no que 
concerne à aplicação dessas mesmas condições, tanto mais que o Tribunal 
tem repetidamente confirmado que é da exclusiva responsabilidade dos 
tribunais nacionais determinar se a correta aplicação de direito da União 
é tão óbvia que dispensa o reenvio677.

Curiosamente, mas talvez significativamente, este último ponto foi 
apreciado pelo Tribunal num outro julgamento que teve lugar no mesmo 
dia e dentro da mesma câmara que o julgamento de Ferreira da Silva678. 
No segundo dos casos X e van Dijk679, uma das questões discutidas era a de 
saber se a possibilidade de um tribunal nacional de primeira instância fazer 
um reenvio prejudicial de uma questão de direito da União ao Tribunal 
de justiça impedia o órgão jurisdicional que decide em ultima instância 
de endereçar a mesma questão ao tribunal considerando que a exceção 
do acte clair que decorre de CILFIT estaria preenchida. O Tribunal 
reiterou que tais órgãos têm o poder (e exclusiva responsabilidade) de, 
independentemente, efetuar essa mesma análise da questão em causa, e 
declarou que uma posição diferente dos tribunais inferiores não pode, por 
si só, impedi-lo680.

Assim sendo, de que forma esta reafirmação da deferência anterior 
do Tribunal de Justiça se concilia com a sua atitude mais severa no caso 
Ferreira da Silva? Comparando os dois casos, uma possível explicação 
para tal distinção decorre do facto de a situação no caso X e van Dijk 
apenas dizer respeito à divergência entre o tribunal de última instancia e 
o tribunal inferior na cadeira hierárquica face ao assunto em questão, ao 
passo que o caso Ferreira da Silva refere-se a uma divergência partilhada 

676 Ver Sarmiento, op. cit. 60, p. 196.
677  Caso C-340/99, TNT Traco, EU:C:2001:281, para. 35; Case C-495/03, Intermodal Transports, 

EU:C:2005:552, para. 37.
678  Em Ferreira da Silva, o juiz Lenaerts foi o juiz de serviço em vez de do juiz Cruz Vilaça. Em ambos os 

casos o juiz Silva de Lapuerta foi o juiz relator.
679 Processos apensos C-72/14 and C-197/14, X and van Dijk, EU:C:2015:564.
680 Ibid., paras 57-62.
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por muitos tribunais nacionais em diferentes Estados-Membros, exigindo 
por essa razão uma fidelidade maior à obrigação dos tribunais nacionais 
de garantir uma aplicação coerente e uniforme de direito da União. 

Todavia, é possível fazer uma leitura dos julgamentos como se estes 
estivessem intencionalmente ligados, esboçando assim uma tentativa 
do Tribunal de Justiça de caminhar sob a corda-bamba da dualidade de 
CILFIT apesar de orientado pelas mesmas apreensões que pontuam os 
julgamentos de da Costa e CILFIT – o objetivo de garantir a sua autoridade 
jurisprudencial. Na senda desta leitura, vislumbra-se uma mensagem 
conjunta: o compromisso contínuo de encontrar uma ponderação 
jurisdicional razoável entre o Tribunal de Justiça e os tribunais nacionais 
aquando aplicação do direito da União, ao qual Ferreira da Silva acresce 
o refrão recorrente: a determinação do Tribunal de Justiça em assegurar o 
cumprimento efetivo das suas decisões. 
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Despacho do Tribunal de Justiça (Décima Secção) 
de 16 de julho de 2015

(C-507/14)

Tipo:  reenvio prejudicial do Supremo Tribunal de Justiça.

Partes:  P. c. M.

Objeto:   interpretação do artigo 16.°, n.° 1, al. a), do Regulamento 
(CE) n.° 2201/2003 do Conselho, de 27 de novembro de 
2003, relativo à competência, ao reconhecimento e à 
execução de decisões em matéria matrimonial e em 
matéria de responsabilidade parental e que revoga o 
Regulamento (CE) n.° 1347/2000.

Dispositivo:   o artigo 16.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.° 
2201/2003 do Conselho, de 27 de novembro de 2003, 
relativo à competência, ao reconhecimento e à execução 
de decisões em matéria matrimonial e em matéria de 
responsabilidade parental e que revoga o Regulamento 
(CE) n.° 1347/2000, deve ser interpretado no sentido de 
que se considera que uma ação foi submetida à apreciação 
de um tribunal na data de apresentação, nesse tribunal, 
do ato introdutório da instância ou de um ato equivalente, 
ainda que, entretanto, a instância tenha sido suspendida 
por iniciativa do requerente que a propôs, sem que o 
referido processo tivesse sido notificado ao requerido ou 
que este tivesse tido conhecimento da sua existência ou 
nele tivesse intervindo de alguma forma, desde que o 
requerente não tenha posteriormente deixado de tomar 
as medidas que lhe incumbiam para que fosse feita a 
citação ou a notificação do ato ao requerido.
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xii. Anotação ao Despacho do Tribunal de Justiça (10.ª Secção)
de 16 de Julho de 2015 - Processo n.º C-507/14

Joana Covelo de Abreu681

1. Do enquadramento fático do litígio

P. e M. eram casados e tinham dois filhos menores. 
No dia 7 de Julho de 2011, M. apresentou, num tribunal espanhol, contra 

P., um pedido de regulação provisória das responsabilidades parentais em 
relação aos filhos em comum, antes de mover o competente processo 
de divórcio. No dia 8 de Julho, o tribunal considerou-se territorialmente 
competente e designou logo dia para realização de audiência, tendo 
estabelecido que a citação do Requerido dependia da apresentação, pelo 
Requerente, de determinados documentos.

A 18 de Julho de 2011, M. requer a suspensão do referido processo 
de modo a promover um acordo extrajudicial entre as partes, o que foi 
deferido por prazo não superior a 60 dias. 

As partes tentaram chegar a acordo, sem sucesso, durante o mês de 
Agosto. 

 Atento o insucesso da tentativa de acordo, no dia 31 de Agosto de 
2011, P. move, perante um tribunal português, ação de regulação das 
responsabilidades parentais alegando, designadamente, que as crianças 
eram mantidas ilegalmente fora da casa de morada de família, situada em 
Lisboa. 

No dia 1 de Setembro de 2011 – primeiro dia útil após as férias 
judiciais em Espanha – M. requereu a reabertura do processo, o que 
foi deferido no dia 5 desse mês. Nesse despacho, o tribunal fixou que a 
residência habitual dos menores era em Madrid e adotou uma série de 
medidas prévias em sede de responsabilidades parentais, nomeadamente 
estabelecendo a impossibilidade de as crianças abandonarem o território 
espanhol até ao encerramento definitivo do processo. 

P. é informado telefonicamente, no dia 6 de Setembro de 2011, da 
realização de uma audiência no dia 21 de Setembro. A notificação foi 
ainda feita por correio registado. No dia 15 de Setembro, os advogados 

681  Joana Covelo de Abreu - Professora Convidada da Escola de Direito da Universidade do Minho. Doutora 
em Ciências Jurídicas Públicas.
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de P. e de M. compareceram no processo, em Madrid, para instrução 
do mesmo. No dia 21 de Setembro, P. e M. comparecem pessoalmente 
na audiência, a qual, realizada na presença do Ministério Público, foi 
dedicada à fixação de medidas provisórias prévias à ação de divórcio. 

