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Resumo: No presente estudo propõe-se uma análise dedicada à actuação externa da União 

Europeia, com enfoque no seu regime de repartição de competências, no qual a União surge na 

cena internacional, assumindo as suas vestes de actor global, com importantes implicações 

político-económicas para o comércio mundial. A União possui um papel crucial no panorama 

político mundial, pelo que importa perceber de que forma se processa a divisão de 

competências/poderes entre a União Europeia e os Estados-Membros, bem como compreender 

em que matérias, se coloca a competência exclusiva da União, ou, por outro lado, a competência 

partilhada da União com os seus Estados-Membros. Assim, consideramos de particular interesse, 

explicitar a competência exclusiva implícita inerente à União que se encontra tipificada no direito 

europeu e se manifesta enquanto uma concretização legal da jurisprudência elaborada pelo 

Tribunal de Justiça da União Europeia. Cientes da necessidade de um fio condutor que estabeleça 

uma ponte entre as matérias inerentes a este assunto, consideramos pertinente dividir o presente 

trabalho em duas partes distintas. Destarte, começamos por fazer uma análise à teoria inerente ao 

tema em apreço, concluindo a nossa exposição numa viagem jurisprudencial de case-study que 

reflectem o estado da arte da divisão de competências no seio da ação externa da União. 

 

Palavras-chave: Ação Externa; Repartição de Competências; Doutrina AETR; Artigo 3º nº 2 do 

TFUE; Acordos Comerciais de Nova Geração. 
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Abstract: In the present study we propose to make an analysis dedicated to the external action of 

the European Union, focusing on the regime of its division of competences, in which the Union 

appears in the international scene, assuming its mantle as a global actor with strong political and 

economic implications for world commerce. The Union has a crucial role in the world‘s political 

scene, with that being said it is important to understand the manner in which the division of 

competences between the European Union and its Member-States works, as well as 

understanding in which subjects, there is a place for the exclusive competence of the Union, or on 

the another hand, there is shared competence of the Union with its Member-States. Furthermore, 

we consider of particular interest, the implicit exclusive competence inherent to the Union, which 

is consecrated in European Law and manifested as a legal concretization of the case law labored 

by the Court of Justice of the European Union. Bearing in mind the necessity of a train of thought 

that can establish a bridge between the subjects inherent to this matter, we considered to structure 

the present work in two distinct parts. Therefore, we begin by showcasing a theoretical analysis 

of the topic at hand, concluding our exposition in a jurisprudential journey with case studies that 

reflect the state of the art of the division of competences regarding the external action of the EU. 

  

Keywords: External Action; Division of Competences; ERTA Doctrine; Article 3º nº 2 TFEU; 

New Generation of Trade Agreements. 
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Introdução 

 

A presente obra tem como objectivo apresentar o cenário actual da questão jurídica da repartição 

de competências da União
1
 no âmbito da sua actuação externa. A fim de elaborarmos este estudo, 

começaremos por determinar com rigor os conceitos base da ação externa e da teoria de divisão 

de competências definindo os seus modelos e abarcando matérias conexionadas nestes domínios. 

Após a parte teórica do presente estudo, segue-se a segunda metade, de cariz marcadamente 

prático, na qual se desenvolvem ilações através da jurisprudência mais recente proferida pelo 

órgão jurisdicional da União, o ―guardião dos Tratados‖, intérprete por excelência do direito 

europeu, o Tribunal de Justiça da União Europeia, que adiante passaremos a designar por TJUE
2
. 

A jurisprudência aqui por nós elencada refere-se expressamente à matéria da actuação externa da 

União e às suas implicações na repartição de competências entre a União e os seus Estados-

Membros. Em primeira linha, importa referir a corrente jurisprudencial da actuação externa da 

União, através de uma breve descrição do ―Caso AETR‖, bem como a sua evolução, culminando 

com a sua tipificação na letra da lei, que consagra a ―doutrina AETR‖ no número 2 do artigo 3º 

do TFUE. De seguida, abordaremos os casos jurisprudenciais mais recentes, que ilustram o 

cenário actual da questão jurídica da repartição de competências a nível da ação externa da 

União, reflectindo em especial, o Tratado de Marraquexe, o Parecer sobre o Acordo de Comércio 

Livre com a República da Singapura, o Acordo de Cooperação com o Cazaquistão, os Processos 

apensos de Antártida C-626/15 e C-659/16, e ainda o ―Caso Achmea‖, bem como o Parecer sobre 

o CETA. Traçado este caminho, cabe-nos tomar as nossas conclusões sobre os assuntos em 

apreciação, com uma análise geral de todo o processo evolutivo desta matéria específica do 

direito europeu. Compreendendo o passado e conscientes do futuro, poderemos, ainda que com 

alguma imprecisão é certo, fruto da imprevisibilidade natural da evolução do Direito, 

prognosticar o futuro da questão da repartição de competências no âmbito da actuação externa da 

União, em relação à jurisprudência futura e às novas querelas jurídicas que se avizinham. 

                                                 
1
 Utilizaremos a denominação de ―União Europeia‖ (União ou UE), ainda que nos refiramos à anterior Comunidade 

Económica Europeia. Da mesma forma, o termo ―Direito da União‖ comportará o mesmo significado que o anterior 

―Direito Comunitário‖. 
2
 Iremos recorrer à abreviação de ―TJUE‖ independentemente da peça processual se revelar de data anterior ou 

posterior ao Tratado de Lisboa. Tratado este, que com a sua entrada em vigor no ano de 2009, instituiu a 

nomenclatura referida, substituindo o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias - TJCE. 
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I – A União enquanto Actor Internacional: uma questão de competências 

Sendo certo que a União é dotada de personalidade jurídica
3
, antiga questão debatida pela 

Doutrina, mas que hoje constitui uma novidade trazida pelo Tratado de Lisboa e tipificada nos 

termos do artigo 47º do TUE, tal faculdade confere-lhe a capacidade para actuar na ordem 

jurídica internacional, e assim permite-lhe celebrar acordos internacionais ao abrigo do artigo 

216º do TFUE
4
. Nesta medida, a União possui ius tractuum

5
 ou treaty-making power, que a 

posiciona na cena internacional enquanto uma entidade autónoma, susceptível de se tornar titular 

de direitos e obrigações, em proprio nomine. 

No entanto, a natureza legal da União, provida de intrincados mecanismos, confere-lhe a 

qualidade de uma organização internacional sui generis
6
, sendo que, conforme ensina Jorge 

Miranda: ―problema de particularíssima delicadeza tem-se posto diante das Comunidades e da 

União Europeia – hoje já muito mais do que meras organizações internacionais - cuja ordem 

jurídica forma um sistema complexo e em constante crescimento, dotado de apurados 

mecanismos de garantia. E o seu Tribunal de Justiça, numa ousada construção pretoriana, tem 

vindo a conferir-lhe um sentido uniformizador e até federalizante, com supremacia, inclusive, 

sobre as Constituições dos Estados-Membros".
7
 

                                                 
3
 Cf. SOARES, Miguel Serpa in LOPES PORTO, Manuel; ANASTÁCIO, Gonçalo - Tratado de Lisboa, Anotado e 

Comentado, Almedina, Coimbra, 2014, Artigo 37º do TUE ―[d]esenvolveu-se um debate sobre se a União poderia 

ser considerada um novo sujeito jurídico de Direito Internacional, detentora da capacidade jurídica suficiente 

(treaty making power) para assumir, de forma autónoma, direitos e obrigações internacionais.[E]m 2001, a União 

conclui, pela primeira vez um acordo em nome próprio com a República Federativa da Jugoslávia, figurando no 

texto como Parte Contratante (em vez das habituais fórmulas que referiam o Conselho em nome dos EM da União)” 
4
 Cf. Artigo 216º nºs 1 e 2 do TFUE: ―1. A União pode celebrar acordos com um ou mais países terceiros ou 

organizações internacionais quando os Tratados o prevejam ou quando a celebração de um acordo seja necessária 

para alcançar, no âmbito das políticas da União, um dos objectivos estabelecidos pelos Tratados ou quando tal 

celebração esteja prevista num acto juridicamente vinculativo da União ou seja susceptível de afectar normas 

comuns ou alterar o seu alcance. 2. Os acordos celebrados pela União vinculam as instituições da União e os 

Estados-Membros.‖ 
5
 Cf. MESQUITA, Maria José Rangel, in LOPES PORTO, Manuel; ANASTÁCIO, Gonçalo - Tratado de Lisboa, 

Anotado e Comentado, Almedina, Coimbra, 2014, Artigo 47º do TUE: ―A personalidade jurídica da União, na sua 

vertente interna, é objecto de concretização no art.º 335º do TFUE que consagra a capacidade jurídica interna da 

União – e a respectiva medida de capacidade jurídica – na sua vertente externa é concretizada através de diversas 

disposições dos Tratados que traduzem as suas principais manifestações: o “ius tractuum” da União […]”. 
6
 Cf. WESSEL, Ramses A., The International Legal Status of the European Union, European Foreign Affairs 

Review, nº 2, Kluwer Law International, 1997, p. 109 ―The Common Foreign and Security Policy (CFSP) in 

particular has raised the question of the European Union being an autonomous subject of international law. The 

Union, comprising both the three European Communities (…) and the two new areas of cooperation (…) differs to a 

large extent from the international organizations we are familiar with in international institutional law. This has led 

many authors to conclude that the Union is sui generis. Texto completo disponível em: 

https://ris.utwente.nl/ws/files/6433750/Wessel97international.pdf 
7
 Cf. MIRANDA, Jorge - Curso de Direito Internacional Público, 4.ª ed., Princípia, 2009, p. 157. 

https://ris.utwente.nl/ws/files/6433750/Wessel97international.pdf
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Relativamente à ação da União na cena internacional, estabelece o artigo 21º, n.º 1 do 

TUE
8
 que esta se baseia nos princípios que presidiram à sua criação, desenvolvimento e 

alargamento, sendo o seu objectivo a promoção da democracia, Estado de direito, universalidade 

e indivisibilidade dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais, respeito pela dignidade 

humana, princípios da igualdade e solidariedade e respeito pelos princípios da Carta das Nações 

Unidas e do direito internacional. Destarte, consagra o segundo parágrafo do nº 1 deste artigo que 

a União ―procura desenvolver relações e constituir parcerias com os países terceiros e com as 

organizações internacionais, regionais ou mundiais‖.   

Dito isto, por força da sua natureza legal sui generis, a União, no âmbito da sua actuação 

no seio da Comunidade Internacional, configura-se enquanto um actor global revestido de 

especificidades particulares
9
, implicando procedimentos distintos de qualquer outra organização 

internacional típica, de forma a ser possível exercer o seu largo espectro de competências 

externas. Competências estas, que foram delegadas ab initio pelos seis Estados-Membros 

fundadores à antiga CEE, através do texto legal contido no Tratado de Roma
10

, sendo certo, que 

ao longo do seu processo de construção europeia a União vem aumentando o seu leque de amplos 

poderes, que decorrem da transferência concedida dos Estados-Membros para a União.
11

 

                                                 
8
 Cf. Artigo 21º do TUE, inserido no Título V, Capítulo 1 – Disposições gerais relativas à ação externa da União: ―1. 

A ação da União na cena internacional assenta nos princípios que presidiram à sua criação, desenvolvimento e 

alargamento, e que é seu objectivo promover em todo o mundo: democracia, Estado de direito, universalidade e 

indivisibilidade dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais, respeito pela dignidade humana, princípios 

da igualdade e solidariedade e respeito pelos princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional. A 

União procura desenvolver relações e constituir parcerias com os países terceiros e com as organizações 

internacionais, regionais ou mundiais que partilhem dos princípios enunciados no primeiro parágrafo. Promove 

soluções multilaterais para os problemas comuns, particularmente no âmbito das Nações Unidas.” 
9
 Cf. CREMONA, Marise - Who Can Make Treaties? The European Union; in HOLLIS, Duncan B. - The Oxford 

Guide to Treaties, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 93: ―The European Union is unique as a treaty-making 

actor. (…)The EU institutions often rightly stress the special nature of the EU as an international actor and seek 

specific solutions for EU participation in treaties, and the EU‟s treaty partners certainly do need to appreciate its 

specificities‖. Disponível in https://cadmus.eui.eu/handle/1814/24307. 
10

 Cf. COSTONIS, John J. - The Treaty-Making Power of the European Economic Community: The Perspectives of a 

Decade, Volume 5, Common Market Law Review, Issue nº 4, 1968, p. 421:“In agreeing some ten years ago to 

delegate potentially far-reaching treaty-making powers to the European Economic Community (EEC), its six founder 

nations committed themselves to an experiment as bold as it was unprecedented. Students of international 

organization were quick to emphasize significant differences between the broadly drafted treaty-making provisions 

of the Rome Treaty, the charter of the EEC, and the restrictive texts in the blueprints of other international 

groupings.‖ Texto completo disponível em: http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?id=COLA1968040  
11

 Cf. PEROČEVIĆ, Katarina - European Union Legal Nature: Eu As Sui Generis - A Platypus-Like Society, 

InterEuLawEast, Volume IV, nº 2, 2017, p. 103-104: ―the German Constitutional Court rendered the Maastricht 

Urteil judgment in which it raised the issue of control over decision-making in the EU. It concluded that the source 

of legitimacy in the EU decision-making process are the citizens, and the Member States are the ones who decide on 

https://cadmus.eui.eu/handle/1814/24307
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?id=COLA1968040
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Contudo, apesar do seu vasto campo de competências, a União também conhece limites, 

que se verificam sobretudo, devido ao seu défice de legitimidade democrática, colocando-se aqui 

o problema invocado pela no demos thesis, segundo a qual, não existe um povo (demos) 

europeu
12

, além de que os cidadãos europeus não partilham a mesma língua, nem sequer a mesma 

cultura, implicando a ausência de uma identidade política comum que legitime a actuação da 

União, seja a nível interno como externo.
13

  

Por estas razões, a União não dispõe de poderes
14

 em todas as matérias, mas apenas 

naquelas que os Estados-Membros lhe atribuíram, segundo o princípio da atribuição, disposto no 

artigo 5º nº 2 do TUE, e entre estes nem todos são exclusivos.
 

Assim, atendendo às 

especificidades que decorrem do carácter sui generis da União, qualidade inerente à sua natureza 

legal, a conclusão de acordos internacionais pode revestir uma modalidade de acordos mistos
15

 

entre a União e os seus Estados-Membros, um fenómeno legal inédito à ordem jurídica da União.  

Neste sentido, ao contrário das organizações internacionais típicas, a União dispõe de 

amplas competências, tanto internas como externas, conferidas pelos Tratados, que contêm 

matérias exclusivas à União. Contudo, não obstante o quase completo silêncio dos Tratados neste 

tema, os actos mistos (também denominados por actos conjuntos ou híbridos) tornaram-se prática 

corrente no seio da ação externa da União, classificando-se em duas formas: actos mistos 

facultativos e compulsórios. Assim, os actos mistos facultativos, colocam-se perante acordos que 

abarcam áreas de competência partilhada, enquanto os actos mistos compulsórios se verificam 

                                                                                                                                                              
the transfer and conferral of their competence to the EU.‖ Texto completo disponível em: 

https://hrcak.srce.hr/file/284437  
12

 Cf. GRIMM, Dieter - Does Europe Need a Constitution?, European Law Journal, Volume 1, Issue nº 3, 1995, pp. 

296-297: ―The European Parliament does not meet with any European mediatory structure in being; still less does it 

constitute a European popular representative body, since there is as yet no European people‖. Texto completo 

disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-0386.1995.tb00033.x  
13

 Cf. KUNZ, Annemarie - The Democratic Deficit and the „No Demos“-Thesis, Munich, GRIN Verlag, 2012: 

―Additionally, European citizens (if there is anything like this), do not share a common language and culture, and 

thus no common political identity”. Texto disponível em: https://www.grin.com/document/270989  
14

 Atendendo ao rigor terminológico entre poder e competência, salvaguarda Cf. ENES, Graça. Unidade e 

Diferenciação no Direito da União Europeia: A diferenciação como um princípio estruturante do sistema jurídico 

da União (Teses de Doutoramento). Coimbra: Almedina, 2017, p. 75: ―Na nossa perspectiva, é importante distinguir 

competência/atribuição (domínio de ação previsto) de competência/poder (habilitação para agir), sendo que o 

segundo delimita a natureza e o alcance da intervenção das instituições na matéria definida pelo primeiro 

conceito”. 
15

 Cf. PRETE, Luca - Some Thoughts on Facultative and Obligatory Mixity after Singapore and COTIF, and before 

CETA, Verfassungblog.de, 2018: ―The conclusion of agreements as „mixed‟, that is jointly by the European Union 

and its Member States, is a legal phenomenon peculiar to the EU legal order. It is a consequence of the sui generis 

nature of the Union‖ Texto disponível in https://verfassungsblog.de/some-thoughts-on-facultative-and-obligatory-

mixity-after-singapore-and-cotif-and-before-ceta/ 

https://hrcak.srce.hr/file/284437
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-0386.1995.tb00033.x
https://www.grin.com/document/270989
https://verfassungsblog.de/some-thoughts-on-facultative-and-obligatory-mixity-after-singapore-and-cotif-and-before-ceta/
https://verfassungsblog.de/some-thoughts-on-facultative-and-obligatory-mixity-after-singapore-and-cotif-and-before-ceta/
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quando as matérias de competência partilhada incluem elementos que se inserem na competência 

exclusiva dos Estados-Membros.
16

 

Deste modo, um acordo no qual se insiram matérias nas quais a União disponha de 

competência exclusiva
17

 implica um acordo internacional celebrado individualmente pela União 

(EU-only agreement)
18

, enquanto que um acordo internacional com matérias clausuladas que se 

insiram na competência partilhada entre a União e os seus Estados-Membros
19

 confere a 

possibilidade de esse acordo internacional ser celebrado em conjunto pela União e os seus 

Estados-Membros, sob a forma de um acordo misto (mixed agreement).  

Ora, no que respeita à categoria de acordos mistos, esta não implica a obrigatoriedade de a 

sua negociação e assinatura serem elaboradas em actos mistos, mediante ação conjunta da União 

e dos Estados-Membros, visto que uma competência partilhada não determina um ato misto 

obrigatório, até porque, de uma perspectiva constitucional, é difícil de conceber em que medida a 

existência de uma competência externa concorrente dos Estados-Membros em certa matéria, 

deverá exigir, inelutávelmente, que os mesmos exerçam a sua competência.
20

 

No entanto, no Parecer 2/15, relativo ao ―Acordo de Singapura‖, o Tribunal de Justiça, ao 

determinar que a matéria de investimentos indirectos presente no Acordo se inseria na 

                                                 
16

 Cf. Idem, PRETE, Luca: ―Essentially, two main forms of mixity are distinguished: facultative mixity and 

obligatory mixity. Put simply, the former is generally associated with agreements which cover areas of EU‟s shared 

competences, whereas the latter is associated with agreements which include also elements falling within the 

Member State‟s exclusive competences.‖ 
17

 Cf. Artigo 3º nº 1º do TFUE: ―1. A União dispõe de competência exclusiva nos seguintes domínios: 

a) União aduaneira; 

b) Estabelecimento das regras de concorrência necessárias ao funcionamento do mercado interno;  

c) Política monetária para os Estados-Membros cuja moeda seja o euro;  

d) Conservação dos recursos biológicos do mar, no âmbito da política comum das pescas; 

e) Política comercial comum.‖ 
18

 Cf. Artigo 2º nº 1 do TFUE, que estipula os mecanismos do exercício da competência exclusiva: 

―1. Quando os Tratados atribuam à União competência exclusiva em determinado domínio, só a União pode legislar 

e adoptar actos juridicamente vinculativos; os próprios Estados-Membros só podem fazê-lo se habilitados pela 

União ou a fim de dar execução aos actos da União.‖ 
19

 Cf. Artigo 4º do TFUE nº 2, alíneas a)-k): ―2. As competências partilhadas entre a União e os Estados-Membros 

aplicam-se aos principais domínios a seguir enunciados: 

a) Mercado interno; b) Política social, no que se refere aos aspectos definidos no presente Tratado; 

c) Coesão económica, social e territorial; d) Agricultura e pescas, com excepção da conservação dos recursos 

biológicos do mar; e) Ambiente; f) Defesa dos consumidores; g) Transportes; h) Redes transeuropeias; 

i) Energia; j) Espaço de liberdade, segurança e justiça; k) Problemas comuns de segurança em matéria de saúde 

pública, no que se refere aos aspectos definidos no presente Tratado.” 
20

 Cf. Idem, PRETE, Luca: ―It is indeed difficult to imagine, from a constitutional standpoint, why the existence of a 

concurrent external competence by the Member States on a given matter would inevitably require them to exercise 

such a competence.” 
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competência partilhada, nos termos do artigo 4º nºs 1 e 2 alínea a), pareceu declarar que esta 

mesma competência implica a obrigatoriedade de uma actuação conjunta
21

. 

Desta forma se poderia depreender que sempre que estamos perante um acordo misto, tal 

importará uma competência partilhada entre a União e os seus Estados-Membros, na qual os 

actos mistos seriam obrigatórios, implicando que os Estados-Membros seriam compelidos a 

exercer a sua competência em conjunto com a União, sendo que diversos autores
22

 auspiciaram 

um possível fim dos actos mistos facultativos
23

. 

Tal circunstância implicaria uma maior morosidade em procedimentos complexos sempre 

que um acordo contivesse matérias que remetam para os domínios de competência partilhada, 

além de que, esta interpretação do Tribunal, desvirtuaria o conceito de alternativa
24

, atribuído à 

competência partilhada, tal como dispõe o nº 2 do artigo 2º do TFUE, na medida em que os 

Estados-Membros se encontram habilitados a exercer a sua competência enquanto a União não 

toma a iniciativa de actuar.
25

 No entanto, esta aparente leitura menos cuidada do Tribunal de 

Justiça, não corresponde ao consagrado no Direito da União, já que, sendo certo que a matéria 

                                                 
21

 Cf. Acórdão de 16 de Maio de 2017, Parecer 2/15, ―Acordo de Singapura‖, ECLI:EU:C:2017:376, Parágrafos 243-

244: ―243. (…) Em contrapartida, esses compromissos inserem‑se na competência partilhada entre a União e os 

Estados‑Membros, nos termos do artigo 4.°, nºs 1 e 2, alínea a), TFUE, na parte em que dizem respeito a outro tipo 

de investimento. 244. Daqui resulta que a secção A do referido capítulo do acordo projetado não pode ser aprovada 

apenas pela União.‖ Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190727&doclang=PT  
22

 Cf. MONTANARO, Francesco; PAULINI, Sophia - United in Mixity? The Future of the EU Common Commercial 

Policy in light of the CJEU‟s recent case law, EJIL: Talk! Blog of the European Journal of International Law, 2018: 

―In light of the shared nature of the competence over such matters, the Court concluded that the EUSFTA cannot be 

concluded by the Union alone. This finding is particularly striking for it seems to overlook the abovementioned 

dichotomy between „compulsory‟ and „facultative‟ mixity. (…) The consequence of this approach is twofold. At one 

level, it increases the number of cases in which the Union and the Member States have to go through the lengthy and 

complex mixed agreements procedure‖. Texto disponível in https://www.ejiltalk.org/united-in-mixity-the-future-of-

the-eu-common-commercial-policy-in-light-of-the-cjeus-recent-case-law/  
23

 Cf. ainda THYM, Daniel - Mixity after Opinion 2/15: Judicial Confusion over Shared Competences, 

Verfassungblog.de, 2017: ―Yet, initial comments also claimed that the Court seemed to have eliminated the option of 

„facultative‟ EU-only agreements which do not embrace ISDS.‖ Texto completo disponível em: 

https://verfassungsblog.de/mixity-after-opinion-215-judicial-confusion-over-shared-competences/  
24

 SCHMALENBACH, Kirsten - A Game of Powers, International Organizations Law Review, Volume 14, Issue 2, 

2017, p. 225: “In its reasoning, the Court apodictically stated that the competence shared between the Union and its 

member states entails that the “envisaged agreement cannot be approved by the European Union alone”. This 

enigmatic conclusion contrasts markedly with the concept of “shared competences” enshrined in article 2(2) of the 

TFEU, which explicitly does not envisage a competence exercised jointly but either/or.” Texto disponível in 

https://brill.com/view/journals/iolr/14/2/article-p221_221.xml  
25

 Cf. Artigo 2º nº 2 do TFUE: ―2. Quando os Tratados atribuam à União competência partilhada com os Estados-

Membros em determinado domínio, a União e os Estados-Membros podem legislar e adoptar actos juridicamente 

vinculativos nesse domínio. Os Estados-Membros exercem a sua competência na medida em que a União não tenha 

exercido a sua. Os Estados-Membros voltam a exercer a sua competência na medida em que a União tenha decidido 

deixar de exercer a sua.‖ 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190727&doclang=PT
https://www.ejiltalk.org/united-in-mixity-the-future-of-the-eu-common-commercial-policy-in-light-of-the-cjeus-recent-case-law/
https://www.ejiltalk.org/united-in-mixity-the-future-of-the-eu-common-commercial-policy-in-light-of-the-cjeus-recent-case-law/
https://verfassungsblog.de/mixity-after-opinion-215-judicial-confusion-over-shared-competences/
https://brill.com/view/journals/iolr/14/2/article-p221_221.xml
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relativa aos investimentos indirectos se insere na competência partilhada, implicando a faculdade 

de uma ação conjunta, é também certo, que mediante a discricionariedade política do Conselho
26

, 

este poderá optar por agir, havendo lugar a ação conjunta, ou não agir, sendo desta forma, a ação 

conjunta descartada e o acordo celebrado apenas e individualmente pela União (EU-only 

agreement), consistindo estas possibilidades no mecanismo da facultative mixity. 

 Posteriormente, em Acórdão de 5 de Dezembro de 2017, Processo C-600/14, no qual a 

República Federal da Alemanha peticiona a anulação de uma decisão a respeito da Convenção 

relativa aos Transportes Internacionais Ferroviários - COTIF, o Tribunal de Justiça esclareceu a 

polémica levantada no ―Acordão de Singapura‖ ao determinar que se ―limitou a registar a 

impossibilidade, salientada pelo Conselho durante o procedimento relativo a este parecer, de 

reunir no seu seio a maioria exigida para que a União pudesse exercer sozinha a competência 

externa que nessa matéria partilha com os seus Estados-Membros”. 
27

 

 Neste sentido se conclui que o TJUE, nunca pretendeu sugerir que a existência de 

competências partilhadas implica necessariamente a conclusão de um acordo misto, ou seja, não 

existe necessidade de um acto misto obrigatório, e por conseguinte, reconhece o conceito de actos 

mistos facultativos. Posto isto, os actos mistos consistem na técnica legal de envolver os Estados-

Membros na negociação, assinatura e ratificação de um acordo internacional, ao lado da União, 

tratando-se de uma característica inédita e comum nos acordos internacionais da União, visto que 

existem limites à competência externa da União e o acordo em causa pode ultrapassar a 

competência da União.
28

  

                                                 
26

 Cf. Parecer 2/15, ―Acordo de Singapura‖, Conclusões da Advogada-Geral, Eleanor Sharpston, apresentadas em 21 

de Dezembro de 2016, Parágrafo 74: ―Na audiência, o Conselho salientou que o exercício pela União Europeia ou 

pelos Estados-Membros da competência externa para celebrar um determinado acordo internacional num domínio 

de competência partilhada é «uma opção política»‖ Texto completo disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CC0002(01)&from=PT  
27

 Cf. Acórdão de 5 de Dezembro de 2017, Processo C-600/14, ECLI:EU:C:2017:935, COTIF, República Federal da 

Alemanha contra Conselho, Parágrafo 86: ―É certo que o Tribunal de Justiça constatou, no nº 244 do referido 

parecer, que as disposições pertinentes do acordo em causa, relativas aos investimentos estrangeiros diferentes dos 

diretos, que são de competência partilhada entre a União e os seus Estados-Membros, não podiam ser aprovadas 

apenas pela União. Contudo, mediante esta constatação, o Tribunal de Justiça limitou-se a registar a 

impossibilidade, salientada pelo Conselho durante o procedimento relativo a este parecer, de reunir no seu seio a 

maioria exigida para que a União pudesse exercer sozinha a competência externa que nessa matéria partilha com os 

seus Estados-Membros.‖ Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197424&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=5988085  
28

 Cf. ROES, Timothy - Facultative Mixity: Blessing Disguised?, Leiden Law Blog, Universiteit Leiden, 2019. 

―Mixity is the legal technique of involving the Member States in the negotiation, conclusion and ratification of an 

international agreement alongside the Union. It is a common feature of EU foreign affairs because there are limits 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CC0002(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CC0002(01)&from=PT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197424&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5988085
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197424&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5988085
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Conforme supra indicado, por força do princípio da atribuição, ―a União actua 

unicamente dentro dos limites das competências que os Estados-Membros lhe tenham atribuído‖, 

assim, em certas matérias a União não dispõe de poder internamente, atendendo a que os Estados-

Membros não lhe conferiram essa competência. Daqui se infere que se a nível interno a União 

não dispõe dessa competência, paralelamente
29

, não possuirá competência externa nestas 

matérias, aplicando-se o brocardo latino ―in foro interno, in foro externo”. 

Deste modo, quando se coloca em jogo a competência partilhada, os Estados-Membros 

devem estar envolvidos na ação externa da União, designadamente, na negociação, celebração e 

assinatura de acordos internacionais, constituindo este requisito, a única forma de suplantar a 

competência em falta, sendo esta a ratio por detrás dos actos mistos (mixity). 

 No entanto, apesar de se destacar enquanto um mecanismo de preservação da soberania e 

das competências dos Estados-Membros, os actos mistos diminuem a eficácia de representação 

da União no plano internacional, prejudicando a imagem externa da União, dificultando a missão 

de uma União a uma ―só voz‖
30

, além das negociações implicarem procedimentos mais 

demorados, tendo em conta o número de intervenientes, sendo por último, o poder negocial da 

UE enfraquecido.
31

 Mais ainda, a aprovação de um acordo misto requer a aprovação do 

Conselho, bem como do Parlamento Europeu, mas também ―luz verde‖ dos Parlamentos 

Nacionais
32

 de todos os Estados-Membros, visto que o acordo internacional se deve 

compatibilizar com os seus requisitos constitucionais.  

                                                                                                                                                              
to the EU‟s (external) competence and the envisaged agreement may exceed those‖. Texto completo disponível em: 

https://leidenlawblog.nl/articles/facultative-mixity-blessing-disguised  
29

 Cf. SCHÜTZE, Robert - Parallel external powers in the European Union, Foreign Affairs and the EU Constitution, 

Cambridge University Press, 2014, p. 241: ―the European Court has chosen the language of exclusive parallel 

competences‖. Texto completo disponível em:  https://www.cambridge.org/core/books/foreign-affairs-and-the-eu-

constitution/parallel-external-powers-in-the-european-union/89349C4F4A50EC908CA8AAD091881B90  
30

 Cf. MEUNIER, Sophie - What Single Voice? European Institutions and EU–U.S. Trade Negotiations, 

International Organization, Volume 54, Issue nº 1, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 103: ―When 

the EU enters into trade negotiations with third countries, its fifteen member states have to reach a common position 

at the European level before it can be defended at the international level with a "single voice."‖  Texto completo 

disponível em: https://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/article/what-single-voice-

european-institutions-and-euus-trade-negotiations/13091C901403ADB37A006BA31F51C913  
31

 Cf. ROES, Timothy - Facultative Mixity: Blessing Disguised?, Leiden Law Blog, Universiteit Leiden, 2019. ―(…) 

mixity diminishes the efficacy of EU external representation. Negotiations are more cumbersome with that many 

actors around the table and EU negotiating power is weakened (…)”. Texto completo disponível em: 

https://leidenlawblog.nl/articles/facultative-mixity-blessing-disguised  
32

 Cf. BENZ, Arthur - Path-Dependent Institutions and Strategic Veto Players: National Parliaments in the 

European Union, West European Politics, Volume 27, Issue nº 5, 2004, p. 886: ―Micro-Politics: Members Of 

https://leidenlawblog.nl/articles/facultative-mixity-blessing-disguised
https://www.cambridge.org/core/books/foreign-affairs-and-the-eu-constitution/parallel-external-powers-in-the-european-union/89349C4F4A50EC908CA8AAD091881B90
https://www.cambridge.org/core/books/foreign-affairs-and-the-eu-constitution/parallel-external-powers-in-the-european-union/89349C4F4A50EC908CA8AAD091881B90
https://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/article/what-single-voice-european-institutions-and-euus-trade-negotiations/13091C901403ADB37A006BA31F51C913
https://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/article/what-single-voice-european-institutions-and-euus-trade-negotiations/13091C901403ADB37A006BA31F51C913
https://leidenlawblog.nl/articles/facultative-mixity-blessing-disguised
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Neste sentido, se destaca o caso paradigmático, no qual o parlamento regional de 

Valónia
33

, ao recusar conceder ao governo belga permissão para assinar o Acordo CETA, 

colocou um impasse procedimental, entravando o progresso das relações comerciais entre o 

Canadá e a União. Deste modo, ao mesmo tempo que os actos mistos fortalecem o controlo 

democrático por parte dos Estados-Membros, por outro lado, estabelecem um sistema de poderes 

divididos, constituindo muitas vezes, um freio à ação externa da União.
 34

 

Após analisarmos a questão das competências explícitas, cabe-nos agora considerar a 

competência externa implícita da União, decorrente do artigo 3º nº 2 do TFUE
35

, que codifica o 

―efeito AETR‖ concebido no Processo 22/70, e desenvolvido pela jurisprudência do Tribunal de 

Justiça ao longo das décadas, experienciando avanços e recuos, ora a favor de uma maior 

abertura, ora na senda de uma interpretação mais restritiva.  

Assim, comecemos por atentar no conceito de competência, sendo que, segundo ensina 

Maria Luísa Duarte, se define como “o conjunto de poderes funcionais que a lei confere para a 

prossecução das suas atribuições reconhecidas à pessoa colectiva pública, de direito interno ou 

de Direito Internacional Público‖.
36

   

Assim sendo, Graça Enes refere que ―a definição das competências das Comunidades 

obedeceu ao método que preside à determinação das competências das OI - o princípio da 

especialidade e o princípio das competências atribuídas‖
37

.  