A 23 de Setembro é emanado despacho que fixa medidas provisórias 
prévias ao divórcio, nomeadamente relativas à separação provisória 
dos cônjuges, à atribuição do direito de guarda e ao exercício das 
responsabilidades parentais em relação aos dois filhos menores. O 
despacho ainda mencionava a competência daquele tribunal à luz do 
artigo 8.º, n.º 1682 do Regulamento n.º 2201/2003.

No dia 24 de Outubro de 2011, M. moveu ação de divórcio contra P., perante 
os tribunais espanhóis. Neste processo, P. defende-se por exceção, invocando 
a incompetência dos tribunais, a qual é julgada improcedente (no dia 11 de 
Janeiro de 2012). No dia 26 de Outubro de 2012, esse tribunal decreta a 
dissolução do casamento de P. e de M., por divórcio, atribuindo o direito de 
guarda dos filhos a M. e decretando o exercício conjunto das responsabilidades 
parentais. A sentença ainda determinava o regime de residência e o direito de 
visita dos pais, bem como a pensão de alimentos devida. 

Ambos recorreram desta sentença para a 2.ª Instância. Por acórdão do 
dia 25 de Junho de 2013, esse tribunal, pronunciando-se sobre a exceção de 
litispendência invocada por P., julga-a improcedente por a sua invocação 
ser extemporânea e as ações movidas em Espanha serem anteriores às 
ações movidas em Portugal. Apesar de P. invocar a necessidade de reenvio 
prejudicial, este tribunal espanhol entendeu-o desnecessário.

P. recorre novamente, estando o recurso pendente por suspensão da 
instância – com base no reenvio prejudicial realizado por um tribunal 
português. 

Ora, por sua vez e em simultâneo, no dia 27 de Outubro de 2011, P. 
move, perante os tribunais portugueses, ação de divórcio (portanto, três 
dias depois de M. ter movido similar ação junto dos tribunais espanhóis). 
O tribunal português acionado considera que as ações pendentes em 
Espanha (ação de regulação das responsabilidades parentais e ação de 
divórcio) tinham sido instauradas antes dos processos que corriam 
termos em Portugal. Decide, assim, suspender a instância em ambos os 
processos até que os tribunais espanhóis dirimissem definitivamente a 
questão atinente à competência internacional.

682  O artigo 8.º, n.º 1 do Regulamento n.º 2201/2003 determina que “Os tribunais de um Estado-Membro são 
competentes em matéria de responsabilidade parental relativa a criança que resida habitualmente nesse 
Estado-Membro à data em que o processo seja instaurado no tribunal”. 
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Sobre a regulação das responsabilidades parentais, o tribunal 
português entendeu que M., no processo congénere que correu termos 
em Espanha, ao ter requerido a suspensão da instância para congregar 
o acordo das partes (ainda que prévia à citação de P.), não havia atuado 
com negligência, tendo realizado uma conduta perfeitamente normal ao 
decurso natural deste tipo de processos, rejeitando assim a pretensão de P. 
de submeter ao Tribunal de Justiça uma questão prejudicial. 

P. interpõe recurso desta decisão para o Tribunal da Relação de Lisboa, 
o qual também não reenvia para o Tribunal de Justiça por entender que 
a suspensão ocorrida no processo em Espanha se configura como uma 
conduta normal neste género de processos. 

P. recorreu, então, para o Supremo Tribunal de Justiça, tendo este 
tribunal apresentado uma questão prejudicial:

-  Na essência, o tribunal português pretendia saber se, tendo sido 
movida ação relativa a responsabilidades parentais noutro Estado-
Membro (Espanha) e, posteriormente, outra ação com identidade de 
partes, de pedido e de causa de pedir, neste Estado-Membro (Portugal) 
– mas antes de o Requerido no primeiro processo ter sido citado para 
essa ação e nela tenha tido qualquer intervenção – o processo movido 
em Espanha poderia ser considerado proposto em primeiro lugar, à 
luz do disposto nos artigos 16.º, n.º 1, a) e 19.º, n.º 2 do Regulamento 
n.º 2201/2003. 

P. sugeriu ao Tribunal de Justiça a aplicação da tramitação prejudicial 
urgente e que fosse preservado o anonimato das partes no processo. O 
Tribunal de Justiça recusou a aplicação da tramitação prejudicial urgente 
mas deferiu o pedido de manutenção do anonimato. 

2. Do reenvio prejudicial e da decisão por despacho fundamentado

O reenvio prejudicial é um mecanismo jurisdicional ao dispor dos 
tribunais nacionais, enquanto tribunais funcionalmente europeus, de modo 
a demandarem, junto do órgão jurisdicional competente para o efeito (= 
o Tribunal de Justiça), a interpretação / a averiguação de validade do 
direito da União Europeia com relevância para a circunstância sub judice 
(conforme resulta do disposto no artigo 19.º do TUE e 267.º do TFUE). 
“O reenvio prejudicial é o mecanismo fundamental do direito da União 
Europeia, que tem por finalidade fornecer aos órgãos jurisdicionais dos 
Estados-Membros o meio de assegurar uma interpretação e uma aplicação 
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uniformes deste direito em toda a União”683, sem pressupor uma relação 
hierárquica entre eles684. 

O reenvio prejudicial pressupõe uma colaboração jurisdicional entre 
as várias instâncias nacionais e o Tribunal de Justiça, configurando-se 
como uma espécie de “diálogo formal”, como o designou Christiaan 
Timmermans685. O artigo 267.º do TFUE estabelece, assim, “um 
instrumento de cooperação direta entre o Tribunal de Justiça e os 
órgãos jurisdicionais nacionais”686, cuja teleologia passa por acautelar a 
harmoniosa aplicação e a interpretação uniforme do direito da União nos 
Estados-Membros687. 

No caso em apreço, o Supremo Tribunal de Justiça português auxiliou-
se do mecanismo do reenvio prejudicial para obter, do Tribunal de Justiça, a 
interpretação de disposições de direito derivado da União, nomeadamente 
do artigo 16.º, n.º 1, a) por referência ao artigo 19.º, n.º 2 do Regulamento 
n.º 2201/2003. Por força do disposto no artigo 267.º, 3.º parágrafo do 
TFUE, quando da decisão do tribunal nacional que conhece o litígio não 
caiba recurso jurisdicional (à luz do direito interno), o reenvio prejudicial 
configura-se como obrigatório688. 

O processo de reenvio prejudicial “pode ser mais ou menos expedito 
consoante as dificuldades que o caso suscite e o número e a natureza das 
intervenções e observações apresentadas”689.

No caso em apreço, o Tribunal de Justiça determinou que o processo 
seria julgado com prioridade, nos termos do artigo 53.º, n.º 3 do 
Regulamento do Processo do Tribunal de Justiça, indeferindo, contudo, a 
pretensão de P. que o mesmo tramitasse como urgente. Afinal, determina 
o artigo 53.º, n.º 3 do Regulamento do Processo do Tribunal de Justiça 

683  Cfr. Recomendações, do Tribunal de Justiça da União Europeia, à atenção dos órgãos jurisdicionais nacio-
nais, relativas à apresentação de processos prejudiciais, (2012/C 338/01), de 6 de Novembro de 2012, p. 1.