                                                                                                                                                              
Parliament As Strategic Veto Players In Multi-Level Politics‖ Texto completo disponível em: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0140238042000283283  
33

 Cf. BOLLEN, Yelter; GHEYLE, Niels; DE VILLE, Ferdi - From nada to Namur: national parliaments‟ 

involvement in trade politics, the case of Belgium, Universiteit Gent, 2016, p.11 ―On 14 October 2016, the Walloon 

parliament again confirmed its resistance – a message condoned by the Walloon government. This triggered an 

intra-Belgian as well as a European crisis, since it meant that Belgium would not be able to sign the treaty‖. Texto 

completo disponível em: https://biblio.ugent.be/publication/8506662/file/8506676.pdf  
34

 Cf. ROES, Timothy - Facultative Mixity: Blessing Disguised?, Leiden Law Blog, Universiteit Leiden, 2019: ―in 

autumn 2016, the Walloon parliament, by refusing to give the Belgian government permission to sign CETA, could 

hold the entire EU hostage. So, while mixity strengthens democratic control and is intimately tied up with the nature 

of the EU as a divided-power system, it is often portrayed as a bug rather than a feature.‖ 
35

 Cf. CRAIG, Paul - The Treaty of Lisbon, Process, Architecture and Substance, in European Law Review, Volume 

33, Issue nº 2, Sweet & Maxwell and Contributors, Abril de 2008, p. 145: ―The case law on the scope of the 

European Union‟s external competence, and the extent to which it is exclusive or parallel with that of the Member 

States, is complex. (…) Suffice it to say for the present that the effect of Art. 3(2) TFEU is to elide the European 

Union‟s power to act via an international agreement with the exclusivity of that power‖. 
36

 Cf. DUARTE, Maria Luísa - A Teoria dos Poderes Implícitos e a Delimitação de Competências entre a União 

Europeia e os Estados-Membros, Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa, FDUL, Lex, 1997, pp. 27-28.  
37

 Cf. ENES, Graça. Unidade e Diferenciação no Direito da União Europeia: A diferenciação como um princípio 

estruturante do sistema jurídico da União (Teses de Doutoramento). Coimbra: Almedina, 2017, p. 76. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0140238042000283283
https://biblio.ugent.be/publication/8506662/file/8506676.pdf
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Deste modo, o princípio de atribuição, desempenha o importante papel de tipificar as 

competências da União, traçando os seus limites
38

 e estabelecendo um numerus clausus de 

poderes que cabem à União, de forma a que fique delineado um sistema de divisão cimentando a 

certeza e segurança jurídica. 

Sem embargo desta exigência de tipicidade das competências, o Tratado de Lisboa, 

através do artigo 3º nº 2 do TFUE, consagra no seu direito primário, o reconhecimento da 

competência externa exclusiva implícita da União, tipificando, ainda que de forma parcial, a 

jurisprudência do TJUE que remonta ao ano de 1971.
39

 No seu conceito, os poderes implícitos 

“designam aquelas competências que, não estando enunciadas de forma directa na norma 

tipificadora da competência, são inerentes ou necessárias à realização eficaz dos fins da 

entidade jurídica ou das respectivas competências expressas‖.
40

  

Desta forma, à primeira vista, poderá parecer que o princípio da atribuição, ao estipular a 

especialidade das competências, entra em conflito com o regime das competências implícitas. 

Neste sentido, no Caso Fédéchar, processo que nos reporta aos primeiros anos da CECA, o 

Advogado-Geral Maurice Lagrange, considerou inadmissíveis as competências implícitas, em 

virtude do respeito ao princípio das competências de atribuição.
41

  

No entanto, por Acórdão de 29 de Novembro de 1956, o Tribunal de Justiça admitiu a 

atribuição de poderes implícitos, desde que necessários para uma aplicação razoável e útil de 

poderes expressos
42

, aqui se consagrando o princípio do efeito útil (effet utile), enquanto garante 

                                                 
38

 Sobre os limites da competência da União Cf. DUARTE, Maria Luísa - A Teoria dos Poderes Implícitos e a 

Delimitação de Competências entre a União Europeia e os Estados-Membros, Tese de Doutoramento, Universidade 

de Lisboa, FDUL, Lex, 1997, pp. 220-221: ―a UE, como antes as Comunidades Europeias, não é titular, tampouco 

se pode arrogar o seu exercício na justificação das exigências próprias da integração comunitária, de uma 

competência para definir ou determinar as suas próprias atribuições e poderes, e decidir sobre os outros aspectos 

da sua auto-organização. A UE não tem a “competência das competências” (“Kompetenz-Kompetenz”)”. 
39

 Cf. CHAMON, Merjin - Implied exclusive powers in the ECJ‟S post-Lisbon jurisprudence: The continued 

development of the ERTA doctrine, Common Market Law Review, Volume 55, Issue nº 4, 2008, p. 1101. Disponível 

in https://biblio.ugent.be/publication/8569713/file/8569714.pdf  
40

 Cf. DUARTE, Maria Luísa, ob. cit., p. 55. 
41

 Cf. ENES, Graça. Unidade e Diferenciação no Direito da União Europeia: A diferenciação como um princípio 

estruturante do sistema jurídico da União (Teses de Doutoramento). Coimbra: Almedina, 2017, p. 76. 
42

 Cf. Acórdão de 29 de Novembro de 1956, Processo C-8/55, ECLI:EU:C:1956:11, Fédération Charbonnière de 

Belgique contra Alta Autoridade da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço: ―A recorrente sustentou, no decurso 

da fase oral do processo, que a ausência no Tratado de uma atribuição expressa do poder de fixar os preços por via 

de autoridade se opõe ao reconhecimento desse poder através de uma interpretação que considera extensiva e 

juridicamente inadmissível. O Tribunal não é desta opinião, na medida em que, no caso em análise, se trata de um 

poder sem o qual, como acaba de observar, a perequação não pode funcionar segundo o disposto no artigo 26.o da 

convenção, isto é, na base de uma redução dos preços imediata e assegurada. Na opinião do Tribunal, é permitido, 

https://biblio.ugent.be/publication/8569713/file/8569714.pdf
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da eficácia do sistema jurídico da União,
 43

 de modo que os poderes implícitos promovem a 

flexibilização de um ordenamento balizado pelo princípio da atribuição das competências.
44

  

Tratando-se o princípio dos poderes implícitos de um mecanismo que confere abertura ao 

rigor imposto pela exigência de tipicidade das competências, há no entanto, que delinear a linha 

que traça os seus limites, pelo que o seu controlo deve partir do ponto em que esta flexibilidade 

―se torna derrogação ao princípio da competência de atribuição e, por conseguinte, violação da 

legalidade comunitária‖.
45

 

Com o Caso AETR, a jurisprudência europeia institui a competência externa implícita da 

União, consagrando-se o paralelismo entre a competência interna e a externa, ao constituir um 

marco fundamental de evolução jurisprudencial, segundo o qual: ―a competência da União para 

a celebração de acordos internacionais pode decorrer não só de uma atribuição explícita mas 

também implícita, decorrente de outras disposições do tratado de actos aprovados em sua 

aplicação‖.
46

  

Mais ainda, o Tribunal de Justiça declara que quando a União tenha aprovado regras 

comuns para a execução de uma política comum os Estados deixam de poder, individual ou 

colectivamente, assumir obrigações em relação a Estados terceiros que as afectem, sendo que 

apenas a União estará em condições de assumir e executar, para a totalidade do domínio em 

causa, compromissos em relação a Estados terceiros. Além disso, os Estados-Membros 

encontram-se impedidos de assumir obrigações susceptíveis de afectar estas regras comuns ou 

                                                                                                                                                              
sem que seja necessária uma interpretação extensiva, aplicar uma regra de interpretação geralmente admitida tanto 

em direito internacional como em direito nacional, segundo a qual as normas instituídas por um tratado 

internacional ou por uma lei implicam as normas sem as quais as primeiras não teriam sentido ou não poderiam ser 

aplicadas de forma razoável e útil.‖ Disponível in https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61955CJ0008(01)&from=EN  
43

 Cf.  ACCETTO, Matej; ZLEPTNIG Stefan - The Principle of Effectiveness: Rethinking Its Role in Community 

Law European Public Law, Volume 11, Issue nº 3, 2005, p. 375: ―Effectiveness is a precondition and guarantee for 

the success of any legal system. This holds particularly true in Community law which is dependent on effective 

implementation in the Member States.‖ Disponível in 

http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?id=EURO2005030  
44

 Cf. ENES, Graça. 2017. ob. cit., p. 79. 
45

 Cf. DUARTE, Maria Luísa, ob. cit., p. 233. 
46

 Cf. MESQUITA, Maria José Rangel - A Actuação Externa da União Europeia depois do Tratado de Lisboa, 

Coimbra: Almedina, 2011, pp. 128-129. Cf. ainda o Parágrafo 16 do Acórdão de 31 de Março de 1971, Processo C-

22/70, ECLI:EU:C:1971:32, AETR: ―Esta competência resulta não apenas duma atribuição explícita feita pelo 

Tratado (…) como pode decorrer igualmente doutras disposições do Tratado e dos actos adoptados, no âmbito 

destas disposições, pelas instituições da Comunidade‖. Disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88062&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=firs

t&part=1&cid=7027735  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61955CJ0008(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61955CJ0008(01)&from=EN
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?id=EURO2005030
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88062&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7027735
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88062&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7027735
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alterar o seu alcance, mesmo que actuem fora do quadro das instituições comuns, de modo a 

garantir a uniformidade do direito da União.
47

 

 Ora, instituída a Doutrina AETR, a mesma conheceu desenvolvimentos, sendo que, no 

Caso Kramer
48

, o TJUE avançou no sentido de que a União dispõe de competência externa 

implícita quando a competência para adoptar regras comuns seja explícita, ainda que este poder 

ainda não tenha sido exercido.
49

  

Posteriormente, o Parecer 1/76, que colocava a questão de saber se a União, então 

Comunidade Europeia, dispunha de competência externa para celebrar um acordo com vista a 

eliminar as perturbações resultantes de sobrecapacidades conjunturais dos meios de transporte de 

mercadorias por via navegável nas bacias do Reno e da Mosela, reiterou a faculdade da União de 

celebrar tratados internacionais mediante a competência implícita, visto que, embora não se 

verifique uma atribuição expressa para a competência externa, mediante o paralelismo, esta 

deriva da existência de regras internas.
50

 Desta forma, o conceito de poderes externos implícitos, 

firma-se enquanto matéria assente na sólida jurisprudência do Tribunal de Justiça, sendo que o 

Parecer 2/91,
 51

 relativo à Convenção nº 170 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, 

consolida o efeito AETR, reportando-se à case law anterior. 

                                                 
47

 Cf. Parágrafos 17, 18, 22 e 31  do Ac. de 31 de Março de 1971, Proc. C-22/70, ECLI:EU:C:1971:32, AETR. 
48

 Cf. Acórdão de 14 de Julho de 1976, Processos apensos 3/76, 4/76, 6/76, ECLI:EU:C:1976:114, Kramer, 

Parágrafos 30-33. ―30. Resulta do conjunto destas disposições que a Comunidade, no plano interno, dispõe do poder 

de tomar qualquer medida visando a conservação dos recursos biológicos do mar, medidas essas que incluem a 

fixação de quotas de captura e a sua repartição pelos diversos Estados-membros. 33. Nestas condições, resulta dos 

próprios deveres e poderes que, no plano interno, o direito comunitário conferiu às instituições da Comunidade que 

esta tem competência para assumir compromissos internacionais com vista à conservação dos recursos do mar‖. 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89294&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=firs

t&part=1&cid=7032909  
49

 Cf. CREMONA, Marise - External Relations and External Competence of the European Union: The emergence of 

an integrated policy, in CRAIG, Paul; DE BÚRCA, Graínne, The Evolution of EU Law, 2.ª ed., Oxford, Oxford 

University, 2011, p. 140. ―A few years later, in the Kramer judgement, the Court of Justice took the next step in 

holding that the Community competence may arise where, although the competence to adopt internal measures was 

explicit, this power had not yet been exercised‖ Disponível in https://cadmus.eui.eu/handle/1814/20417  
50

 Cf. Parecer 1/76, de 26 de Abril de 1977, Acordo de Navegação nas Bacias do Reno e da Mosela, Parágrafo 3 

―The power of the Community to conclude such an agreement is not expressly laid down in the Treaty. However, the 

Court has already had occasion to state, (…) that authority to enter into international commitments may not only 

arise from an express attribution by the Treaty, but equally may flow implicitly from its provisions. The Court has 

concluded inter alia that whenever Community law has created for the institutions of the Community powers within 

its internal system for the purpose of attaining a specific objective, the Community has authority to enter into the 

international commitments necessary for the attainment of that objective even in the absence of an express provision 

in that connexion.‖ Disponível in https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:83e653a6-5c66-44e4-a91f-

0e5e443f84d4.0002.03/DOC_1&format=PDF  
51

 Cf. Parecer 2/91, de 19 de Março de 1993, ECLI:EU:C:1993:106, Convenção nº 170 da OIT, Parágrafo 7: ―Antes 

de analisar a questão de saber se a Convenção n.° 170 cabe no domínio da competência da Comunidade e se, 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89294&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7032909
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89294&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7032909
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/20417
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:83e653a6-5c66-44e4-a91f-0e5e443f84d4.0002.03/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:83e653a6-5c66-44e4-a91f-0e5e443f84d4.0002.03/DOC_1&format=PDF
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Além disso, a Decisão do Conselho 94/800/CE referente à celebração, dos acordos da OIT 

resultantes das negociações multilaterais do Uruguay Round, faz constar nos Considerandos do 

seu Preâmbulo que ―a competência da Comunidade para celebrar acordos internacionais resulta 

não só de uma atribuição explícita no Tratado mas pode decorrer também de outras disposições 

do Tratado e de actos adoptados pelas instituições da Comunidade ao abrigo dessas 

disposições”. Mais ainda, a Decisão invoca novamente a Doutrina AETR ao reconhecer que 

―sempre que tenham sido aprovadas normas comunitárias para cumprir os objectivos do 

Tratado, os Estados-membros não podem, fora do quadro institucional comum, assumir 

compromissos susceptíveis de afectar essas normas ou alterar o seu alcance.”
 52

  

Neste sentido, o Parecer 1/03 - sobre a competência da União para concluir a Convenção 

de Lugano relativa à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em 

matéria civil e comercial – aplica o ―Efeito AETR‖ num sentido restritivo
53

, visto que, no que 

respeita ao requisito da existência de um domínio já coberto em grande parte por regras comuns, 

considera que a competência externa implícita da União não depende apenas da análise da 

extensão das regras em causa, mas também da sua natureza e do seu conteúdo, e ainda, que deve 

ser tido em conta não apenas o estado actual do direito da União no domínio em causa mas 

também as suas perspectivas de evolução.
 54

 

Com o Tratado de Lisboa, a corrente jurisprudencial iniciada no ―Caso AETR‖, foi 

finalmente codificada, consagrando em letra de lei, através do disposto no artigo 3º nº 2 do 

                                                                                                                                                              
eventualmente, a competência da Comunidade tem carácter exclusivo, impõe-se recordar que, como o Tribunal já 

afirmou, designadamente no parecer 1/76, acima mencionado, n.° 3, a competência para assumir compromissos 

internacionais pode não resultar apenas de uma atribuição expressa do Tratado, mas decorrer implicitamente das 

suas disposições.‖ Disponível: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:15591327-6add-4fb2-9c61-

59c7dfadc12c.0009.06/DOC_2&format=PDF  
52

 Cf. Decisão do Conselho 94/800/CE, de 22 de Dezembro de 1994, relativa à celebração, em nome da Comunidade 

Europeia e em relação às matérias da sua competência, dos acordos resultantes das negociações multilaterais do 

Uruguay Round (1986/1994). Considerandos nº 6 e 7 do Preâmbulo. Publicada em Jornal Oficial das Comunidades 

Europeias, de 23 de Dezembro de 1994, L336/1, disponível in https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31994D0800  
53

 Cf. MESQUITA, Maria José Rangel, A Actuação Externa da União Europeia, Ob. cit., página 131 
54

 Cf. Parecer 1/03, de 7 de Fevereiro de 2006, ECLI:EU:C:2006:81, Convenção de Lugano, Parágrafos 114 e 126: 

“114. A competência da Comunidade para celebrar acordos internacionais pode resultar não só de uma atribuição 

expressa feita pelo Tratado como decorrer igualmente de modo implícito de outras disposições do Tratado e dos 

actos adoptados, no âmbito dessas disposições, pelas instituições da Comunidade (v. acórdão AETR, já referido, n.° 

16). O Tribunal de Justiça concluiu ainda que sempre que o direito comunitário confira às referidas instituições 

competências no plano interno, com vista a realizar um objectivo determinado, a Comunidade é investida da 

competência para assumir as obrigações internacionais necessárias à realização desse objectivo, mesmo na falta de 

uma disposição expressa nesse sentido (pareceres, já referidos, 1/76, n.° 3, e 2/91, n.° 7).‖ Disponível in https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62003CV0001&from=GA  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:15591327-6add-4fb2-9c61-59c7dfadc12c.0009.06/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:15591327-6add-4fb2-9c61-59c7dfadc12c.0009.06/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31994D0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31994D0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62003CV0001&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62003CV0001&from=GA
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TFUE, os três requisitos alternativos que desencadeiam a competência externa implícita da 

União, ainda que esta tipificação tenha sido feita de modo parcial, atendendo a que a terceira 

condição, segundo a qual, existe competência exclusiva quando a celebração de um acordo ―seja 

susceptível de afectar regras comuns ou de alterar o alcance das mesmas‖ não corresponde 

exactamente à formulação da jurisprudência do Tribunal de Justiça.
55

  

De facto, consta do nº 17 do Acórdão proferido no caso AETR
56

, que a competência 

exclusiva decorre da existência de compromissos assumidos pelos Estados-Membros, que sejam 

susceptíveis de infligir a afectação ou alteração do alcance das regras comuns, ao invés de, como 

refere o artigo 3º nº 2, assentar no acordo a celebrar pela União, de modo que esta disposição 

deve ser interpretada à luz da jurisprudência subjacente. 

Deste modo, o artigo 3º nº 2 do TFUE estipula que ―A União dispõe igualmente de 

competência exclusiva para celebrar acordos internacionais quando tal celebração esteja 

prevista num acto legislativo da União, seja necessária para lhe dar a possibilidade de exercer a 

sua competência interna, ou seja susceptível de afectar regras comuns ou de alterar o alcance 

das mesmas‖ sendo que para uma melhor compreensão deste novo artigo, importa que a sua 

leitura seja feita em conjunção com o artigo 216º
57

, disposição que se liga de forma indissociável 

à primeira norma supra indicada. Neste sentido, o artigo 216º do TFUE, através de uma cláusula 

geral atributiva, providencia a capacidade jurídica internacional da União para a celebração de 

acordos internacionais com países terceiros ou organizações internacionais, sendo que, 

espelhando o texto disposto no artigo 3º nº 2 do TFUE, retoma os seus três requisitos, ainda que 

com uma ordem e formulação diversas.
58

 Distinguindo uma e outra norma legal, a primeira 

fundamenta a competência da União para a celebração de acordos internacionais, enquanto a 

                                                 
55

 Cf. MESQUITA, Maria José Rangel, A Actuação Externa da União Europeia, Ob. cit., página 137. 
56

 Cf. Parágrafo 17, Ac. de 31 de Março de 1971, Proc. C-22/70, ECLI:EU:C:1971:32, AETR. “17. Em especial, 

sempre que, para execução duma política comum prevista pelo Tratado, a Comunidade tome disposições que 

instituem, sob qualquer forma, regras comuns, os Estados-membros, quer agindo individual quer colectivamente, 

deixam de ter o direito de contrair para com Estados terceiros obrigações que afectem estas regras.” Disponível in 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88062&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=firs

t&part=1&cid=7071173  
57

 Cf. Artigo 216º do TFUE, inserido no Título V – Acordos Internacionais: ―1. A União pode celebrar acordos com 

um ou mais países terceiros ou organizações internacionais quando os Tratados o prevejam ou quando a celebração 

de um acordo seja necessária para alcançar, no âmbito das políticas da União, um dos objectivos estabelecidos 

pelos Tratados ou quando tal celebração esteja prevista num acto juridicamente vinculativo da União ou seja 

susceptível de afectar normas comuns ou alterar o seu alcance. 2. Os acordos celebrados pela União vinculam as 

instituições da União e os Estados-Membros.‖ 
58

 Cf. MESQUITA, Maria José Rangel, A Actuação Externa da União Europeia, Ob. cit., página 134-136. 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88062&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7071173
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88062&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7071173
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segunda determina se esta competência será de natureza exclusiva, caso se cumpra um dos 

requisitos alternativos da sua previsão legal de outra forma, não haverá lugar a competência 

exclusiva da União, sendo o acordo internacional celebrado segundo o regime jurídico da 

competência partilhada entre a União e os seus Estados-Membros.  

Assim, na era Pós-Lisboa surge um fenómeno inédito, na medida em que, no plano das 

competências externas, o Tribunal de Justiça passa a tomar em conta a sua jurisprudência anterior 

– ―Doutrina AETR‖, e pela primeira vez, se fundamenta igualmente na letra dos próprios 

Tratados, como sucedeu com o ainda recente Parecer 1/13, relativo à competência da União para 

celebrar a Convenção sobre os Aspectos Civis do Rapto Internacional de Crianças, no qual o 

TJUE invocou o artigo 3º nº 2 do TFUE
59

, bem como a disposição que se articula com este, o 

artigo 216º do mesmo Tratado, produzindo-se o efeito da competência implícita.  

Tal competência carece de controlo jurídico, nomeadamente por parte do TJUE, além de 

que um dos objetivos principais do Tratado de Lisboa consiste em conter a competência da União 

e o seu creeping effect.
60

 Uma última nota a apontar relativamente ao mecanismo de inversão de 

competências
61

,
 
condição na qual as competências exercidas pela União revertem para o seio dos 

Estados-Membros, sucedendo mediante a falta de exercício da competência por parte da União
62

, 

ou através do procedimento de revisão ordinária dos Tratados, que permite ―reduzir as 

competências atribuídas à União”, nos termos do artigo 48º nº 2 do TUE. 

                                                 
59

 Cf. Parecer 1/13, de 14 de Outubro de 2014, ECLI:EU:C:2014:2303, Convenção sobre os Aspetos Civis do Rapto 

Internacional de Crianças, Parágrafos 63 e 67: ―63. (…) não é possível deduzir a existência de uma competência 

externa exclusiva do facto de o âmbito de aplicação desta Convenção estar pretensamente coberto, em grande parte, 

por regras equivalentes do direito da União. Desde logo, este critério não é pertinente, visto que não foi retomado 

no artigo 3.°, n° 2, TFUE, que codificou a jurisprudência do Tribunal relativa aos critérios de competência 

exclusiva da União para celebrar acordos internacionais. 67. (…) A competência da União para celebrar acordos 

internacionais pode resultar não só de uma atribuição expressa conferida pelos Tratados mas também, 

implicitamente, de outras disposições dos Tratados e de atos adotados, no âmbito dessas disposições, pelas 

instituições da União. (…) Esta última hipótese está, de resto, prevista no artigo 216.°, n° 1, TFUE.‖ Disponível in  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158600&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=7076385  
60

 Cf. CHAMON, Merjin - Implied exclusive powers in the ECJ‟S post-Lisbon jurisprudence: The continued 

development of the ERTA doctrine, Common Market Law Review, Volume 55, Issue 4, 2008, p. 1102: “(…) one of 

the key aims of the Lisbon Treaty was to contain EU competence (creep). The aim to codify and contain was all the 

more daunting in respect of ERTA since it has proved to be one of the most impenetrable doctrines in EU law. (…)" 
61

 Cf. BOSSE-PLATIERE, Isabelle - Le Traité Modificatif Reste Sur La Table - Du traité constitutionnel au traité 

modificatif de Lisbonne - Troisième partie : coups de projecteur "sur l'efficacité de l'Union" - Traité de Lisbonne et 

clarification des compétences, Revue du Marche Commun et de l'Union Européenne, RMCUE, nº 520, 2008, p. 445, 

ISSN 0035-2616. Disponível in https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2688519  
62

 Cf. Artigo 2º nº2 in fine do TFUE: ―Os Estados-Membros voltam a exercer a sua competência na medida em que a 

União tenha decidido deixar de exercer a sua.‖  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158600&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7076385
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158600&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7076385
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2688519
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II – A jurisprudência recente do TJUE 1) Parecer 3/15 - Tratado de Marraquexe. 

 

No dia 14 de Fevereiro de 2017, a Grande Secção do TJUE proferiu o seu Parecer 3/15
63

, 

nos termos do artigo 218º nº 11 do TFUE
6465

, relativamente à competência da União para celebrar 

o ―Tratado de Marraquexe
66

 cujo objectivo é facilitar o acesso a obras publicadas por parte das 

pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades de acesso a textos impressos‖. 

Como é recorrente, a Comissão, de um lado, e vários EM acompanhados do Conselho, por 

outro lado, discordaram quanto à natureza da competência da União para concluir o Acordo. A 

Comissão considerava que o mesmo se inseria por completo na competência exclusiva da União, 

por força da matéria presente se enquadrar, no seu entender, na Política Comercial Comum da 

União, bem como na competência externa exclusiva implícita da União; os Estados-Membros e o 

Conselho argumentaram que pelo menos parte do acordo se colocava fora do escopo dessas 

                                                 
63

Texto completo do Parecer 3/15, relativo ao ―Tratado de Marraquexe para facilitar o acesso a obras publicadas por 

parte das pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades de acesso a textos impressos‖ disponível 

em: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187841&pageIndex=0&doclang=PT  
64

Cf. Art.º 218º nº 11 TFUE que dispõe:― Qualquer Estado-Membro, o Parlamento Europeu, o Conselho ou a 

Comissão podem obter o parecer do Tribunal de Justiça sobre a compatibilidade de um projecto de acordo com os 

Tratados. Em caso de parecer negativo do Tribunal, o acordo projectado não pode entrar em vigor, salvo alteração 

deste ou revisão dos Tratados.‖ 
65

Cf. AFONSO, Margarida, in LOPES PORTO, Manuel; ANASTÁCIO, Gonçalo - Tratado de Lisboa Anotado e 

Comentado, Almedina, Coimbra, 2014, Art.º 218º do TFUE – ―A revisão das regras relativas à negociação e 

celebração dos acordos internacionais parece ter tido como objectivos principais a criação de um processo 

uniforme aplicável a todo o tipo de acordos da União, bem como evitar os conflitos frequentes entre a Comissão e o 

Conselho quanto à competência para a condução das negociações. Graças ao «duplo chapéu» do Alto 

Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, que preside o Conselho dos 

Negócios Estrangeiros e é também um vice-presidente da Comissão pressupõe-se que as posições dos EM 

representados no Conselho serão eficazmente coordenadas com a Comissão, assegurando a unidade da 

representação internacional da União e a coerência da sua ação externa em todos os domínios. […] No entanto, 

este dispositivo pode não ser suficiente para garantir a expressão de uma posição única e coerente da União e dos 

seus EM nos casos de negociação de acordos mistos, ou seja, acordos cujo objecto não recai exclusivamente sobre 

matérias que são da competência exclusiva da União. Apesar das possibilidades de extensão da competência 

externa exclusiva da União que são oferecidas pelo art.º 3º nº 2 do TFUE, muitos acordos incidem, pelo menos 

parcialmente, sobre matérias que continuam a ser de competência partilhada com os EM, por exemplo nos domínios 

do ambiente, dos transportes ou da energia. […] De acordo com a jurisprudência do TJ, o art.º 218º nº 11 do TFUE 

tem por objectivo evitar as complicações que resultariam de impugnações judiciais relativas à compatibilidade com 

os Tratados de acordos internacionais que vinculam a União. O parecer do TJ pode ser obtido, designadamente, 

sobre as questões que dizem respeito à repartição de competências entre a União e os EM para concluir um acordo 

determinado com países terceiros. O parecer pode ser pedido após a assinatura do acordo em causa, desde que não 

tenha sido ainda expresso definitivamente o consentimento da União em ser vinculada pelo referido acordo. Por 

outro lado, para que o TJ se possa pronunciar, basta que este disponha de elementos suficientes sobre o conteúdo e 

contexto do acordo projectado, mesmo que as negociações a nível internacional não estejam terminadas ou não se 

tenham ainda formalmente iniciado.” 
66

 Cf. Tratado de Marraquexe, de 27 de Junho de 2013, Texto completo disponível em: 

http://www.acessibilidade.gov.pt/pub/tratado_marraquexe_pt.html   

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187841&pageIndex=0&doclang=PT
http://www.acessibilidade.gov.pt/pub/tratado_marraquexe_pt.html
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competências e se inseria na competência partilhada da União, através do recurso à excepção da 

harmonização mínima, estabelecida na jurisprudência do Tribunal de Justiça, no Parecer 2/91, 

que se encontra algo distante da realidade actual, como adiante passaremos a explicar.  

Neste Parecer 3/15, relativo ao Tratado de Marraquexe, coloca-se a questão de saber se a 

competência da União para celebrar este acordo se trata de uma competência exclusiva ou uma 

competência partilhada. Caso a competência da União seja exclusiva, o acordo será celebrado 

apenas pela União; de outra forma, se a competência for a competência partilhada haverá lugar a 

um acordo misto celebrado pela União em conjunto com os Estados-Membros. 

O TJUE pronunciou-se a favor da exclusividade da União; contudo, não admitiu o 

argumento da Comissão de que o acordo se inseria na Política Comercial Comum, o que 

atribuiria a competência exclusiva à União, consagrado nos artigos 3º nº 1 alínea e)
67

e 207º
68

 do 

TFUE, mas, sim, colheu o argumento de que o acordo se inseria na competência exclusiva 

implícita da União, produzindo-se o efeito da doutrina AETR
69

, tipificada no artigo 3º nº 2 do 

TFUE
7071

. 

                                                 
67

Cf. Art.º 3º nº 1 do TFUE que dispõe: 

1. A União dispõe de competência exclusiva nos seguintes domínios: a) União aduaneira; b) Estabelecimento das 

regras de concorrência necessárias ao funcionamento do mercado interno; c) Política monetária para os Estados-

Membros cuja moeda seja o euro; d) Conservação dos recursos biológicos do mar, no âmbito da política comum das 

pescas; e) Política comercial comum. 
68

Cf. Art.º 207º nº 1 do TFUE que dispõe: 

1. A política comercial comum assenta em princípios uniformes, designadamente no que diz respeito às modificações 

pautais, à celebração de acordos pautais e comerciais sobre comércio de mercadorias e serviços, e aos aspectos 

comerciais da propriedade intelectual, ao investimento estrangeiro directo, à uniformização das medidas de 

liberalização, à política de exportação, bem como às medidas de defesa comercial, tais como as medidas a tomar em 

caso de dumping e de subsídios. A política comercial comum é conduzida de acordo com os princípios e objectivos 

da ação externa da União. 
69

O Processo 22/70, no seu Acórdão do Tribunal de Justiça de 31 de Março de 1971, ―Caso AETR‖, consagrou o 

início da competência exclusiva implícita, encontrando-se o texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88062&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=firs

t&part=1&cid=7859405  
70

Cf. Art.º 3º nº 2 do TFUE que dispõe:   

2. A União dispõe igualmente de competência exclusiva para celebrar acordos internacionais quando tal celebração 

esteja prevista num acto legislativo da União, seja necessária para lhe dar a possibilidade de exercer a sua 

competência interna, ou seja susceptível de afectar regras comuns ou de alterar o alcance das mesmas. 
71

Cf. Caso AETR, Parágrafos 17, 18, 22 e 30 – ―17. Em especial, sempre que, para execução de uma política comum 

prevista pelo Tratado, a Comunidade tome disposições que instituem, sob qualquer forma, regras comuns, os 

Estados-Membros, quer agindo individual quer colectivamente, deixam de ter o direito de contrair para com 

Estados terceiros obrigações que afectem estas regras.‖ ―18. Com efeito, à medida que se instituem estas regras 

comuns, só a Comunidade está em condições de assumir e executar, com efeitos em todo o domínio de aplicação da 

ordem jurídica comunitária, os compromissos assumidos em relação a Estados terceiros.‖ ―22. Resulta da 

conjugação destas disposições que, uma vez que as regras comunitárias são adoptadas para realizar os fins do 

Tratado, os Estados-membros não podem, fora do quadro das instituições comuns, assumir compromissos 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88062&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7859405
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88062&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7859405
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Não atendeu o Tribunal ao critério da Política Comercial Comum por não existir qualquer 

escopo ou natureza comercial neste Tratado, tal como o TJUE indica: ―o Tratado de Marraquexe 

tem por finalidade melhorar a situação dos beneficiários, facilitando, por diversos meios, o seu 

acesso às obras publicadas, e não promover, facilitar ou regular o comércio internacional das 

cópias em formato acessível‖
72

. 

Mais ainda, acrescentou o TJUE que as entidades responsáveis pela exportação de cópias 

em formato acessível devem ser autorizadas e reconhecidas pelo seu Governo, não ter fins 

lucrativos e destinar os seus serviços apenas aos beneficiários. Desta forma, se pode depreender 

que ―os intercâmbios transfronteiriços promovidos pelo Tratado de Marraquexe se afastam do 

quadro habitual das trocas comerciais internacionais, mas também que as trocas comerciais de 

cópias em formato acessível efetuadas com fins comerciais por operadores normais, ou 

simplesmente fora do âmbito das excepções ou limitações a favor dos beneficiários, não se 

incluem no regime específico instituído por este Tratado.
73

‖ 

Deste modo, a celebração do Tratado de Marraquexe não se insere na Política Comercial 

Comum, visto que as matérias estabelecidas não se verificam no objecto deste Tratado, tal como 

estas se encontram definidas no artigo 207º do TFUE. Consequentemente, não é possível, no caso 

em apreço, determinar a competência exclusiva da União com base no artigo 3º nº 1, alínea e) do 

TFUE
74

. Já relativamente ao segundo critério, indicado pela Comissão, sob a forma do artigo 3º 

nº 2 do TFUE, o Tribunal atendeu o mesmo, tendo em conta o preenchimento de um dos 

requisitos elencados no corpus legal deste artigo, a saber, ―A União dispõe igualmente de 

competência exclusiva para celebrar acordos internacionais, quando tal celebração[…] seja 

susceptível de afectar regras comuns ou de alterar o alcance das mesmas.”  

Ora sucede que a União, à data das negociações e celebração do Tratado de Marraquexe, 

dispunha de regras comuns no seu direito interno, designadamente a Directiva 2001/29/CE
75

, 

                                                                                                                                                              
susceptíveis de afectar essas regras ou de lhes alterar o alcance.‖―30. Relevando a matéria do AETR do domínio de 

aplicação do Regulamento nº. 543/69, a competência para negociar e concluir o acordo em questão pertence à 

Comunidade, após a entrada em vigor do referido regulamento.‖ 
72

 Cf. Parágrafo 82 do Parecer 3/15.  
73

 Cf. Parágrafos 92, 93 e 97 do Parecer 3/15 
74

 Cf. Parágrafo 101 do Parecer 3/15 
75

 Cf. Directiva 2006/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006 relativa ao direito 

de aluguer, ao direito de comodato e a certos direitos conexos ao direito de autor em matéria de propriedade 

intelectual, publicada no Jornal Oficial da União Europeia de 27 de Dezembro de 2006  
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relativa ao Direito de Aluguer, ao Direito de Comodato e a certos direitos conexos ao Direito de 

Autor em matéria de Propriedade Intelectual. 

Assim sendo, como declara o TJUE no seu Parágrafo 129, ―[…] resulta que todas as 

obrigações previstas no Tratado de Marraquexe se inserem num domínio já abrangido, em grande 

parte, por regras comuns da União e que a celebração deste Tratado é susceptível de afectar essas 

regras ou de alterar o alcance das mesmas‖, de modo que, consequentemente, haverá lugar à 

competência externa exclusiva implícita da União, sendo o Tratado celebrado apenas pela União, 

tal como foi mencionado supra.  

Dito isto, a Grande Secção Tribunal de Justiça emitiu parecer favorável à competência 

exclusiva da União Europeia, apesar dos esforços dos Estados-Membros, no sentido de suscitar 

aos Autos uma excepção ao efeito da Doutrina AETR, que, embora admitido pelo TJUE no 

passado, denota alguma dificuldade em afirmar-se numa União cada vez mais estreita e 

regulamentada. Assim se pode testemunhar, que a linha de jurisprudência mais recente, caminha 

numa interpretação do artigo 3º nº 2 do TFUE num sentido amplo, como se pode aferir, entre 

outros nos Processos C‑114/12, C-66/13 e Parecer 17/03, que passaremos a analisar. 