684  Cfr. Alan Dashwood, Michael Dougan, Barry Rodger, Eleanor Spaventa e Derrick Wyatt, European Un-
ion Law, 6ª Edição, Hart Publishing, 2011, pp. 209 a 210 e 216.

685  Cfr. Christiaan Timmermans, Multilevel judicial co-operation, in Pascal Cardonnel, Allan Rosas, e Nils 
Wahl (eds.), Constitutionalising the EU judicial system: Essays in honour of Pernilla Lindh, Hart Publish-
ing, 2012, p. 16.

686  Cfr. Maria Eugénia Martins de Nazaré Rodrigues, “Anotação ao artigo 267.º do TFUE”, in Manuel Lopes 
Porto e Gonçalo Anastácio (Coord.), Tratado de Lisboa Anotado e Comentado, Almedina, 2012, p. 963.

687 Cfr., a respeito, Acórdão TJ Gourmet Classic, de 12 de Junho de 2008, processo n.º C-458/06.
688  Cfr., para maiores densificações, Recomendações, do Tribunal de Justiça da União Europeia, à atenção 

dos órgãos jurisdicionais…, pp. 2 e seguintes.
689  Cfr. João Mota de Campos, António Pinto Pereira e João Luiz Mota de Campos, O direito processual da 

União Europeia – Contencioso Comunitário, 2.ª Edição revista e aumentada, Fundação Calouste Gul-
benkian, 2014, p. 472.
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que “[a]tendendo a circunstâncias especiais, o presidente pode decidir 
que se julgue prioritariamente determinado processo”. Aderiu, no 
entanto, ao pedido apresentado pela mesma parte de que se decretasse 
o anonimato daqueles que nele intervêm como partes principais, o 
que fez de acordo com o disposto no artigo 95.º, mais concretamente 
o seu n.º 2, do Regulamento do Processo do Tribunal de Justiça690. Na 
realidade, o Supremo Tribunal de Justiça já podia ter decretado esse 
regime de anonimato, caso em que o Tribunal de Justiça, por força do 
n.º 1 do artigo 95.º do seu Regulamento do Processo, o teria respeitado. 
Não sendo assim, o Regulamento do Processo reconhece ao Tribunal de 
Justiça (oficiosamente), às partes ou ao órgão jurisdicional de reenvio 
a suscetibilidade de requerer a imposição de anonimato. Para o efeito, 
quando tal pedido seja realizado pelas partes do litígio, o requerimento 
deverá encontrar-se devidamente fundamentado (vide artigo 95.º, n.º 2 do 
Regulamento do Processo do Tribunal de Justiça). 

Por sua vez, por força do disposto no artigo 99.º do Regulamento do 
Processo do Tribunal de Justiça, “[q]uando uma questão submetida a 
título prejudicial [1] for idêntica a uma questão sobre a qual o Tribunal 
de Justiça já se tenha pronunciado, [2] quando a resposta a essa questão 
possa ser claramente deduzida da jurisprudência ou [3] quando a resposta 
à questão submetida a título prejudicial não suscite nenhuma dúvida 
razoável, o Tribunal pode, a qualquer momento, mediante proposta do 
juiz-relator, ouvido o Advogado-Geral, decidir pronunciar-se por meio 
de despacho fundamentado”. Na circunstância em apreço, o Tribunal 
de Justiça considerou que a resposta à questão prejudicial não suscitava 
qualquer dúvida razoável, justificando assim a decisão por despacho 
fundamentado, mediante proposta do Juiz-Relator e depois de ouvido o 
Advogado-Geral.

Ademais, o Tribunal de Justiça optou por emanar despacho 
fundamentado; ora, a suscetibilidade que o artigo 99.º do Regulamento do 
Processo encerra é apenas isso: uma faculdade, uma opção conferida ao 
Tribunal de Justiça, tendo este já esclarecido que nada o impede de decidir 
por acórdão, ainda que a situação se subsuma aos termos daquele artigo691. 

690  Pode ler-se, no artigo 95.º, n.º 2 do Regulamento do Processo do Tribunal de Justiça: “A pedido do órgão 
jurisdicional de reenvio, com base em requerimento devidamente fundamentado de uma parte no litígio 
no processo principal ou oficiosamente, o Tribunal pode, além disso, se considerar necessário, impor o 
anonimato de uma ou de várias pessoas ou entidades a que o litígio diga respeito”.

691  Cfr., a propósito, Acórdão TJ Feliz Swoboda, de 14 de Novembro de 2002, processo n.º C-411/00, con-
siderando 32.
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Ora, as decisões do Tribunal de Justiça podem ser de dois tipos: por 
acórdão ou por despacho. Estas tipologias distinguem-se entre si nos 
seguintes termos:

-  os despachos podem ser proferidos tanto por um juiz singular (que 
pode ser o Presidente do Tribunal ou o Juiz-Relator) como em 
formação coletiva de julgamento e, normalmente, “não implicam 
uma apreciação do mérito da causa”692. 

-  os acórdãos são proferidos sempre em formação de julgamento, 
mediante tribunal coletivo, implicando uma apreciação de mérito693. 

No que aos despachos diz respeito, há que proceder à sua distinção694:
- quanto ao conteúdo:
- despachos simples;
- despachos fundamentados;
- quanto à forma: 
- despachos interlocutórios;
- despachos finais. 

2.1. Os despachos emanados pelo Tribunal de Justiça quanto ao 
conteúdo e à forma

No que diz respeito ao conteúdo, o despacho que é emanado pelo 
Tribunal de Justiça terá de observar determinadas condições, distinguindo-
se entre despachos simples e despachos fundamentados. Pelo sentido 
literal do considerando 28 do despacho em análise e do artigo 99.º do 
Regulamento do Processo do Tribunal de Justiça, o despacho emanado é 
fundamentado. 

A distinção entre despacho simples e despacho fundamentado decorre 
do artigo 89.º do Regulamento do Processo do Tribunal de Justiça, na 
medida em que um despacho fundamentado deverá observar todas as 
menções decorrentes do artigo 89.º, n.ºs 1 e 2, enquanto o despacho 
simples apenas terá de observar as menções decorrentes do seu n.º 1. 

Precisando: um despacho simples deverá mencionar sempre 1) a 
indicação de que é proferido pelo Tribunal; 2) a indicação da formação 

692  Cfr. João Mota de Campos, António Pinto Pereira e João Luiz Mota de Campos, O direito processual da 
União Europeia…, p. 330.

693  Cfr., para maiores desenvolvimentos, João Mota de Campos, António Pinto Pereira e João Luiz Mota de 
Campos, O direito processual da União Europeia…, pp. 331 e 335 e seguintes. 

694  Adotada a metódica de João Mota de Campos, António Pinto Pereira e João Luiz Mota de Campos, O 
direito processual da União Europeia…, pp. 331 e seguintes.
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de julgamento, 3) a data da sua adoção, 4) a indicação da base jurídica 
em que o mesmo assenta, 5) o nome do Presidente e, sendo caso disso, 
dos Juízes que participaram nas deliberações, com a indicação do Juiz-
Relator, 6) o nome do Advogado-Geral, 7) o nome do secretário, 8) a 
indicação das partes ou das partes no litígio no processo principal, 9) o 
nome dos seus representantes, 10) a indicação de que o Advogado-Geral 
foi ouvido e 10) o dispositivo, incluindo, sendo caso disso, a decisão 
relativa às despesas” (artigo 89.º, n.º 1 do Regulamento do Processo). 
O despacho fundamentado, para além destas informações, deverá ainda 
apresentar 1) os pedidos das partes, 2) a exposição sumária dos factos e 3) 
os fundamentos (artigo 89.º, n.º 2 do Regulamento do Processo).

Por sua vez, os despachos podem assumir a forma de despachos 
interlocutórios ou despachos finais. 

Ora, em regra, os despachos são meramente interlocutórios, não 
pondo fim ao processo. Estes, normalmente, não são fundamentados695 
nem são suscetíveis de execução696. Poderemos ainda concluir que poderá 
ter carácter meramente provisório, não colocando em causa a decisão a 
proferir no processo principal697. 

Por sua vez, um despacho final deverá apresentar-se adequadamente 
fundamentado, configurando-se executório. O exemplo paradigmático de 
um despacho final fundamentado é o do caso em apreço, ou seja, nas 
circunstâncias em que o Tribunal de Justiça decide pronunciar-se por 
despacho fundamentado, mediante pedido prejudicial, atenta proposta do 
Juiz-Relator e depois de ouvido o Advogado-Geral, quando, por exemplo, 
a questão não suscite qualquer dúvida razoável (atentas as circunstâncias 
enunciadas no disposto no artigo 99.º do Regulamento do Processo do 
Tribunal de Justiça698).

695  Mas há exceções à regra, como decorre, por exemplo, da leitura dos artigos 66.º, n.º 3 e 116.º, n.º 4 do 
Regulamento do Processo.

696  Exceciona-se, por exemplo, a situação do artigo 145.º, n.º 3 do Regulamento do Processo ou quando se 
demande o preenchimento de determinadas condições, conforme decorre do artigo 162.º, n.º 2, em que a 
execução fica dependente da constituição de caução, pelo Requerente. 

697  Cfr., quanto a esta conclusão, a disposição do artigo 162.º, n.º 4 do Regulamento do Processo: “O despa-
cho tem caráter meramente provisório e em nada prejudica a decisão que o Tribunal venha a proferir no 
processo principal”.

698  Para maior densidade empírica, cfr. João Mota de Campos, António Pinto Pereira e João Luiz Mota de 
Campos, O direito processual da União Europeia…, p. 335.
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3. Do Regulamento n.º 2201/2003 – interpretação do artigo 16.º, n.º 1, a)

O Regulamento n.º 2201/2003699 foi adotado no sentido de promover 
um Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, onde a livre circulação 
de pessoas fosse garantida700. O ponto de partida foi, precisamente, o 
princípio do reconhecimento mútuo, como aliás resulta expresso nos 
considerandos 21 e 23. 

Aplica-se a matérias civis relativas ao divórcio, à separação e à anulação 
do casamento e, bem assim, à atribuição, ao exercício, à delegação, 
à limitação ou à cessação da responsabilidade parental em contexto 
transfronteiriço (artigo 1.º, n.º 1 do Regulamento). O n.º 2 do artigo 1.º 
ainda concretiza o que diz respeito à noção “responsabilidades parentais”, 
determinando, num elenco não taxativo, que abarca: a) o direito de guarda 
e o direito de visita; b) a tutela, a curatutela e outras instituições análogas; 
c) a designação e as funções de qualquer pessoa ou organismo encarregado 
da pessoa ou dos bens da criança e da sua representação e assistência; d) 
a colocação da criança ao cuidado de uma família de acolhimento ou de 
uma instituição; e) as medidas de proteção da criança relacionadas com a 
administração, conservação ou disposição dos seus bens. 

Excluem-se, contudo, do seu âmbito de aplicação, as matérias referidas 
no n.º 3 do artigo 1.º. 

No caso em apreço, as partes viram-se envolvidas em processos 
atinentes à decretação do divórcio e à regulação das responsabilidades 
parentais dos filhos menores. Contudo, a ação em que surge o reenvio 
prejudicial prende-se com a regulação das responsabilidades parentais. 

Ainda assim, no que diz respeito ao processo de divórcio, convém 
esclarecer que este Regulamento apenas se aplica a processos de 
“divórcio internacional”, ou seja, “aqueles envolvendo um elemento 
estrangeiro e, para este fim, se a situação envolve um cidadão estrangeiro 
de outro Estado-Membro ou de um país terceiro é irrelevante, desde que 
os requisitos de conexão necessários se preencham” 701.

699  Cfr. Regulamento n.º 2201/2003, do Conselho, de 27 de Novembro, relativo à competência, ao reconheci-
mento e à execução de decisões em matéria matrimonial e em matéria de responsabilidade parental e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 1347/2000.

700 Cfr. Considerando 1 do Regulamento n.º 2201/2003.
701  Cfr. Begoña Vidal Fernández, “International court jurisdiction, recognition and enforcement of foreign judge-

ments in matters relating to marriage and parental responsibility in the European Union: Regulation 2201/2003 
– scope of application of Regulation 2201/2003”, in Andres de Oliva Santos, (Director), Maria Pia Calderon 
Cuadrado , Fernando Gascon Inchausti, Carmen Senes Motilla e Jaime Vegas Torres, (Coord.), European Civil 
Procedure, European Commission, Aranzadi, Sweet & Maxwell, 2011, p. 188 (tradução livre).
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No caso em apreço, o Tribunal de Justiça foi chamado a pronunciar-se 
sobre a interpretação do artigo 16.º, n.º 1 a), a fim de ser possível aferir a 
existência de litispendência europeia (nos termos do artigo 19.º, n.º 2), no 
contexto de um processo relativo a responsabilidades parentais. 

O artigo 16.º, n.º 1 estatui qual o momento atendível para determinar 
quando um processo foi instaurado. Nesta perspetiva, reza a alínea a) 
que se considera instaurado um processo “[n]a data de apresentação ao 
tribunal do ato introdutório da instância, ou ato equivalente, desde que o 
requerente não tenha posteriormente deixado de tomar as medidas que 
lhe incumbem para que seja feita a citação ou a notificação ao requerido”. 

Ora, o artigo 19.º, n.º 2 determina que “[q]uando são instauradas 
em tribunais de Estados-Membros diferentes ações relativas à 
responsabilidade parental em relação a uma criança, que tenham o 
mesmo pedido e a mesma causa de pedir, o tribunal em que o processo 
foi instaurado em segundo lugar suspende oficiosamente a instância até 
que seja estabelecida a competência do tribunal em que o processo foi 
instaurado em primeiro lugar”. 

A solução consignada no artigo 19.º partiu da necessidade de dissociar 
as ações relativas ao casamento e as ações relativas às responsabilidades 
parentais – as primeiras recebem consagração no n.º 1 e as segundas no n.º 
2 deste artigo. Na realidade, quando se trate de averiguar a litispendência 
de duas ou mais ações de divórcio (por exemplo), é exigida coincidência 
entre as partes e o pedido. No entanto, quando as ações digam respeito a 
responsabilidades parentais, o n.º 2 exige que exista uma identidade das 
partes, do pedido e da causa de pedir – tudo com vista a evitar, atenta a 
teleologia da norma, que decisões incompatíveis possam ser emanadas 
por diferentes tribunais702. Neste sentido, a litispendência, para efeitos de 
processos relativos a responsabilidades parentais, existirá apenas quando 
haja também coincidência, para além das partes, entre o pedido e a causa 
de pedir deduzidos nos processos que correm termos em diferentes 
tribunais de diversos Estados-Membros703.  