Assim, no Parecer 3/15, relativo ao Tratado de Marraquexe, os Estados-Membros, no 

intuito de que lhes fosse conferida a competência partilhada, invocaram a excepção da 

harmonização mínima
76

, argumentando que os direitos estabelecidos na Directiva 2001/29
77

 

deveriam ser entendidos como regras com a natureza de ―prescrições mínimas‖. 

Consagrada no Parecer 2/91
78

, esta excepção à competência exclusiva implícita da 

doutrina AETR ensina que a legislação interna da União que estabeleça requisitos mínimos
79

 é 

                                                                                                                                                              
―Os Estados-Membros devem prever que as organizações de radiodifusão tenham o direito exclusivo de permitir ou 

proibir a retransmissão das suas emissões por ondas radioeléctricas, bem como a sua comunicação ao público, se 

essa comunicação for realizada em locais abertos ao público com entrada paga‖. Texto disponível em https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0115&from=pt  
76

 Cf. Parecer 3/15, Parágrafos 49 a 54, sobretudo Parágrafo 52 que passamos a citar: ―Ora, a Directiva 2001/29 

procedeu apenas a uma harmonização mínima de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos. Em 

particular, esta directiva não harmonizou as excepções e as limitações a esses direitos‖. 
77

 Texto completo da Directiva 2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio de 2001, relativa 

à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, publicada 

no Jornal Oficial da União Europeia, em 22 de Junho de 2001, L 167, p. 10, disponível em: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=PT  
78

 Texto completo do Parecer 2/91, de 19 de Março de 1993, relativo â Convenção nº 170 da Organização 

Internacional do Trabalho disponível em https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:15591327-6add-4fb2-

9c61-59c7dfadc12c.0009.06/DOC_2&format=PDF  
79

 Cf. Parecer 2/91, de 19 de Março de 1993, Parágrafo 21: ―Pelas mesmas razões, tão-pouco a competência 

exclusiva poderá fundar-se nas disposições comunitárias adoptadas com base no artigo 100.° do Tratado, entre as 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0115&from=pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0115&from=pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:15591327-6add-4fb2-9c61-59c7dfadc12c.0009.06/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:15591327-6add-4fb2-9c61-59c7dfadc12c.0009.06/DOC_2&format=PDF
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insuficiente para desencadear a competência exclusiva implícita, visto que não são susceptíveis 

de afectar regras comuns ou de alterar o alcance das mesmas.
 80

 

No Processo C‑114/12
81

, relativo à Convenção do Conselho da Europa sobre a protecção 

dos direitos dos organismos de radiodifusão, as Conclusões da Advogada-Geral Eleanor 

Sharpston
82

, no seu Parágrafo 60, apontam no sentido de que, com a crescente legislação interna, 

o Direito da União vem aumentando o seu corpus, e, como sua consequência, decorre um largo 

espectro de regras internas comuns que implicam a atribuição de competência externa exclusiva à 

União: ―A Comissão, apoiada pelo Parlamento, alega que a União Europeia tem competência 

externa exclusiva para negociar e celebrar acordos internacionais num domínio largamente 

regulado pela União Europeia através de disposições que excedem a condição de requisitos 

mínimos. A este respeito, invoca a jurisprudência do Tribunal de Justiça que resulta do acórdão 

AETR.  

Na mesma linha de pensamento, o TJUE, no Processo C‑114/12, profere no seu Parágrafo 

47: ―[…] a Comissão, apoiada pelo Parlamento neste ponto, alega que a União adoptou um 

conjunto de regras coerentes, que ultrapassam as simples prescrições mínimas, que regulam os 

direitos conexos dos organismos de radiodifusão de forma a assegurar o bom funcionamento do 

mercado interno. O facto de esta regulamentação não constituir uma harmonização completa e 

                                                                                                                                                              
quais se conta a Directiva 80/1107/CEE do Conselho, de  27 de Novembro de 1980, relativa à protecção dos 

trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos, físicos e biológicos durante o trabalho (JO L 

327, p. 8; EE 05 F2 p. 224) e as directivas mais específicas, adoptadas com base no artigo 8.° desta, que contêm 

todas as prescrições mínimas.‖  
80

 Cf. Parecer 2/91, de 19 de Março de 1993, Parágrafo 18: 

 ―A fim de examinar a questão de saber se esta competência é exclusiva, há que ter presente que as disposições da 

Convenção n.º 170 não são susceptíveis de afectar as regras adoptadas com base no artigo 118°-A. Efectivamente, 

se, por um lado, a Comunidade decidir adoptar regras menos rigorosas do que as constantes de uma Convenção da 

OIT, os Estados-membros podem, nos termos do artigo 118°-A, n° 3, tomar medidas de protecção reforçada das 

condições de trabalho ou aplicar, para esse efeito, as disposições da Convenção da OIT. Se, por outro lado, a 

Comunidade decidir adoptar normas mais severas do que as previstas por uma Convenção da OIT, nada impede a 

plena aplicação do direito comunitário pelos Estados-membros, nos termos do disposto no n° 8 do artigo 19° da 

Constituição da OIT, que autoriza os membros a adoptarem medidas mais severas do que as previstas nas 

convenções e nas recomendações adoptadas no âmbito desta organização.‖  
81

Texto completo do Processo C‑114/12, Acórdão do Tribunal de Justiça de 4 de Setembro de 2014, relativo à 

Convenção do Conselho da Europa sobre a protecção dos direitos dos organismos de radiodifusão, disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=157347&doclang=PT 
82

Cf. Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston, texto disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=150303&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=

1&text=&doclang=PT&cid=11868630   

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=150303&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=PT&cid=11868630
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=150303&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=PT&cid=11868630
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de deixar aos Estados‑Membros a tarefa de regular certos aspectos do domínio em causa não se 

opõe a que a competência da União nesta matéria revista natureza exclusiva.‖
83

 

Ainda no Processo C‑114/12, profere o TJUE, no seu Parágrafo 91, que relativamente à 

Directiva que se afigura enquanto conjunto de regras comuns susceptíveis de serem afectadas, ou 

alteradas no seu alcance, a mesma não se encontra numa situação similar ou comparável à que 

teve lugar no Parecer 2/91, pois o artigo 8°, n° 3 da referida Directiva
84

, ―atribui-lhe um alcance 

material preciso ao direito de retransmissão no direito da União, circunscrevendo‑o à 

retransmissão por ondas radioeléctricas‖
85

. 

Já de volta ao Parecer 3/15, refere o Tribunal: ―O artigo 5°, n° 3, alínea b), e n° 4, desta 

directiva não se inscreve numa situação comparável à que é evocada nos n.ºs 18 e 21 do parecer 

2/91 (Convenção n° 170 da OIT), de 19 de Março de 1993 (EU:C:1993:106), na qual o Tribunal 

de Justiça não reconheceu uma competência exclusiva da União com base na natureza de 

prescrições mínimas tanto das disposições do direito da União como das disposições da 

convenção internacional em causa.‖ 

Continua o Tribunal, fundamentando o que acima foi dito, no seu parágrafo 121: ―Com 

efeito, estas disposições da Directiva 2001/29 não fixam um limiar mínimo de protecção do 

direito de autor e dos direitos conexos, deixando intacta a competência de os Estados‑Membros 

preverem uma maior protecção desses direitos, mas introduzem uma derrogação dos direitos 

harmonizados pelo legislador da União, autorizando os Estados‑Membros a prever, em 

determinadas condições, uma excepção ou limitação aos referidos direitos‖. Por conseguinte, um 

Estado‑Membro que faça uso dessa faculdade atribuída pelo direito da União garantirá, em última 

análise, uma protecção menor destes mesmos direitos do que a que resulta normalmente do nível 

de protecção harmonizado instaurado nos artigos 2° a 4° desta directiva. 

                                                 
83

Cf. Parecer 3/15, relativo ao ―Tratado de Marraquexe para facilitar o acesso a obras publicadas por parte das 

pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades de acesso a textos impressos‖, parágrafo 47.  
84

 Cf. Directiva 2006/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, Artigo 8º nº 3: ―Os Estados-Membros devem 

prever que as organizações de radiodifusão tenham o direito exclusivo de permitir ou proibir a retransmissão das 

suas emissões por ondas radioeléctricas, bem como a sua comunicação ao público, se essa comunicação for 

realizada em locais abertos ao público com entrada paga‖.   
85

 Cf. Parágrafo 91 do Processo C-114/12: ―A este respeito, há que salientar que o artigo 8º, nº 3, da Directiva 

2006/115 não se inscreve numa situação comparável à definida nos nºs 18 e 21 do parecer 2/91 (EU:C:1993:106), 

na qual o Tribunal de Justiça não reconheceu uma competência exclusiva da União com base na natureza de 

prescrições mínimas tanto das disposições de direito da União como das disposições da convenção internacional em 

causa. Com efeito, esta disposição atribui um alcance material preciso ao direito de retransmissão no direito da 

União, circunscrevendo‑o à retransmissão por ondas radioeléctricas.‖ 
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Assim, podemos depreender que não se colocava, no caso concreto do Parecer 3/15, a 

excepção de harmonização mínima, tendo em conta a ausência de regras comuns de natureza de 

prescrição mínima, no Direito da União, ou seja, ao nível do corpo legal do próprio Tratado que 

se pretende celebrar, inexistem prescrições mínimas. 

No Processo de Parecer 3/15, as Conclusões do Advogado-Geral
86

, Nils Wahl, foram do 

entendimento que se aplicava o efeito AETR no presente caso, favorecendo a competência 

exclusiva da União Europeia como se pode observar na conclusão do último Parágrafo da sua 

peça processual
87

. 

Ainda sobre o requisito de regras comuns, confirma o Advogado-Geral, que a 

discricionariedade facultada aos Estados-Membros, no que respeita à transposição e execução de 

directivas comunitárias, não é impeditiva à atribuição de competência exclusiva: ―É esta a 

questão que está no cerne do artigo 3°, n° 2, TFUE. Com efeito, o Tribunal de Justiça confirmou 

recentemente
88

 que o facto de as regras da União em causa concederem aos Estados‑Membros 

uma latitude considerável para efeitos da sua transposição e execução não afasta a competência 

exclusiva.
89

‖ 

Além disso, acrescenta, o Advogado-Geral, o seguinte: ―[…] a harmonização completa 

do domínio abrangido pelo acordo internacional não é uma condição prévia da competência 

exclusiva da União nessa matéria. Basta que esse domínio esteja já em grande parte coberto 

pelas regras em causa da União. […]‖
90

 

No entanto, a dúvida lançada pelo Advogado-Geral coloca em jogo aberto a querela 

jurídica mais interessante em todo este processo: ―[…] esta jurisprudência suscita a seguinte 

questão: quando é que um domínio se considera suficientemente coberto por regras da União para 

                                                 
86

Texto completo das Conclusões do Advogado-Geral, Nils Wahl, apresentadas em 8 de Setembro de 2016, relativas 

ao Processo de Parecer 3/15, disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183130&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=7857181  
87

 Conclusões do Advogado-Geral, Nils Wahl, Parágrafo 155. 
88

 Cf. Processo C-66/13, Acórdão do Tribunal de Justiça de 26 de Novembro de 2014, Parágrafo 54: ―Daqui resulta, 

designadamente, que a Directiva 2001/77 reconhece aos Estados-Membros uma ampla margem de apreciação para 

efeitos da adopção e da implementação de tais regimes de apoio.‖ Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160108&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d

%20ir=&occ=first&part=1&cid=11855206  
89

 Conclusões do Advogado-Geral, Nils Wahl, Parágrafo 148. 
90

 Conclusões do Advogado-Geral, Nils Wahl, Parágrafo 129. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183130&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7857181
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183130&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7857181
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160108&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d%20ir=&occ=first&part=1&cid=11855206
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160108&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d%20ir=&occ=first&part=1&cid=11855206
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excluir a competência dos Estados‑Membros para agirem externamente (a menos, obviamente, 

que o façam ao abrigo de uma autorização ou delegação da União para o efeito)?
 91

‖ 

Pertinente dúvida, pois nela reside a solução para a ―área cinzenta‖ onde se separam a 

Doutrina AETR e a sua excepção de harmonização mínima; a primeira, nascida do Processo 

22/70, encontra-se do lado das regras da União suficientemente cobertas, a segunda, com a sua 

génese no Parecer 2/91, reside no campo das regras insuficientemente cobertas; a primeira 

determina a competência exclusiva implícita da União, a segunda, na qualidade de excepção da 

primeira, implica a competência partilhada entre União e Estados-Membros. 

Coloca-se então a pergunta do Advogado-Geral, Nils Wahl na forma inversa: quando é 

que um domínio se considera insuficientemente coberto por regras da União para incluir a 

competência dos Estados‑Membros para agirem externamente, permitindo a competência 

partilhada?
92

  

Isto porque, atendendo à viagem jurisprudencial que fizemos ao longo deste capítulo, 

podemos constatar que a era pós-Lisboa encontra-se marcada por uma interpretação ampla, 

abrangente e extensiva dos requisitos exigidos pelo artigo 3º nº 2 do TFUE, na medida em que se 

promovem facilidades para desencadear a competência implícita exclusiva da Doutrina AETR, 

tal como já vinha acontecendo no Parecer 1/03
93

 sobre a Convenção de Lugano, sendo que 

dificilmente as excepções à corrente jurisprudencial iniciada com o ―Caso AETR‖ encontram o 

parecer favorável do Tribunal de Justiça.  

Assim, verificamos a ascensão da União enquanto detentora das competências externas, a 

nível exclusivo, para cada vez mais Tratados Internacionais, o que implica um ―lugar passivo‖ 

para os Estados-Membros, que se remetem, cada vez mais, a assistir ao creeping effect
94

 da 

União; assim foi no Parecer 3/15, relativo ao Tratado de Marraquexe.  

                                                 
91

 Conclusões do Advogado-Geral, Nils Wahl, Parágrafo 130.  
92

Cf. KÜBEK, Gesa - Redefining the boundaries of the Common Commercial Policy and the ERTA doctrine: 

Opinion 3/15, Marrakesh Treaty, Common Market Law Review, Volume 55, Issue nº 3, 2018, p. 897.  
93

Cf. Parecer 1/03 de 7 de Fevereiro de 2006, relativo à Convenção de Lugano, Parágrafo 151: ―Resulta, assim, do 

exame apenas do Regulamento n°44/2001 que, (…) seria susceptível de afectar as referidas regras de competência.‖ 
94

 O creeping effect das competências da União Europeia assenta no gradual e progressivo aumento de competências 

da União, através da crescente legiferação do Direito da União Europeia. Cf. POLLACK, Mark - The End of 

Creeping Competence? EU Policy‐Making Since Maastricht, Journal of Common Market Studies, 2000, página 521: 

―Beginning  in  the  late  1960s,  however,  the  EU  experienced  a gradual  but  –  in  retrospect  –  spectacular  

growth  of  policy-making  at  the European level, so that by the early 1990s, there was virtually no issue-area (or 

sector, to use Haas‟ term) which remained off-limits to the EU.‖ Texto completo disponível em: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1468-5965.00233   

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1468-5965.00233
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2) Parecer 2/15 - Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e Singapura 

Em 16 de Maio de 2017, o Tribunal Pleno proferiu o seu Parecer 2/15
95

, relativamente ao 

Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República de Singapura
96

. Trata-se de um 

dos primeiros acordos comerciais de ―nova geração
97

‖, ou seja, ―um acordo de comércio que 

contém, além das disposições tradicionais relativas à redução dos direitos aduaneiros e dos 

obstáculos não pautais que afectam o comércio de mercadorias e serviços, disposições sobre 

diversas matérias ligadas ao comércio, tais como a protecção da propriedade intelectual, o 

investimento, os contractos públicos, a concorrência e o desenvolvimento sustentável‖.
98

 

A Estratégia Comercial da ―Europa Global‖, adoptada em 2006, na qual a União decidiu 

iniciar um programa de liberalização do seu Comércio, com base em acordos bilaterais com 

parceiros comerciais relevantes para o mercado comum, veio dar início à linha de negociações 

com Estados terceiros a que assistimos actualmente, apelando à necessidade de mercados 

competitivos, numa crescente abertura económica e com o enfoque na justiça social.
99

 

Actualmente, foram concluídas as negociações de acordos comerciais com o Mercado Comum da 

América do Sul
100

 bem como com o Vietname
101

, a 28 e 30 de Junho de 2019, respectivamente.  

O ―Acordo Singapura‖ conhece um longo percurso, iniciado com a Recomendação da 

Comissão dirigida ao Conselho em Dezembro de 2006 para que se autorizasse a União a negociar 

com a Associação de Nações do Sudeste Asiático
102

, envolvendo em bloco um aglomerado de 

                                                 
95

  Cf. Parecer 2/15 de 16 de Maio de 2017, ECLI:EU:C:2017:376, Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190727&doclang=PT  
96

 Também referido na sua sigla inglesa: EUSFTA – European Union, Singapore, Free Trade Agreement.  

Texto completo do Acordo Comercial disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0196&from=EN  
97

 Nas suas Conclusões de 21 de Dezembro de 2016, Parágrafo 3, a Advogada-Geral, Eleanor Sharpston, descreve o 

EUSFTA, enquanto Acordo Comercial de ―Nova Geração‖: ―Não se trata de um «acordo homogéneo», não abrange 

um domínio ou um assunto específico nem prossegue um único objectivo. Procura alcançar, em especial, a 

liberalização do comércio e do investimento e garante determinadas normas de protecção de forma a conciliar 

objectivos económicos e não económicos. Embora se baseie em regras existentes, constantes do acordo da 

Organização Mundial do Comércio, o EUSFTA amplia igualmente essas regras e abrange matérias que (ainda) não 

fazem parte desses acordos. Cf. Texto completo disponível em 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62015CC0002(01)&lang1=pt&type=TXT&ancre=  
98

 Cf. Parágrafo 17 do Parecer 2/15. 
99

 Cf. Comissão Europeia, ―Europa Global: Competir a nível mundial‖, COM(2006) 567, 4 de Outubro de 2006. 