No despacho em análise, diz-nos o Tribunal de Justiça que “[…] a 
redação do artigo 16.º do Regulamento n.º 2201/2003 é comparável à 

702  Cfr., a propósito, Acórdão TJ Purrucker II, de 9 de Novembro de 2010, processo n.º C-296/10, conside-
rando n.º 67.

703  Cfr., a propósito, Begoña Vidal Fernández, “System of attributing jurisdiction”, Andres de Oliva Santos, 
(Director), Maria Pia Calderon Cuadrado , Fernando Gascon Inchausti, Carmen Senes Motilla e Jaime 
Vegas Torres, (Coord.), European Civil Procedure, European Commission, Aranzadi, Sweet & Maxwell, 
2011, p. 203.
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do artigo 30.º do Regulamento n.º 44/2001, adotado […] para dar uma 
definição autónoma da data em que se considera que uma ação foi 
submetida à apreciação do órgão jurisdicional”704. Prossegue o Tribunal 
de Justiça referindo que “a solução, juridicamente segura, que consiste 
em não considerar um processo como pendente enquanto não estiverem 
ultrapassadas as duas fases processuais que são a citação ou a notificação 
e a distribuição do processo no tribunal competente, tinha, no entanto, 
um efeito negativo, nomeadamente o da determinação tardia da situação 
de litispendência”705. Atentas as dificuldades enunciadas – e de modo 
a promover a igualdade de armas entre as partes e a evitar abusos 
processuais – foi adotado um “conceito uniforme da data de instauração 
de um processo, que é determinada […] pela realização de um único ato, 
designadamente a apresentação do ato introdutório da instância ou da 
notificação, mas que, apesar disso, tem em conta a subsequente realização 
efetiva do segundo ato”, o que justificou a redação inerente quer ao antigo 
artigo 30.º do Regulamento n.º 44/2001706, quer ao artigo 16.º, n.º 1, a) 
do Regulamento n.º 2201/2003. Esta opção legislativa prendia-se com 
o facto de se pretender que “o Autor [estivesse] protegido desde que a 
ação é proposta sem sofrer as consequências negativas de um atraso nos 
serviços de citação (quando deles não é responsável), sobretudo quando 
o Réu tem domicílio num Estado-Membro diferente daquele em que ação 
irá correr”707. 

Tendo em conta este silogismo, a preocupação imanente a esta redação 
prendia-se com a necessidade de salvaguardar o autor da ação, de forma 
a não promover uma total denegação da justiça708. 

No entanto, conforme o argumento histórico nos indica, também se 
optou por incluir esta redação para evitar abusos processuais das partes. 

Ora, nesta circunstância, é-nos dito que o tribunal espanhol subordinou 
a citação de P. à apresentação de determinados documentos por M.709, 

704 Cfr. Despacho do Tribunal de Justiça de 16 de Julho de 2015, processo n.º C-507/14, considerando 30.
705 Cfr. Despacho do Tribunal de Justiça de 16 de Julho de 2015…, considerando 31.
706  Cfr. Regulamento n.º 44/2001, do Conselho, de 22 de Dezembro de 2000, relativo à competência judi-

ciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, agora revogado pelo 
atual Regulamento n.º 1215/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2012.

707  Cfr. Joana Covelo de Abreu, Tribunais nacionais e tutela jurisdicional efetiva: da cooperação à integra-
ção judiciária no Contencioso da União Europeia, Escola de Direito da Universidade do Minho, 2014, 
p. 130.

708  Sobre o conceito “denegação da justiça” aplicado à posição processual do Autor, cfr. Acórdão TJ C. de 
Visser, de 15 de Março de 2012, processo n.º C-292/10.

709 Cfr. Despacho do Tribunal de Justiça de 16 de Julho de 2015…, considerando 9.
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tendo esta parte requerido a suspensão da instância para tentar viabilizar 
um acordo extrajudicial710.

Ora, o artigo 16.º, n.º 1, a) do Regulamento n.º 2201/2003 determina 
que o processo se considerará instaurado na data de apresentação ao 
tribunal do ato introdutório da instância, ou ato equivalente, desde que:

-  o Requerente não tenha posteriormente deixado de tomar as medidas 
que lhe incumbem para que seja feita a citação ou a notificação do 
Requerido. 

Ora, esta condição, como fomos adiantando, foi introduzida de 
modo a evitar comportamentos processuais abusivos, que poderiam 
entravar seriamente os direitos de defesa dos Requeridos nos processos. 
E é precisamente com base nesta circunstância que P. invocou, na suas 
observações, que uma suspensão da instância, sem que previamente haja 
sido citado, determina a sua “desproteção total”, levando-o a participar em 
“negociações não transparentes”711 podendo, seguidamente, ser chamado 
à instância onde, quando muito, poderia deduzir pedido reconvencional, 
ficando impedido de escolher qual o foro competente.

Ora, o Tribunal de Justiça parece considerar que o artigo 16.º, n.º 1, a) 
apenas encerra em si uma condição para a determinação da propositura 
da ação – a apresentação do ato introdutório no instância pois “só essa 
apresentação constitui a instauração da ação”712. Por sua vez, recorda as 
informações prestadas quer pelo tribunal de reenvio, quer por P. (nas suas 
observações escritas), lembrando que esta parte, citada para a ação relativa 
à determinação de medidas provisórias em sede de responsabilidades 
parentais, não invocou “o facto de os documentos necessários a essa 
notificação não terem sido apresentados nos prazos previstos”713. Devolve, 
contudo, a aferição desta realidade para o órgão jurisdicional nacional. 

Seguidamente, o Tribunal de Justiça entende que a ocorrência de 
uma suspensão, a pedido de uma das partes, não pode, por si só, ter a 
suscetibilidade de determinar que a ação foi movida em momento 
posterior à apresentação de ato introdutório, salvo se “resultar de uma 
negligência imputável ao Requerente, por este não ter tomado as medidas 
que lhe incumbiam para que fosse feita a citação ou a notificação do 

710 Cfr. Despacho do Tribunal de Justiça de 16 de Julho de 2015…, considerando 10.
711 Cfr. Despacho do Tribunal de Justiça de 16 de Julho de 2015…, considerando 36.
712 Cfr. Despacho do Tribunal de Justiça de 16 de Julho de 2015…, considerando 37.
713 Cfr. Despacho do Tribunal de Justiça de 16 de Julho de 2015…, considerando 38.
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ato ao requerido”714. Aderindo ainda às observações apresentadas pela 
Comissão e pelo Governo Espanhol, refere que o espírito do Regulamento 
n.º 2201/2003 valoriza os acordos amigáveis, recordando que aqueles 
entendem que “um pedido de suspensão para tentar chegar a um acordo 
amigável não constitui negligência por parte de M.”715. 

O Tribunal de Justiça ainda reproduz as posições aventadas pelos 
tribunais da Relação de Lisboa e de 1.ª Instância, os quais aderem às 
posições supra mencionadas, decidindo que a existência de uma suspensão 
da instância não configurava uma negligência de M. para “tomar as 
medidas que lhe incumbiam para que a sua petição fosse notificada ao 
requerido”716. 

O Tribunal de Justiça acaba, assim, por desconsiderar o argumento 
aduzido por P. da inexistência de citação para a instância antes da 
suspensão717.

4. Conclusões

O Tribunal de Justiça interpreta, assim, o artigo 16.º, n.º 1, a) do 
Regulamento n.º 2201/2003 no sentido de que “se considera que uma 
ação foi submetida à apreciação de um tribunal na data da apresentação, 
nesse tribunal, do ato introdutório da instância ou de um ato equivalente, 
ainda que, entretanto, a instância tenha sido [suspensa] por iniciativa 
do Requerente que a propôs, sem que o referido processo tivesse sido 
notificado ao Requerido ou que este tivesse tido conhecimento da sua 
existência ou nele tivesse intervindo de alguma forma, desde que o 
Requerente não tenha posteriormente deixado de tomar as medidas que 
lhe incumbiam para que fosse feita a citação ou a notificação do ato ao 
Requerido”718. 

No caso, o Tribunal de Justiça, dando cumprimento à sua função de 
intérprete do direito da União – e dando observância à presunção de 
pertinência do reenvio prejudicial que lhe foi colocado (não o deixando 
sem resposta) – indica ao Supremo Tribunal de Justiça qual o sentido 
inerente à disposição de direito da União Europeia interpretada. No 

714 Cfr. Despacho do Tribunal de Justiça de 16 de Julho de 2015…, considerando 39.
715 Cfr. Despacho do Tribunal de Justiça de 16 de Julho de 2015…, considerando 39.
716 Cfr. Despacho do Tribunal de Justiça de 16 de Julho de 2015…, considerando 40.
717 Cfr. Despacho do Tribunal de Justiça de 16 de Julho de 2015…, considerando 41.
718 Cfr. Despacho do Tribunal de Justiça de 16 de Julho de 2015…, considerando 43.
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entanto, fá-lo sem obliterar que não lhe cabe “qualificar os factos em 
causa no processo principal, uma vez que essa qualificação é da exclusiva 
competência do juiz nacional” pois se deve limitar “a fornecer àquele 
uma interpretação do direito da União útil para a decisão que lhe cabe 
tomar no processo que lhe foi submetido”719.

Neste sentido, apesar de o Tribunal de Justiça considerar que a 
interpretação do disposto no artigo 16.º, n.º 1, a) do Regulamento não 
levanta nenhuma dúvida razoável entendendo que, em regra, a ação 
se considerará proposta no momento em que o ato introdutório foi 
apresentado, a realidade é que caberá ao tribunal nacional, atenta a prova 
produzida perante si, entender se a suspensão da instância, perante o 
tribunal espanhol – que, à partida, não configura negligência do Requerente 
que perseguia, com a resolução amigável do litígio, um dos objetivos 
do Regulamento – poderá representar que o Requerente não tomou as 
medidas que lhe incumbiam para que a citação se realizasse. Para tanto, e 
aqui alinhamo-nos com o Tribunal de Justiça, não relevará tanto o pedido 
de suspensão da instância mas apenas o facto de o Requerente não ter 
apresentado os documentos necessários à citação do Requerido antes de 
ter requerido a suspensão da instância. 

Nesta circunstância, como bem afirma o Tribunal de Justiça, o 
problema prende-se com o facto de P. não ter contestado – do que resulta 
das informações prestadas perante este tribunal organicamente europeu 
e das observações apresentada por P. – “a regularidade da notificação 
do pedido de medidas provisórias prévias à ação de divórcio, que 
ocorreu depois do pedido de reabertura do processo […] pelo facto de os 
documentos necessários a essa notificação não terem sido apresentados 
nos prazos previstos”. 

Da parte final do considerando 38 do despacho em análise poderemos, 
contudo, inferir que se uma parte, num processo como o dos autos, conseguir 
demonstrar, perante o tribunal nacional, que a regularidade da notificação 
foi posta em causa por falta de junção dos documentos necessários, por 
parte do Requerente, nos prazos fixados para o efeito, o juiz nacional 
poderá, observando a interpretação apresentada pelo Tribunal de Justiça, 
considerar que o Requerente não agiu com a diligência que o artigo 16.º, 
n.º 1, a) lhe demanda e, nessa perspetiva, entender que a ação só foi 
movida depois de tais documentos terem sido juntos, sem possibilidade 
de retroagir à data da apresentação do documento introdutório. 

719 Cfr. Despacho do Tribunal de Justiça de 16 de Julho de 2015…, considerando 42.
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Afinal, só assim é que a tutela dos direitos dos particulares – quer 
do Requerente, quer do Requerido – se podem considerar cabalmente 
assegurados, promovendo-se efetivamente a igualdade de armas das 
partes, sobretudo quando estas se encontram a pleitear num contexto 
transfronteiriço. Acresce que, teleologicamente, tal se retira do sentido 
literal do disposto no artigo 16.º, n.º 1, na medida em que também a sua 
alínea b) tem uma preocupação em evitar que a posição do Requerido e, 
bem assim, os seus direitos de defesa sejam colocados em causa, tendo 
o legislador da União novamente reiterado, nesta disposição que “o 
requerente não tenha posteriormente deixado de tomar as medidas que 
lhe incumbem para que o ato seja apresentado a tribunal”, mesmo quando 
a citação deveria ter ocorrido antes da sua apresentação em tribunal.
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Despacho do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) 
de 14 de julho de 2015

(C-151/15)

Tipo:  reenvio prejudicial do Tribunal da Relação de Coimbra.

Partes:   Sociedade Portuguesa de Autores CRL contra Ministério 
Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses, 
Sandra Carla Ferreira Cardoso e Douros Bar Lda.

Objeto:   interpretação do art. 3.°, n.° 1, da Diretiva 2001/29/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 
2001, relativa à harmonização de certos aspetos do 
direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da 
informação.

Dispositivo:   o conceito de «comunicação ao público», na aceção do 
artigo 3.°, n.° 1, da Diretiva 2001/29/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa 
à harmonização de certos aspetos do direito de autor e 
dos direitos conexos na sociedade da informação, deve 
ser interpretado no sentido de que abrange a transmissão, 
através de um aparelho de rádio ligado a colunas e/ou 
amplificadores, pelas pessoas que exploram um 
café-restaurante, de obras musicais e de obras musico 
literárias difundidas por uma estação emissora de rádio 
aos clientes que se encontram presentes neste 
estabelecimento.
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xiii. Interpretação do conceito de comunicação ao público 
de obras protegidas por direitos autorais

(Anotação ao Despacho do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 
14 de julho de 2015, “Sociedade Portuguesa de Autores CRL contra 
Ministério Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses, Sandra 
Carla Ferreira Cardoso e Douros Bar Lda.”, proc. C-151/15)

MariaMineiro720 

I. Os factos e as questões prejudiciais 

O despacho proferido no caso Sociedade Portuguesa de Autores CRL 
contra Ministério Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses, 
Sandra Carla Ferreira Cardoso e Douros Bar Lda. tem por objeto a 
interpretação do art. 3.º n.º 1 da Diretiva 2001/29/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 22 de maio de 2011 relativa à harmonização 
de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade 
da informação.