Texto completo disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ar11022  
100

 Cf. http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/mercosur/  
101

 Cf. https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/  
102

 A ASEAN - Associação de Nações do Sudeste Asiático, compreende os seguintes Estados-Membros: Indonésia, 

Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Brunei, Myanmar, Camboja, Laos e Vietname. Cf. 

https://asean.org/asean/asean-member-states/  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190727&doclang=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0196&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0196&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62015CC0002(01)&lang1=pt&type=TXT&ancre
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ar11022
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/mercosur/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
https://asean.org/asean/asean-member-states/
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Estados do continente asiático.
103

 No entanto, as negociações relativas a este acordo de grande 

escala revelaram-se difíceis e foram, por conseguinte, suspensas a 22 de Dezembro de 2009
104

. 

Destarte, a Comissão sugeriu que se avançasse com acordos de comércio livre bilaterais com os 

países relevantes da ASEAN, sendo que, poucas semanas após a entrada em vigor do Tratado de 

Lisboa, o Conselho autorizou a Comissão a iniciar negociações com a República da Singapura.
105

 

O texto do Acordo de Singapura, acordado em 2015, estabelecia que se configuraria enquanto um 

Acordo entre a União e a República da Singapura, ou seja, não se trataria de um acordo misto. 

Caso se definisse como um acordo misto, seria concluído pela União e os seus Estados-Membros, 

na qualidade de ―primeira parte contratante‖, e pelo Estado terceiro, sob a designação de 

―segunda parte contratante‖.
106

  

Contudo, o Conselho e os Estado-Membros não comungavam da mesma posição que a 

Comissão de que o acordo se inseria na íntegra no âmbito da competência exclusiva da União. 

Era seu entendimento que o Acordo continha aspectos de competência partilhada e outros 

elementos que se inserem na competência exclusiva dos Estados-Membros, pelo que o EUSFTA 

deveria ser considerado um acordo misto. Esta querela jurídica repetiu-se em condições 

semelhantes, relativamente às negociações encetadas com Estados terceiros, enquanto a União 

despendia esforços para concluir acordos de comércio livre e de investimento de ―nova geração‖ 

com o Canadá, no Acordo CETA, e os Estados Unidos da América, no Acordo TTIP
107108

. 

                                                 
103

 Cf. Parágrafo 5 das Conclusões da Advogada-Geral Sharpston. 
104

 Cf. CREMONA, Marise - Shaping EU Trade Policy post-Lisbon: Opinion 2/15 of 16 May 2017: ECJ, 16 May 

2017, Opinion 2/15 Free Trade Agreement with Singapore, European Constitutional Law Review, Volume 14, Issue 

nº 1, Cambridge University Press, 2018, p. 231. Texto completo disponível em: 

https://www.cambridge.org/core/journals/european-constitutional-law-review/article/shaping-eu-trade-policy-

postlisbon-opinion-215-of-16-may-2017/F04F045C4F26BF07455E207C25E6E9A3  
105

 Tendo em conta os fortes vínculos comerciais que a União mantém com a República da Singapura, foi este o 

Estado-Membro da ASEAN escolhido pela Comissão, enquanto ―ponto de partida‖ para os acordos de livre comércio 

com as Nações do Sudeste Asiático. Vide o texto do Acordo EUSFTA, na sua Exposição de Motivos: ―Na ASEAN, 

Singapura é, de longe, o maior parceiro da UE, representando ligeiramente menos de um terço do comércio de bens 

e serviços entre a UE e a ASEAN e cerca de dois terços dos investimentos entre as duas regiões. Mais de 10 000 

empresas da UE estão estabelecidas em Singapura, que lhes serve de plataforma para operar em toda a zona do 

Pacífico‖. 
106

 Cf. CREMONA, Marise - Shaping EU Trade Policy post-Lisbon, Ob. Cit., p. 232.  
107

 Relativamente ao Acordo TTIP esclarece Ruth Santos: ―O Transatlantic Trade and Investment Partnership, 

(TTIP) é um acordo mega regional negociado entre os Estados Unidos e a União Europeia. As negociações se 

iniciaram em 2013 e pretende-se que o acordo seja concluído e ratificado em 2018. Será a maior zona de livre 

comércio do mundo, diminuindo as barreiras tarifárias e não tarifárias de bens e serviços e liberalizando os 

mercados entre o bloco regional europeu e os EUA. […] O futuro do TTIP ainda é incerto. Há críticas no que se 

refere à transparência das negociações, aos direitos fundamentais dos cidadãos, à preservação dos ideais 

democráticos e dos direitos nacionais, à protecção do meio ambiente, ao impacto nas administrações públicas 

https://www.cambridge.org/core/journals/european-constitutional-law-review/article/shaping-eu-trade-policy-postlisbon-opinion-215-of-16-may-2017/F04F045C4F26BF07455E207C25E6E9A3
https://www.cambridge.org/core/journals/european-constitutional-law-review/article/shaping-eu-trade-policy-postlisbon-opinion-215-of-16-may-2017/F04F045C4F26BF07455E207C25E6E9A3
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De facto, o Acordo de Singapura, afigura-se paradigmático no que respeita aos novos, 

abrangentes e intrincados acordos comerciais e de investimento que representam o futuro das 

relações externas e da política comercial da União. Assim se destaca a importância do Parecer do 

TJUE, na medida em que, não é apenas importante para o futuro do Acordo de Singapura em si 

mesmo, mas para futuros acordos comerciais, incluindo um eventual futuro acordo entre a União 

e o Reino Unido
109

.  

Assim, relativamente ao Acordo de Nova Geração em questão, o EUSFTA, importa 

esclarecer se a União dispõe de um suporte legal que lhe confira legitimidade para assinar e 

concluir por si só o Acordo de Comércio Livre com Singapura. Mais concretamente, interessa 

averiguar que cláusulas do acordo se enquadram na competência exclusiva da União, que 

cláusulas assentam na competência partilhada da União, e se, por último, existe alguma cláusula 

do acordo, que se enquadre na competência exclusiva dos Estados-Membros. 

Estas são a questões consideradas como relevantes, não apenas para o Acordo de 

Singapura, mas também, para todos os futuros Acordos Comerciais de ―Nova Geração‖, pelo que, 

importa que as soluções a estas questões sirvam de precedente para a negociação e conclusão de 

relações externas que se avizinhem a longo prazo. Tanto assim é que, reflexo da pertinência 

destas mesmas respostas é o facto de 25 Estados-Membros terem participado e submetido as suas 

observações relativamente à problemática da competência para celebrar o Acordo de Singapura, 

num esforço colectivo para pugnar pela competência partilhada entre a União e os Estados-

Membros.
110111

  

Tanto o Parecer do Tribunal como as Conclusões da Advogada-Geral, Eleanor Sharpston, 

incidiram exclusivamente sobre a questão da competência; por três vezes o Tribunal repete que o 

seu Parecer ―não prejudica de modo algum a questão de saber se o conteúdo das disposições 

                                                                                                                                                              
nacionais e à accountability.” SANTOS, Ruth – TTIP - Acordo Transatântico sobre Comércio e Investimento, in 

BRANDÃO, Ana Paula; COUTINHO, Francisco Pereira; CAMISÃO, Isabel; DE ABREU, Joana Covelo – 

Enciclopédia da União Europeia, Petrony, 2017, pp. 465-467. 
108

 As negociações do Acordo TTIP, iniciaram em 2013 e foram terminadas sem conclusão no final do ano de 2016, 

além de que, em 15 de Abril de 2019, foi publicada Decisão do Conselho, a determinar que as directivas de 

negociação do TTIP devem ser consideradas obsoletas e irrelevantes. Cf. Decisão do Conselho de 15 de Abril de 

2019, disponível em:  https://www.consilium.europa.eu/media/39180/st06052-en19.pdf  
109

  Cf. CREMONA, Marise, - Shaping EU Trade Policy post-Lisbon: Opinion 2/15 of 16 May 2017: ECJ, 16 May 

2017, Opinion 2/15 Free Trade Agreement with Singapore, European Constitutional Law Review, 2018, p. 232. 
110

 Cf. CREMONA, Marise, - Shaping EU Trade Policy post-Lisbon: Opinion 2/15 of 16 May 2017, ob. cit., p. 234. 
111

 Cf. Parecer 2/15, Páginas 2 a 4. 

https://www.consilium.europa.eu/media/39180/st06052-en19.pdf
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deste acordo é compatível com o direito da União‖
112

. Versando ―apenas‖ sobre a problemática 

da distribuição de competências, o TJUE deixa de fora do âmbito do seu Parecer a querela 

jurídica relativa ao Sistema de Resolução de Litígios previsto no Acordo de Singapura implicar 

uma violação da Autonomia do Direito da União.  

No seu clausulado, o EUSFTA estabelece um mecanismo de Resolução de Litígios entre 

Investidores e Estado
113

, popularizado na sua terminologia inglesa: ISDS – Investor State Dispute 

Settlement. O potencial impacto negativo deste mecanismo na autonomia da União e dos seus 

Estados-Membros tem gerado controvérsia, dando origem a campanhas da sociedade civil
114

 e a 

acessos debates políticos, além da discussão jurídica em torno da compatibilidade do Direito da 

União com o ISDS
115

, seja este constituído sob a forma tradicional do Tribunal Arbitral, ou sob a 

nova veste assumida de Tribunal de Investimento, dedicado a este Acordo Comercial.
 116

 

O TJUE declarou que este Acordo Comercial com Singapura não pode ser celebrado 

apenas pela União, mas apenas em conjunto com os Estados-Membros. Visto que o Tribunal 

determinou que as cláusulas relacionadas com os investimentos estrangeiros indirectos, ditos ―de 

                                                 
112

 Enquanto que no Parecer CETA, ou mesmo no Caso Achmea, se aferiu sobre a compatibilidade do Direito da 

União, relativamente ao mecanismo de resolução de litígios previsto em cada Acordo, aqui, no Parecer Singapura, o 

Tribunal não se pronuncia sobre essas questões. Cfr. Parecer 2/15, Parágrafos 30, 290 e 300. 
113

 Cf. Capítulo 14 do Acordo de Singapura, denominado ―Resolução de Litígios‖, Artigo 14.4:  

―Início do procedimento de arbitragem 

1. Se as Partes não conseguirem resolver o litígio após ter recorrido às consultas previstas no artigo 14.3 

(Consultas), a Parte requerente pode pedir a constituição de um painel de arbitragem em conformidade com o 

disposto no presente artigo. 

2. O pedido de constituição de um painel de arbitragem deve ser dirigido por escrito à Parte requerida e ao Comité 

de Comércio. No seu pedido, a Parte requerente deve precisar as medidas específicas em causa e explicar por que 

razões estas medidas constituem uma infração às disposições referidas no artigo 14.2 (Âmbito de aplicação), de 

modo suficiente para constituir claramente a base jurídica da queixa.” 
114

 A título de exemplo, a sociedade civil europeia, tem encetado esforços no sentido de impedir a celebração dos 

Acordos Comerciais de Nova Geração, entre os quais, se destaca o Acordo CETA e o Acordo TTIP. Cfr. Processo T-

754/14, Acórdão do Tribunal Geral, de 10 de Maio de 2014, Parágrafo 3, relativamente aos objectivos da iniciativa 

dos cidadãos europeus ―Stop TTIP‖: ―impedir o TTIP e o CETA, uma vez que contêm vários pontos críticos, como 

processos de resolução de litígios entre investidores e Estados e disposições sobre a cooperação normativa que 

constituem uma ameaça para a democracia e o Estado de direito […].” Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=0D140ADB3F5E9792977068480D976327?text=&do

cid=190563&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8506432. 
115

 Nesta medida, a Comissão Europeia, em Maio de 2015, publicou um concept paper, no qual conjectura o projecto 

de substituir o ISDS por um Tribunal Internacional de Investimento, por forma a melhor compatibilizar o Direito da 

União, com esta nova solução jurídica. Cf. Comissão Europeia - Investment in TTIP and beyond – the path for 

reform, Maio de 2015, página 4. ―As secções abaixo sugerem que em paralelo a União deveria trabalhar no sentido 

do estabelecimento de um Tribunal Internacional de Investimento […].‖  

Texto original e completo disponível em: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153408.PDF  
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carteira‖ e o mecanismo de resolução de litígios entre investidores e o Estado se inserem nas 

competências partilhadas entre a União e os Estados-Membros. 

Desta forma, o acordo é misto e deve ser ratificado por todos os Estados-Membros, bem 

como pela União, sendo que o procedimento de ratificação que daí resulta pode desafiar a 

eficácia e a credibilidade da política comercial da União. Os Estados-Membros insistem na 

natureza mista do Acordo, pois esta confere-lhes um direito de veto, anulando a regra de maioria 

qualificada necessária no Conselho, nos termos do artigo 218.º n.º 8 segunda parte do TFUE, e 

aumenta a presença e visibilidade dos Estados-Membros durante o processo de concluir o 

acordo.
117

  

Como já analisamos acima, quando um ato da União se insere na Política Comercial 

Comum, tipificada no artigo 207º do TFUE, por consequência, a competência será exclusiva, nos 

termos do artigo 3º nº 1 alínea e) do TFUE. Assim, importa aferir se as matérias abrangidas pelo 

Acordo de Singapura se enquadram na PCC. Como ensina o Parágrafo 36º do Parecer 2/15: ―Um 

ato da União insere-se na Política Comercial Comum quando verse especificamente sobre trocas 

comerciais, na medida em que se destine essencialmente a promovê-las, a facilitá-las ou a 

regulá-las e tenha efeitos directos e imediatos nelas‖. 
118

 

No fundo, ao longo do Parecer 2/15, de 16 de Maio de 2017, o TJUE tratou de averiguar 

se as matérias contidas nos 17 capítulos do Acordo de Singapura se inseriam no escopo comercial 

da PCC, através do critério da susceptibilidade de efeitos direitos e imediatos no comércio de 

serviços entre a União e a Singapura, por forma a discernir se estas matérias se remetem à 

competência exclusiva da União ou à competência partilhada entre a União e os seus Estados-

Membros, e, com isso, determinar se a celebração do Acordo de Singapura respeita apenas à 

União ou estamos perante um Acordo Misto.   

                                                 
117

 Cf. VAN DER LOO, Guillaume - The Court's Opinion on the EU-Singapore FTA: Throwing off the shackles of 

mixity?, CEPS Policy Insight nº 2017/17, 2017, p. 1. Disponível in 

http://aei.pitt.edu/87754/1/PI2017%2D17Gvdl_SingaporeJudgement.pdf  
118

 O critério de que o Acto da União tenha efeitos directos e imediatos nas trocas comerciais, remonta ao Parecer 

3/15, relativo ao Tratado de Marraquexe, analisado no capítulo anterior. Mas também no Caso Daiichi Sankyo, C-

414/11, Parágrafo 51. Cfr. Parecer 3/15, ―Tratado de Marraquexe‖, Parágrafo 61: ―Resulta de jurisprudência 

constante do Tribunal de Justiça que a mera circunstância de um ato da União poder ter determinadas implicações 

nas trocas internacionais não basta para concluir que esse ato deve ser classificado na categoria dos actos que 

integram a política comercial comum. Em contrapartida, um ato da União só se insere nessa política quando verse 

especificamente sobre as trocas internacionais, na medida em que se destine essencialmente a promover, a facilitar 

ou a regular essas trocas comerciais e tenha efeitos directos e imediatos nestas.‖ 

http://aei.pitt.edu/87754/1/PI2017-17Gvdl_SingaporeJudgement.pdf
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Assim, a matéria relativa ao acesso ao mercado insere-se na PCC, visto que cumpre os 

requisitos exigidos pelo Parágrafo 36 do Parecer 2/15: ―um acto da União insere‑se nesta política 

quando verse especificamente sobre essas trocas comerciais, na medida em que se destine 

essencialmente a promovê‑las, a facilitá‑las ou a regulá‑las e tenha efeitos directos e imediatos 

nelas‖; por conseguinte, constitui competência exclusiva da União.
119

 No que compete aos 

capítulos sobre protecção da propriedade intelectual
120

, concorrência
121

 e desenvolvimento 

sustentável
122

, o TJUE também concluiu que a União dispunha de competência exclusiva. 

Relativamente ao critério de competência exclusiva implícita consagrado pela Doutrina 

AETR, codificada no artigo 3º nº 2 do TFUE, o Tribunal verificou a existência de regras comuns 

internas, contidas na legislação da União, que se afiguravam susceptíveis de serem afectadas ou 

alteradas no seu alcance pela celebração deste acordo internacional. No que respeita ao capítulo 

sobre o transporte marítimo, este domínio já se encontra em grande parte coberto pelas regras 

comuns enunciadas no Regulamento n.º 4055/86
123

, que regula a aplicação do princípio da livre 

prestação de serviços aos transportes marítimos entre Estados-Membros e entre Estados-

Membros e Estados Terceiros.  