No presente caso, a Sociedade Portuguesa de Autores, CRL (adiante 
designada SPA) intentou uma ação penal contra as pessoas que exploravam 
um café-restaurante, que detinham nas suas instalações um aparelho de 
rádio ligado a oito colunas de som que transmitiam aos clientes presentes 
no referido estabelecimento, obras musicais e obras músico-literárias 
radiodifundidas. A SPA entendeu que essas pessoas cometeram o crime 
de usurpação, p. e p. pelos arts. 195.º e 197.º do Código do Direito de 
Autor e dos Direitos Conexos, na medida em que não dispunham da 
autorização dos autores para a transmissão, através de um aparelho de 
rádio ligado a colunas, de obras musicais, aos clientes que se encontravam 
no estabelecimento comercial (nos termos do art. 3.º n.º 1, da Diretiva 
2001/29/CE). Isto porque, segundo a SPA, a comunicação da obra em local 
público consiste numa utilização diferente da radiodifusão, implicando 
a obtenção de uma autorização distinta da inicialmente concedida pelo 
autor ou seu representante, para efeitos de radiodifusão.

O Tribunal da 1ª instância absolveu os arguidos e a SPA recorreu da decisão 
para o Tribunal da Relação de Coimbra, que decidiu suspender a instância e 

720  Maria Mineiro - Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Técnica 
especialista no gabinete do Secretário de Estado da Cultura. As opiniões expressadas neste texto são ex-
clusivamente pessoais e não vinculam o Ministério da Cultura.
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submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais: 
“(i)   O conceito de comunicação de obra ao público previsto no 

artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 2001/29/CE deve interpretar-se 
como abrangendo a transmissão de obras radiodifundidas, 
em estabelecimentos comerciais como bares, cafés, 
restaurantes, ou outros com características semelhantes, 
através de aparelhos televisores recetores e cuja difusão é 
ampliada por colunas e/ou amplificadores, configurando, 
nessa medida, uma nova utilização de obras protegidas pelo 
direito de autor? 

(2)    A utilização de colunas e/ou amplificadores, ou seja, de meios 
técnicos distintos do aparelho televisivo recetor para ampliar 
a receção de som influencia a resposta à questão anterior?” 

Nos termos do artigo 99.º do Regulamento de Processo, O Tribunal 
de Justiça considerou que a resposta às questões prejudiciais podia ser 
deduzida da jurisprudência, e nesse sentido, decidiu pronunciar-se através 
de despacho fundamentado. 

II. O despacho do Tribunal de Justiça

A Diretiva n.º 2001/29/CE, do Parlamento e do Conselho, de 22 de 
maio de 2001, relativa à harmonização de determinados aspetos dos 
direitos de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, tem 
como principal objetivo estabelecer um elevado nível de proteção dos 
autores e titulares de direitos conexos, permitindo que autores, artistas, 
intérpretes ou executantes e produtores, recebam uma remuneração 
adequada pela utilização das suas obras ou prestações, nomeadamente 
pela sua comunicação ao público. 

Ora, nos termos do art. 3.º da Diretiva n.º 2001/29/CE, sob a epígrafe 
“Direito de comunicação de obras ao público, incluindo o direito de 
colocar à sua disposição outro material” e de acordo com o seu n.º 1 “os 
Estados-membros devem prever a favor dos autores o direito exclusivo 
de autorizar ou proibir qualquer comunicação pública das suas obras, 
por fio ou sem fio, incluindo a sua colocação à disposição do público 
por forma a torna-las acessíveis a qualquer pessoa a partir do local e no 
momento por ela escolhido.”

Conforme resulta do considerando 23, a diretiva “deverá proceder a 
uma maior harmonização dos direitos de autor aplicáveis à comunicação 
de obras ao público”, os quais “deverão ser entendidos no sentido lato, 
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abrangendo todas as comunicações ao público não presente no local de 
onde provêm as comunicações. Abrangem ainda qualquer transmissão 
ou retransmissão de uma obra ao público, por fio ou sem fio, incluindo a 
radiodifusão, não abrangendo quaisquer outros atos.”

Em primeiro lugar, o Tribunal de Justiça determina que o conceito de 
comunicação ao público, previsto no art. 3.º da Diretiva n.º 2001/29/CE, 
deve ser entendido em sentido lato, tal como sublinhado no considerando 
23. Para suportar este entendimento, chama à colação a jurisprudência 
anterior, destacando os acórdãos “ITV Broadcasting, Football Association 
Premier League” e “OSA”. Conforme referem estes dois últimos acórdãos, 
o conceito de comunicação deve ser entendido “no sentido de que visa todo 
e qualquer ato de transmissão de obras protegidas, independentemente 
do meio ou procedimento técnico utilizados”. De resto, o Tribunal de 
Justiça no acórdão “Football Association Premier League”, já declarou 
que “o proprietário de um pub procede a uma comunicação ao transmitir 
deliberadamente obras radiodifundidas, através de um ecrã de televisão 
e de altifalantes, aos clientes que se encontram nesse estabelecimento”, 
concluindo que a situação no processo principal é comparável com a 
supra descrita721. 

O Tribunal vem relembrar que, apesar do acórdão “ITV Broadcasting” 
referir que “não constitui uma comunicação na aceção do art. 3.º n.º 1 da 
Diretiva n.º 2001/29/CE um mero meio técnico para garantir ou melhorar 
a transmissão de origem na zona de cobertura”, há no presente caso uma 
utilização de colunas e/ou amplificadores com o objetivo de aumentar a 
difusão do som, o que, de acordo com o acórdão “SGAE” não constitui 
um simples meio técnico para garantir ou melhorar a transmissão de 
origem, na medida em que estamos perante um ato sem o qual os clientes 
do estabelecimento não podem usufruir das obras difundidas722. 

Em segundo lugar, para que as obras protegidas possam estar abrangidas 
pelo conceito de comunicação ao público do art. 3.º n.º 1 da Diretiva, 
têm de ser efetivamente comunicadas a um público. A esse respeito o 
Tribunal invoca os acórdãos “ITV Broadcasting” e “OSA”, nos quais é 
referido que o conceito de público “visa um número indeterminado de 
destinatários potenciais e implica, por outro lado, um número de pessoas 
bastante importante”. Ainda nesse sentido, o acórdão “SGAE” refere 

721  “ITV Broadcasting”, acórdão de 7 de março de 2013, processo C-607/11, n.º 20; “OSA”, acórdão de 27 
de fevereiro, processo C-351/12, n.ºs 23 e 25; “Football Association Premier League”, acórdão de 4 de 
outubro de 2011, processos apensos C-403 e C-429/08, n.º 193 e 196.

722 “SGAE”, acórdão de 7 de dezembro de 2006, processo C-306/05, n.º 42.
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que nos serviços prestados aos clientes de um hotel, tem de ser tomada 
em consideração a circunstância de estes se sucederem rapidamente, 
tratando-se de um número de pessoas bastante importante, levando a que 
devam ser considerados como público, na aceção do Diretiva723. 