Desta forma, os compromissos do acordo projectado relativos transporte marítimo, 

presentes no Acordo de Singapura, são susceptíveis de afectar, ou até de alterar, as regras comuns 

enunciadas pelo Regulamento n.º 4055/86. Consequentemente, nos termos do artigo 3º nº 2 do 

TFUE, a União dispõe de competência exclusiva para aprovar as matérias respeitantes ao 
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 Cf. Parecer 2/15, Parágrafo 53. ―Os compromissos relativos ao acesso ao mercado contidos neste capítulo são, 

por outro lado, susceptíveis de ter efeitos directos e imediatos no comércio de serviços entre a União e a República 

de Singapura. Conforme expôs a advogada‑geral nos nºs 204 e 205 das suas conclusões, esta constatação é 

aplicável, contrariamente ao alegado por certos Estados‑Membros que apresentaram observações ao Tribunal de 

Justiça, a todos os artigos do referido capítulo, incluindo os relativos aos serviços financeiros e ao reconhecimento 

mútuo das qualificações profissionais.‖ 
120

 Cf. Parecer 2/15, Parágrafo 130. ―Decorre do exposto que o capítulo 11 do acordo projectado tem por objectivo 

essencial facilitar e regular as trocas comerciais entre a União e a República de Singapura e que as suas 

disposições são susceptíveis de ter efeitos directos e imediatos nestas, na acepção da jurisprudência referida nos nºs 

36 e 112 do presente parecer. Consequentemente, este capítulo é da competência exclusiva da União, nos termos do 

artigo 3°, n° 1, alínea e), TFUE.‖ 
121

 Cf. Parecer 2/15, Parágrafo 138. ―Resulta dos elementos anteriores que o capítulo 12 do acordo projetado é, nos 

termos dos critérios recordados no n° 36 do presente parecer, da competência exclusiva da União prevista no artigo 

3°, n° 1, alínea e), TFUE.‖ 
122

 Cf. Parecer 2/15, Parágrafo 167. ―Atendendo a todas as considerações anteriores, o capítulo 13 do acordo 

projectado insere‑se, nos termos dos critérios recordados no n° 36 do presente parecer, na política comercial 

comum e, por conseguinte, na competência exclusiva da União prevista no artigo 3°, n° 1, alínea e), TFUE.‖ 
123

 Cf. Regulamento (CEE) nº 4055/86 do Conselho de 22 de Dezembro de 1986 que aplica o princípio da livre 

prestação de serviços aos transportes marítimos entre Estados-membros e Estados-membros para países terceiros. 

Texto disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31986R4055&from=PT  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31986R4055&from=PT
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transporte marítimo.
124

 Também quanto ao transporte ferroviário - Directiva 2012/34
125

; o 

transporte rodoviário - Regulamentos n.ºs 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009; e contratos 

públicos no domínio dos transportes
126

 - Diretiva 2014/24/EU e Diretiva 2014/25/EU. A União 

possui um vasto corpus de regras comuns internas nestas matérias, pelo que a Doutrina AETR 

produz os seus efeitos, tendo como consequência, a competência externa exclusiva a favor da 

União Europeia, cumprido um dos três requisitos alternativos do artigo 3º nº 2 do TFUE, em 

conjugação com o artigo 216º do TFUE.
127

 

No que respeita aos Compromissos em matéria de Investimentos Diferentes de 

Investimentos Directos, verificamos uma maior complexidade em delimitar a sua competência. 

No entender da Comissão, a secção A do capítulo 9 do Acordo de Singapura afigura-se 

susceptível de afectar o artigo 63º do TFUE, que consagra a liberdade de circulação de capitais e, 

por conseguinte, nos termos do efeito AETR, a União disporia de competência exclusiva. No 

entanto, tal argumento não pode proceder, visto que, como alegaram o Conselho e os Estados-

Membros nas suas observações apresentadas ao Tribunal de Justiça, a doutrina AETR não pode 

ser transposta para uma situação em que a regra da União em causa é uma disposição do TFUE, e 

não uma regra adoptada com base neste Tratado, pois como resulta do Processo 22/70, ―Caso 

AETR‖: ―constituem «regras comuns» as disposições de direito derivado que a Comunidade, 

hoje União, instituiu progressivamente.
128

 

                                                 
124

 Cf. Parecer 2/15, Parágrafos 180, 192 e 193.  
125

 Cf. Parecer 2/15, Parágrafo 198. Cf. Directiva 2012/34, de 21 de Novembro de 2012 que estabelece um espaço 

ferroviário europeu único. Texto completo disponível em  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0032:0077:PT:PDF  
126

  Cf. Parecer 2/15, Parágrafo 224.‖ Por conseguinte, de acordo com a jurisprudência referida no n° 201 do 

presente parecer, há que concluir que a União tem competência externa exclusiva, nos termos do artigo 3°, n° 2, 

TFUE, para os compromissos internacionais contidos no capítulo 10 deste acordo em matéria de contratos públicos 

de serviços no domínio dos transportes, uma vez que esses compromissos se integram num domínio já em grande 

parte coberto por regras comuns da União e são susceptíveis de afectar ou alterar o alcance das mesmas.‖ 
127

 Cf. PEDRO CUNHA, Luís in LOPES PORTO, Manuel; ANASTÁCIO, Gonçalo - Tratado de Lisboa, Anotado e 

Comentado, Almedina, Coimbra, 2014, Artigo 216º do TFUE: ―1. A UE continua a basear-se no princípio da 

atribuição (nº 2 do art.º 5º do TUE e art.º 7º do TFUE). […] No nº 1 deste artigo define-se o quadro dos poderes no 

âmbito dos quais a UE pode concluir acordos internacionais. Registe-se que a EU tem agora personalidade jurídica 

própria. A atribuição expressa de personalidade jurídica à UE, no art.º 47º do TUE, é uma consequência da decisão 

de unificar a União e a Comunidade numa única identidade. Esta é uma inovação muito significativa para uma 

melhor identificação da União na cena internacional. […] A última parte é uma consagração da jurisprudência do 

TJ relativa aos poderes externos implícitos (jurisprudência AETR, de 1971). Deste modo, a UE tem poderes externos 

explícitos quando o Tratado assim o determina (v.g. política comercial) e poderes implícitos quando a concessão de 

poderes internos implica necessariamente que, no domínio em questão, os EM percam também os seus poderes 

externos […].  
128

 Cf. Parecer 2/15, Parágrafo 233. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0032:0077:PT:PDF
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 Além disso, os actos adoptados com base nos Tratados da União, entre eles, o Acordo de 

Singapura aqui em apreço, ―encontram legitimidade nos referidos Tratados e não podem, em 

contrapartida, influenciar o sentido ou o alcance das disposições destes últimos‖.
129

  Dito isto, o 

Acordo de Singapura, em si mesmo, não é susceptível de afectar regras de direito primário da 

União ou de alterar o alcance das mesmas, com base no artigo 3º nº 2 do TFUE. 

De realçar que a celebração de um acordo internacional, em matéria de investimentos 

estrangeiros diferentes de investimento directos, no estado actual do direito da União, não se 

encontra ―prevista num ato legislativo da União‖, bem como a celebração de um acordo deste 

tipo não é ―necessária para dar à União a possibilidade de exercer a sua competência interna‖, 

pelo que não será possível desencadear o efeito da Doutrina AETR, por estas razões, 

determinando o Tribunal, nesta matéria, que ―a União não dispõe de competência exclusiva para 

celebrar com a República da Singapura um acordo internacional na parte em que este respeita à 

protecção de investimentos estrangeiros diferentes de investimentos directos‖
130

. 

A instauração da livre circulação de capitais entre a União e a Singapura, através da 

celebração do Acordo de Singapura, nos termos do artigo 216º nº 1 do TFUE, pode ser 

qualificada de necessária para realizar plenamente essa livre circulação, consagrada no artigo 63º 

do TFUE1131
, que é um dos objectivos do Título IV – Livre Circulação de Pessoas, Serviços e 

Capitais, da Parte III do TFUE, remetendo para a competência partilhada, prevista no artigo 4º nº 

2, alínea a)
 132

, que respeita ao domínio do mercado interno. Além disso, a competência atribuída 

à União para a celebração de um acordo, como é o caso do Acordo de Singapura, que seja 

―necessária para alcançar, no âmbito das políticas da União, um dos objectivos estabelecidos 

pelos Tratados‖, conforme dita o artigo 216º nº 1 do TFUE, afigura-se como uma competência 

partilhada, uma vez que o artigo 4º nº 1 prevê que a União ―dispõe de competência partilhada 

com os Estados-Membros quando os Tratados lhe atribuam competência em domínios não 

contemplados nos artigos 3º e 6º‖, o que se verifica no caso em apreço.133
  

                                                 
129

 Cf. Parecer 2/15, Parágrafo 235. 
130

 Cf. Parecer 2/15, Parágrafo 238. 
131

 Cf. Art.º 63º do TFUE: ―1. No âmbito das disposições do presente capítulo, são proibidas todas as restrições aos 

movimentos de capitais entre Estados-Membros e entre Estados-Membros e Países Terceiros.‖ 
132

 Cf. Art.º 4º nºs 1 e 2 do TFUE: ―1. A União dispõe de competência partilhada com os Estados-Membros quando 

os Tratados lhe atribuam competência em domínios não contemplados nos artigos 3º e 6º.‖ ―2. As competências 

partilhadas entre a União e os Estados-Membros aplicam-se aos principais domínios a seguir enunciados; alínea a) 

Mercado interno[…]‖  
133

 Cf. Parecer 2/15, Parágrafo 242. 
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Assim, não se inserindo nos requisitos exigíveis pela Doutrina AETR tipificada no artigo 

3º nº 2 do TFUE, a matéria dos investimentos indirectos, pelos motivos acima expostos, 

enquadra-se na competência partilhada, a já referida facultative mixity, entre a União e os seus 

Estados-Membros, operando conforme as normas consagradas no artigo 218º nº 8 segunda parte, 

visto que o requisito de unanimidade confere a cada Estado-Membro, na qualidade de membro do 

Conselho, um direito de veto, no que respeita à decisão de celebrar o Acordo Comercial, 

desempenhando um papel fundamental no processo de ratificação. 

Na matéria de Resolução de Litígios entre Investidores e o Estado, embora seja verdade, 

conforme resulta do artigo 9.17, que o acordo de Singapura não exclui a possibilidade de um 

litígio entre um investidor de Singapura e um Estado-Membro ser submetido aos órgãos 

jurisdicionais do referido Estado-Membro, não deixa de se tratar de uma simples possibilidade 

que pode ser exercida à discrição do investidor demandante.  

Com efeito, este último pode decidir, nos termos do artigo 9.16 do Acordo de Singapura, 

submeter o dito litígio a um processo de arbitragem, sem que o referido Estado-Membro se possa 

opor, na medida em que o seu consentimento se considera prestado, conforme o artigo 9.16 n º 2. 

Ora este regime, que subtrai litígios à competência jurisdicional dos Estados-Membros, 

não pode revestir carácter meramente auxiliar
134

 nos termos da jurisprudência referida no 

Parágrafo 276
135

 do Parecer 2/15, e, por conseguinte, não pode ser instituído sem o 

consentimento destes Estados-Membros. Deste modo, determinou o TJUE que a aprovação da 

matéria respeitante à Resolução de Litígios Investidor-Estado não é da competência exclusiva da 

União, mas sim da competência partilhada entre a União e os Estados-Membros. 

                                                 
134

 Cf. Processo C-137/12, Parágrafo 71: ―É verdade que as referidas disposições também são supostas melhorar as 

condições de funcionamento do mercado interno, ao clarificar a definição das sanções previstas no artigo 5.° da 

dita directiva, como indicado no n° 14 da exposição de motivos da proposta de decisão. Conforme a advogada‑geral 

salientou nos nºs 56 e 82 das suas conclusões, este objectivo reveste, todavia, carácter acessório face ao objectivo 

principal da decisão recorrida‖. Texto disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143344&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=1046628  
135

 Cf. Parecer 2/15, Parágrafo 276: ―O Tribunal de Justiça já teve ocasião de realçar que a competência da União 

para assumir compromissos internacionais inclui a competência de lhes associar disposições institucionais. A sua 

presença no acordo não tem incidência na natureza da competência para o celebrar. Com efeito, essas disposições 

têm carácter auxiliar e inserem‑se, portanto, na mesma competência das disposições substantivas que acompanham 

[v., neste sentido, nomeadamente, parecer 1/76 (Acordo relativo à criação de um Fundo Europeu de Imobilização 

da Navegação Interna), de 26 de Abril de 1977, EU:C:1977:63, n° 5; parecer 1/78 (Acordo Internacional sobre a 

Borracha Natural), de 4 de Outubro de 1979, EU:C:1979:224, n° 56; e acórdão de 22 de Outubro de 2013, 

Comissão/Conselho, C‑137/12, EU:C:2013:675, nºs 70 e 71].” 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143344&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1046628
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143344&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1046628
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Em suma, o Tribunal de Justiça declarou que todos os aspectos do acordo se inseriam na 

competência exclusiva da União, com base na Política Comercial Comum, artigo 3.º n.º 1 alínea 

e) do TFUE, ou com base na Doutrina AETR, artigo 3.º n.º 2 TFUE, à excepção: 1) das cláusulas 

sobre protecção de investimento, desde que relacionadas com investimento estrangeiro indirecto; 

2) das normas sobre o mecanismo de resolução de litígios Investidor-Estado. 

As Conclusões da Advogada-Geral e o Parecer do Tribunal chegaram ao mesmo 

desfecho: o Acordo de Singapura não se enquadra por completo na competência exclusiva da 

União e também concordaram que o investimento estrangeiro indirecto não se insere na Política 

Comercial Comum, nem se enquadra nos requisitos exigidos pela Doutrina AETR
136

, tratando-se 

de uma matéria de competência partilhada.   

Contudo, a Advogada-Geral considerou mais matérias do Acordo no âmbito da 

competência partilhada e até concluiu que, na sua perspectiva, a cláusula respeitante à faculdade 

do EUSFTA poder pôr termo aos acordos bilaterais de investimento celebrados entre os 

Estados‑Membros e Singapura não se encontrava na competência da União de todo, mas se 

tratava de uma competência exclusiva dos Estados-Membros.
137

  

De modo a promover a simplificação do processo da sua delimitação de competências, o 

Acordo de Singapura poderia ser dividido em dois grandes acordos comerciais.
 
Desta forma, o 

acordo comercial principal poderia assim, ser concluído ao abrigo de poderes exclusivos
138

; e um 

acordo secundário, relativo à matéria da protecção de investimentos e o mecanismo de Resolução 

de Litígios Investidor-Estado, que careceria de ser concluído como um acordo misto, o que 

                                                 
136

 Cf. Conclusões da Advogada-Geral, Eleanor Sharpston, Parágrafos 350, 360 e 361 ―350. Não posso concordar 

com a interpretação ampla que a Comissão dá ao artigo 3º, nº 2, TFUE, de acordo com a qual as «regras comuns» 

incluem as disposições do Tratado.‖ ―360. É ponto assente que não existem disposições de direito derivado da 

União, em aplicação dos artigos 63°, nº 1, e 64°, nº 2, TFUE, relativas a tipos de investimento diferentes do 

investimento estrangeiro directo.‖ ―361. Por conseguinte, concluo que, na falta de regras comuns, os requisitos do 

terceiro pressuposto visado no artigo 3º, nº 2, TFUE não estão preenchidos. Daqui decorre que a União Europeia 

não dispõe de competência exclusiva com base neste pressuposto. […]‖ 
137

 Conclusões da Advogada-Geral, Eleanor Sharpston, Parágrafo 398: ―Por conseguinte, concluo que os 

Estados‑Membros dispõem de competência exclusiva para pôr termo a acordos bilaterais de investimento que 

tenham celebrado anteriormente com Estados terceiros. Em consequência, a União Europeia não dispõe de 

competência para dar o seu acordo ao artigo 9.19 do EUSFTA.‖ 
138

 Esta solução de separação do Tratado, visando facilitar a delimitação de competências da União e dos Estados-

Membros, para uma maior transparência, encontra acolhimento na Doutrina. Cf. VAN DER LOO, Guillaume - The 

Court's Opinion on the EU-Singapore FTA: Throwing off the shackles of mixity?, CEPS Policy Insights, 2017,  p. 9 

―An option would be to reverse the merger of trade and investment and to separate investment provisions from FTAs 

by concluding standalone investment agreements in parallel with the envisaged broad FTAs. Whereas the latter can 

be concluded as “EU-only” agreements, the former will need to be concluded as mixed agreements‖. 
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levaria muito mais tempo a ratificar, exigindo compromisso político explícito por parte de cada 

Estado-Membro, daí a proposta para uma divisão do acordo. 