Nesse sentido, vem o Tribunal de Justiça defender que, à semelhança 
dos clientes de um hotel, os clientes de um café/restaurante sucedem-se 
rapidamente e representam geralmente um número de pessoas bastante 
importante, devendo nesta perspetiva ser considerados como público. 
Acresce que, tal como referido pelos acórdãos “Football Association 
Premier League” e “OSA”, para que o conceito de comunicação ao público 
esteja preenchido, é necessário que haja um público novo, ou seja, um 
público que não tenha sido considerado pelos autores das obras protegidas 
aquando da autorização de utilização pela comunicação pública original. 
Decorre ainda do acórdão “Football Association Premier League” que 
os autores, ao autorizarem a radiodifusão das suas obras “em princípio, 
só tomam em consideração os detentores de aparelhos de televisão que, 
individualmente, ou na sua esfera privada ou familiar, recebem o sinal e 
vêm as emissões. Ora, a partir do momento em que a transmissão de uma 
obra radiodifundida se faz num local acessível ao público e se destina 
a um “público suplementar”, ao qual o detentor do aparelho permite 
a escuta ou visualização da obra, tal intervenção deve ser considerada 
como um ato pelo qual a obra em questão é comunicada a um público 
novo”. Assim sendo, no caso do referido acórdão, os clientes de um pub, 
constituem um público suplementar que não foi tido em consideração 
pelos autores aquando da autorização da radiodifusão das suas obras. 

De acordo com o considerando 23 da Diretiva, para que exista uma 
comunicação ao público, a obra tem de ser transmitida a um público não 
presente no local de onde provêm as comunicações. Ora, esse elemento 
de contacto físico está ausente no caso de transmissão num local como 
um pub, através de um ecrã de televisão e de altifalantes, visto não existir 
coincidência entre o público presente no local da transmissão e o local de 
onde é realizada a comunicação724.

A base deste entendimento, conforme já aquele Tribunal havia declarado 
em situações anteriores, está no pressuposto primitivo de autorização quando 
este não contempla um acréscimo suplementar (público suplementar) pela 
utilização económica das obras, no momento da autorização.

723 “ITV Broadcasting”, cit., n.º 32; “OSA”, cit., n.º 27; “SGAE”, cit., n.º 38.
724  “ITV Broadcasting”, cit., n. º 197; “OSA”, cit., n.º 31; “Football Association Premier League”, cit., n.ºs 

198, 199 e 203.
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Em terceiro lugar, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça, que 
o caráter lucrativo de uma comunicação ao público não é irrelevante. Ora, 
tendo em conta que o acórdão “Football Association Premier League” 
admite o caráter lucrativo de uma transmissão de obras radiodifundidas 
por um proprietário de um pub, vem no presente caso o Tribunal de 
Justiça referir estarmos perante uma comunicação ao público com caráter 
lucrativo, na medida em que o proprietário de um café-restaurante procede 
à transmissão de obras radiodifundidas, através de um aparelho de rádio, 
sendo essa transmissão “suscetível de atrair clientes interessados pelas 
obras transmitidas. Por conseguinte, a transmissão reflete-se na frequência 
do estabelecimento e, no final, nos seus resultados económicos”725.  

Tendo em conta o supra exposto, vem o Tribunal de Justiça responder 
às questões prejudiciais no seguinte sentido: 

“O conceito de comunicação ao público, na aceção do artigo 
3.º, n.º 1, da Diretiva 2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 22 de maio de 2011 relativa à harmonização de certos 
aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade 
da informação, deve ser interpretado no sentido de que abrange a 
transmissão, através de um aparelho de rádio ligado a colunas e/ou 
amplificadores, pelas pessoas que exploram um café-restaurante, 
de obras musicais e de obras musico-literárias difundidas por uma 
estação emissora de rádio aos clientes que se encontram presentes 
nesse estabelecimento.”

III. Comentário 

Entendeu o Tribunal de Justiça pronunciar-se através de um despacho 
fundamentado, na medida em que a resposta às questões prejudiciais já 
decorria da jurisprudência. Com efeito, o despacho em apreço afigura-se 
relevante por identificar, com meridiana clareza, o alcance do conceito de 
comunicação ao público. Recorde-se que o conceito de comunicação ao 
público de obras protegidas não está definido de forma precisa e exaustiva 
na Diretiva n.º 2001/29/CE, tendo ficado para a doutrina e jurisprudência 
a sua interpretação em concreto. 

Resulta assim claro dos considerandos 9 e 10 que a Diretiva tem 
como principal objectivo um elevado nível de proteção dos direitos 
autorais, sendo tais direitos fundamentais para a criação intelectual, 

725 “Football Association Premier League”, cit., n.º 205.
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contribuindo para a manutenção e para o desenvolvimento da atividade 
criativa, no interesse dos autores, dos artistas intérpretes ou executantes, 
dos produtores, dos consumidores, da cultura, da indústria e do público 
em geral. Donde, devem os autores, como de resto os intérpretes ou 
executantes e os produtores receber uma remuneração adequada pelo 
aproveitamento económico do seu trabalho, para assim prosseguirem o 
seu trabalho criativo e artístico, e no caso dos últimos, financiarem esse 
mesmo trabalho. Em conformidade com este objetivo, vem o considerando 
23 referir que o conceito de comunicação deve ser interpretado de forma 
ampla. 

Ademais, decorre do art. 3.º, n.º 3, da Diretiva que os direitos exclusivos 
conferidos ao autor “não se esgotam por qualquer ato de comunicação ao 
público ou de colocação à disposição do público”, i.e. cada comunicação 
ao público da obra deve ser autorizada pelo autor/titular de direitos da 
obra em causa. Aliás, é a própria jurisprudência do Tribunal de Justiça 
que vem referir que o conceito de comunicação deve ser entendido em 
sentido amplo, visando toda e qualquer transmissão de obras protegidas, 
independentemente do meio ou procedimento técnico utilizados. 

Finalmente, e presentes todos estes elementos, cumpre salientar que 
as normas de direito da União Europeia devem ser interpretadas à luz 
do direito internacional. Ora, tendo em conta que a Diretiva n.º 2001/29/
CE tem por objetivo dar cumprimento a um tratado internacional de 
Direito de Autor, deve ser interpretada tendo em conta as disposições da 
Convenção de Berna, relativa à proteção das obras literárias e artísticas, 
instrumento internacional multilateral fundamental na área do direito de 
autor726.

Nesse sentido, vem a referida Convenção enunciar nos pontos 2.º e 
3.º do n.º 1 do art. 11.º-bis que o autor da obra goza do direito exclusivo 
de autorizar “qualquer comunicação pública, quer por fio quer sem fio, 
da obra radiodifundida, quando essa comunicação seja feita por outro 
organismo que não o de origem” bem como “a comunicação pública por 
altifalante ou por qualquer outro instrumento análogo transmissor de 
sinais, sons ou imagens da obra radiodifundida”.

726  A Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, foi assinada em 9 de setembro 
de 1886, em Berna, pelos seguintes países: França, Alemanha, Bélgica, Espanha, Grã-Bretanha, Itália, 
Suíça, Haiti, Libéria e Tunísia. Foi ratificada em Portugal através do Decreto n.º 73/78, de 26 de julho. 
Atualmente conta com um total de 171 Estados-membros. 

       O Acordo TRIPS, sobre os aspetos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio 
bem como o Tratado OMPI sobre Direito de Autor impõem justamente o cumprimento dos artigos 1 a 21 
da Convenção de Berna (exceto as disposições relativas aos direitos morais) às suas partes contratantes. 
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Atendendo às considerações precedentes, uma comunicação ao 
público como a do processo principal, constitui uma nova exploração da 
obra protegida e necessita obrigatoriamente da autorização dos respetivos 
titulares de direitos para poder ser realizada. 