Na base de uma interpretação literal do artigo 207º nº 1 do TFUE, o TJUE argumentou 

que o investimento estrangeiro indirecto não se insere no âmbito da Política Comercial Comum, 

determinando a competência partilhada. Segundo a Advogada-Geral
139

, quando um acordo se 

insere na competência partilhada, a escolha
140

 entre um acordo misto ou um acordo celebrado 

apenas pela União, é uma questão da discricionariedade do Conselho, que a doutrina designa por 

facultative mixity.
141

  

De facto, foi apontado por Kleimann e Kübek
142

 que o Tribunal está de alguma forma 

tímido nas suas Conclusões Finais: determinando que aspectos do acordo se enquadram na 

competência exclusiva da União e que outros aspectos se inserem na competência partilhada, mas 

sem responder à questão principal da Comissão, a de saber se a União a competência exigida para 

concluir o Acordo de Singapura, como um todo, por si só. Destarte, os Advogados-Gerais, Nils 

Wahl e Eleanor Sharpston, nas suas Conclusões apontam no sentido de que a União dispõe do 

poder de concluir Acordos Internacionais cujas matérias se inserem na competência exclusiva da 

União, bem como na competência partilhada entre esta e os seus Estados-Membros.
143
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 Conclusões da Advogada-Geral, Parágrafo 75 ―[….] um acordo internacional relativo a domínios de competência 

externa partilhada que venha a ser assinado apenas pela União Europeia é totalmente diferente, em termos 

conceptuais, de um acordo internacional que apenas abranja domínios de competência externa exclusiva da União 

Europeia. No primeiro caso, os Estados-Membros, em conjunto (agindo na qualidade de membros do Conselho), 

podem acordar que caberá à União Europeia agir ou indicar que continuarão a exercer uma competência externa 

individual.” 
140

  Conclusões da Advogada-Geral, Parágrafo 74 ―[…] o Conselho salientou que o exercício pela União Europeia 

ou pelos Estados-Membros da competência externa para celebrar um determinado acordo internacional num 

domínio de competência partilhada é «uma opção política».‖ 
141

 Cf. Van Der Loo, Guillaume - The Court's Opinion on the EU-Singapore FTA: Throwing off the shackles of 

mixity?, CEPS Policy Insights, 2017, p. 7. “[…] the choice between a mixed agreement or an EU-only agreement is 

a matter of discretion of the Council. Indeed, recent EU treaty-making practice includes some examples of such 

«facultative mixity».‖ 
142

 Cf. KLEIMANN, David; KÜBEK, Gesa - The Singapore Opinion or the End of Mixity as We Know It, 

Verfassungsblog.de, 2017, p. 5. “Finally, and most surprisingly, the final paragraph of Opinion 2/15 does not fully 

answer the preliminary question posed by the Commission (para 205). The Court‟s response does set out the division 

and nature of competences as between the EU and the Member States. But it does not answer the question whether 

“the EU has the requisite competence to sign and conclude alone the Free Trade Agreement with Singapore” Texto 

disponível em: https://verfassungsblog.de/the-singapore-opinion-or-the-end-of-mixity-as-we-know-it/  
143

 Cf. KLEIMANN, David; KÜBEK, Gesa - The Singapore Opinion or the End of Mixity as We Know It, Journal 

Verfassungsblog.de, 2017, p. 5: “AG Wahl and AG Sharpton, in respective recent opinions, considered that the EU 

has the requisite power to conclude agreements that fall under EU exclusive as well as shared powers” Texto 

disponível em: https://verfassungsblog.de/the-singapore-opinion-or-the-end-of-mixity-as-we-know-it/  

https://verfassungsblog.de/the-singapore-opinion-or-the-end-of-mixity-as-we-know-it/
https://verfassungsblog.de/the-singapore-opinion-or-the-end-of-mixity-as-we-know-it/


42 

 

Neste caso, as instituições da União, em especial, o Conselho, gozam de 

discricionariedade política no que concerne à escolha do procedimento relativo à celebração do 

Tratado Internacional, designadamente, o poder do ius tractuum. Apesar da amplitude do escopo 

da Política Comercial Comum, neste Parecer 2/15, o TJUE concluiu que duas áreas substantivas 

do Acordo de Singapura não se enquadraram nesta interpretação lato sensu do Tribunal: os 

serviços de transporte e os investimentos estrangeiros indirectos.  

Estas matérias, como já analisamos, inserem-se na competência exclusiva implícita da 

União, por força do artigo 3º nº 2 do TFUE, em conjugação com a competência interna para 

celebrar acordos internacionais conferida no artigo 216º nº 1 do TFUE, tratando-se a primeira 

disposição de uma norma que representa uma tentativa de codificar no direito primário da União, 

a jurisprudência anterior que doutrina sobre a existência e exclusividade da competência externa 

implícita.  

Segundo Marise Cremona, a base para competência externa implícita comporta uma 

natureza essencialmente dupla.
144

 Em primeiro lugar, pode ser baseada na existência de actos da 

União, ou seja, regras comuns, que podem ser afectadas caso os Estados-Membros actuem 

externamente independentemente da União, sendo assim baseada no raciocínio de preempção que 

deriva do Caso AETR.
145

  

Em segundo lugar, pode ser baseada numa eficácia racional - effet utile - que se 

desencadeia quando um acordo externo é necessário para atingir os objectivos estabelecidos nos 

tratados. Ao longo dos anos, a jurisprudência tem evoluído sobre esta duas bases que implicam 

competência externa e com particular incidência sobre a primeira, como é o caso do Tratado de 

Singapura, que se dedica à análise extensiva no sentido de apurar sob que condições as regras 

comuns podem ser afectadas, produzindo-se consequentemente o efeito AETR. 

Em conclusão, tal como observamos no Parecer 3/15, relativo ao Tratado de Marraquexe, 

o Tribunal de Justiça, também no Parecer 2/15, sobre Acordo de Livre Comércio com a 

Singapura, caminha no sentido de uma leitura e aplicação lato sensu do texto codificado no artigo 

3º nº 2. Tal como referiu o TJUE, não é necessário que as regras comuns internas abarquem por 
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 Cf. CREMONA, Marise - EU External Competence: Rationales for Exclusivity, in GARBEN, Sacha; 

GOVAERE, Inge - The Division of Competences between the European Union and its Member States: Reflections on 

the Past, Present and Future, Modern studies in European Law 79, Oxford, Hart Publishing, 2017. Disponível in 

https://cadmus.eui.eu/handle/1814/50410  
145

 Cf. Processo 22/70, 31 de Março de 1971, Comissão c. Conselho, EU:C:1971:32 (AETR), parágrafos 17-18. 

https://cadmus.eui.eu/handle/1814/50410
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completo as matérias previstas num Tratado Internacional, mas apenas na medida suficiente, seja 

esta apreciada em razão da quantidade de regras internas, ou na qualidade do conteúdo previsto 

no direito derivado da União.  

Dito isto, voltamos a reflectir no facto de que se torna cada vez mais opaca a ―zona 

cinzenta‖ que separa as regras internas suficientes versus as insuficientes, estas últimas que 

implicam a competência partilhada da União, por não se concretizar o efeito AETR. Contudo, 

analisando a jurisprudência recente, esta demonstra que, regra geral, existindo regras comuns 

internas, quase poderemos considerar, à partida, que estas se configuram como suficientes e, 

desta forma, se afiguram susceptíveis de serem afectadas ou alteradas no seu alcance caso um 

novo Tratado Internacional se vislumbre no horizonte.  

Esta aplicação automática do efeito AETR conduz à competência externa exclusiva 

implícita da União, cada vez mais presente, na recente jurisprudência da União. Daí que, 

prognosticando o futuro, se compreende a razão de ser do título do artigo de Kleimann e Gesa 

Kübek, ―O Parecer de Singapura, ou o fim da mixity como a conhecemos‖
146

 (tradução nossa), 

que parece determinar a progressiva perda de soberania dos Estados-Membros. 

 Ainda de realçar, que a possibilidade de divisão de um acordo comercial desta natureza 

em duas partes distintas veio a ser concretizada através da recente assinatura, a 30 de Junho de 

2019, do acordo de comércio livre
147

 e do acordo de investimento
148

, celebrados entre a União e a 

República Socialista do Vietname. Solução esta, adoptada por influência do Parecer 2/15.
149

 

                                                 
146

 Cf. KLEIMANN, David; KÜBEK, Gesa - The Singapore Opinion or the End of Mixity as We Know It, 

Verfassungsblog.de, 2017. Texto disponível em: https://verfassungsblog.de/the-singapore-opinion-or-the-end-of-

mixity-as-we-know-it/  
147

 Cf. Decisão (UE) 2019/1121 do Conselho de 25 de Junho de 2019, relativa à  assinatura, em nome da União 

Europeia do Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República Socialista do Vietname. Disponível in 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1121&from=EN  
148

 Cf. Decisão (UE) 2019/1096 do Conselho, de 25 de Junho de 2019, relativa à assinatura, em nome da União, do 

Acordo de Proteção dos Investimentos entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a 

República Socialista do Vietname, por outro. Disponível in https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1096&from=EN  
149

 Cf. Conselho da UE, Comunicado de Imprensa de 26 de Junho de 2019: ―Na sequência do parecer do Tribunal de 

Justiça emitido em Maio de 2017, a Comissão decidiu propor dois acordos distintos: um acordo de comércio livre 

que abrange os domínios da competência exclusiva da UE e, portanto, só necessita da aprovação do Conselho e do 

Parlamento Europeu para poder entrar em vigor; um acordo em matéria de proteção dos investimentos que, dada a 

sua natureza de competência partilhada, terá também de passar pelos processos nacionais pertinentes de ratificação 

em todos os Estados-Membros antes de poder entrar em vigor. O prazo para a implementação deste acto, por 

conseguinte, deverá ser muito mais longo‖. Disponível in https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-

releases/2019/06/25/eu-vietnam-council-adopts-decisions-to-sign-trade-and-investment-agreements/  

https://verfassungsblog.de/the-singapore-opinion-or-the-end-of-mixity-as-we-know-it/
https://verfassungsblog.de/the-singapore-opinion-or-the-end-of-mixity-as-we-know-it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1121&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1096&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1096&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2019/06/25/eu-vietnam-council-adopts-decisions-to-sign-trade-and-investment-agreements/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2019/06/25/eu-vietnam-council-adopts-decisions-to-sign-trade-and-investment-agreements/
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3) Processo C-244/17 - Acordo de Parceria e Cooperação Reforçadas com o Cazaquistão.
150

 

 

O Acordo de Parceria e Cooperação Reforçadas
151

, doravante designado por ―Acordo de 

Parceria‖, trata-se de um Acordo Misto
152

 entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, 

por um lado, e a República do Cazaquistão, por outro. Tendo sido a sua assinatura a 21 de 

Dezembro de 2015, em Astana, cidade capital do Cazaquistão, entrou em aplicação a título 

provisório em 1 de Maio de 2016, conforme autorização do Conselho, através da Decisão (UE) 

2016/123
153

.  

A referida Decisão fundamentou a sua base jurídica nos artigos 31º nº 1 e 37º do TUE, 

relativos à Política Externa de Segurança Comum - PESC, bem como aos artigos 91º e 100º nº 2 

TFUE respeitantes à Política Comum de Transportes, e ainda com referência aos artigos 207º e 

209º TFUE, respectivamente dedicados à Política Comercial Comum e à Cooperação com países 

terceiros para o Desenvolvimento, em conjugação com o artigo 218º nº 5 e nº 8, segundo 

parágrafo do TFUE. No entender do Conselho, por força do Acordo de Cooperação abranger 

matérias que incidem sobre a PESC, verifica-se a necessidade das decisões neste âmbito serem 

tomadas por unanimidade, na observância do artigo 31º nº 1 do TUE, que dispõe que as decisões 

ao abrigo do Capítulo 2 – Disposições Específicas relativas à Política Externa e de Segurança 

Comum - do Título V do TFUE, ―são tomadas pelo Conselho Europeu e pelo Conselho, 

deliberando por unanimidade‖ que se conjuga com o artigo 218º nº 8, segundo parágrafo do 

TFUE, que reza que ―o Conselho delibera por unanimidade quando o acordo incida num 

domínio em que seja exigida a unanimidade para a adopção de um acto da União‖. 

                                                 
150

Cf. Processo C-244/17, de 4 de Setembro de 2018, ECLI:EU:C:2018:662. Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205321&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=1699704.  
151

 Cf. Acordo de Parceria e Cooperação Reforçadas entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por  um 

lado, e a República do Cazaquistão, por outro. Publicado em Jornal Oficial da União Europeia em 4 de Fevereiro de 

2016, L 29/3. Texto completo disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:22016A0204(01)&from=EN  
152

 A natureza do presente Acordo enquanto Acordo Misto é pacífica, daí que, tal como destaca a Advogada-Geral 

nas suas Conclusões, Parágrafo 4: ―Ao contrário do que sucede com o processo relativo às zonas marinhas 

protegidas do Antárctico (processos apensos C-626/15 e C-659/16), […] no presente processo não será necessário 

examinar a questão de saber se a União pode agir sozinha na cena internacional ou se os Estados-Membros devem 

estar envolvidos nesta actuação («ação mista» ou «acordo misto»).” 
153

 Cf. Decisão (UE) 2016/123 do Conselho, de 26 de Outubro de 2015, relativa à assinatura, em nome da União 

Europeia, e à aplicação provisória do Acordo de Parceria e Cooperação Reforçadas entre a União Europeia e os seus 

Estados-Membros, por um lado, e a República do Cazaquistão, por outro. Publicada em Jornal Oficial da União 

Europeia em 4 de Fevereiro de 2016, L 29/1. Texto completo disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0123&from=EN  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205321&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1699704
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205321&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1699704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:22016A0204(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:22016A0204(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0123&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0123&from=EN
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Em virtude do artigo 268º do Acordo de Parceria, é criado um Conselho de Cooperação, o 

qual é constituído por representantes das Partes e responsável por adotar o seu regulamento 

interno
154

, bem como, segundo o disposto no artigo 269º nº 1 do Acordo, ―é assistido no 

exercício das suas funções por um Comité de Cooperação‖. Mais ainda, o nº 6 do mesmo artigo 

estipula a faculdade de estabelecer subcomités especializados e outros organismos pertinentes 

para a prossecução das finalidades do Acordo de Cooperação. 

Nesta medida, em 2017, o Conselho de Cooperação instituído pretendeu adotar um 

regulamento interno e criar um conjunto de subcomités especializados, tendo o Conselho, através 

da Decisão (UE) 2017/477
155

, decidido por unanimidade a posição a adoptar pela União no 

âmbito da deliberação no Conselho de Cooperação, por entender, nos termos do artigo 218º nº 9 

do TJUE em conjugação com o artigo 31º nº 1 do TUE,
156

 na qualidade de bases jurídicas 

processuais, e ainda o artigo 37º TUE e os artigos 91º, 100º nº 2, 207º e 209º TFUE, como bases 

jurídicas materiais
157

, que se tratavam de matérias relativas à PESC.  

Por outro lado, a Comissão e a Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e 

a Política de Segurança, dirigiram uma proposta conjunta
158

 ao Conselho, suportando a posição 

da União no artigo 218º nº 9 do TFUE, na qualidade de base jurídica processual, acrescentando 

os artigos 207º e 209º enquanto bases jurídicas materiais.  

                                                 
154

Cf. Acordo de Cooperação e Parceria Reforçadas com a República do Cazaquistão. Artigo 268º nºs 1, 5 e 7. 
155

Cf. Decisão (UE) 2017/477 do Conselho de 3 de Março de 2017, publicada em Jornal Oficial da União Europeia 

em 18 de Março de 2017, L 73/15. Texto completo disponível em: https://publications.europa.eu/en/publication-

detail/-/publication/4d9ab526-0b6b-11e7-8a35-01aa75ed71a1/language-pt  
156

 Cf. Conclusões da Advogada-Geral, Juliane Kokott, Parágrafos 2 e 18. 
157

 Cf. acerca da distinção entre bases jurídicas processuais e materiais, as Conclusões da Advogada-Geral, Juliane 

Kokott, apresentadas em 26 de Março de 2009, no Processo C-13/07, Vietname, EU:C:2009:190, Parágrafos nºs 46 a 

47. ―46. Do ponto de vista processual, todas as partes intervenientes estão de acordo em relação ao facto de a 

posição da Comunidade relativamente à adesão do Vietname à OMC ter sido estabelecida correctamente pelo 

Conselho da União Europeia sob a forma de uma decisão nos termos do artigo 300.°, n° 2, segundo parágrafo, CE. 

[…]. 47. Além disso, é incontestável que uma decisão desse tipo, que estabelece a posição da Comunidade, necessita 

igualmente, para além do artigo 300.°, n° 2, segundo parágrafo, CE, de uma base jurídica material, da qual resulte 

o âmbito das competências e, portanto, em última análise, a esfera de actuação da Comunidade estabelecida pelo 

Tratado CE (20). […]‖ Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78975&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir

=&occ=first&part=1&cid=1635240  
158

 Cf. Proposta conjunta de 3 de Fevereiro de 2017 de Decisão do Conselho relativa à posição a adoptar, em nome 

da União Europeia, no Conselho de Cooperação instituído no âmbito do Acordo de Parceria e Cooperação Reforçado 

entre a União Europeia e os seus Estados‑Membros, por um lado, e a República do Cazaquistão, por outro, em 

relação às modalidades de trabalho do Conselho de Cooperação, do Comité de Cooperação, dos subcomités 

especializados ou outros organismos, JOIN/2017/05 final. Texto completo disponível em: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52017JC0005  

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d9ab526-0b6b-11e7-8a35-01aa75ed71a1/language-pt
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d9ab526-0b6b-11e7-8a35-01aa75ed71a1/language-pt
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78975&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1635240
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78975&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1635240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52017JC0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52017JC0005
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Além disso, a Comissão defende que o Conselho cometeu um erro de direito ao invocar o 

artigo 31º nº 1 do TUE como base jurídica processual suplementar e acrescenta ainda que uma 

decisão adoptada nos termos do artigo 218º nº 9 do TFUE deve ser votada por maioria 

qualificada, mesmo que uma ou mais das suas bases jurídicas materiais exijam a unanimidade 

para a celebração de um acordo internacional; tal como resulta das disposições combinadas do 

artigo 218º, nº 8 primeiro parágrafo e nº 9, e como determinou o Tribunal de Justiça, no Acórdão 

de 18 de Dezembro de 2014 - C-81/13.
 159

  

Desta forma, discordando da posição do Conselho, por petição de 10 de Maio de 2017 a 

Comissão interpôs recurso de anulação da Decisão (UE) 2017/477, nos termos do artigo 263º, 

segundo parágrafo TFUE
160

. Quanto à competência do TJUE para julgar este caso, visto que o 

Acordo de Parceria em questão, abarca domínios relativos à PESC, e tendo conta o disposto no 

artigo 24º nº 1, segundo parágrafo, primeira parte da sexta frase
161

, do TUE, em conjugação com 

o artigo 275º, primeiro parágrafo
162

 do TFUE, poderia parecer que as questões jurídicas 

relacionadas com o artigo 31º TUE não pertenceriam à competência jurisdicional do TJUE.   

                                                 
159

 Cf. Acórdão de 18 de Dezembro de 2014, Reino Unido/ Conselho, C-81/13, EU:C:2014:2449, Parágrafo nº 66: 

“[…] uma vez que a decisão impugnada não diz respeito à celebração de um acordo de associação nem se destina a 

completar ou a modificar o quadro institucional desse acordo, mas visa apenas garantir a sua aplicação, o 

Conselho devia, em todo o caso, adoptar a decisão impugnada, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 

218.°, n° 8, primeiro parágrafo, TFUE e 9.° TFUE, decidindo por maioria qualificada e sem intervenção do 

Parlamento Europeu. […]‖ Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=90F81F40924E3701109C3AA28092C9C8?text=&doc

id=160944&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2125539  
160

 Cf. Artigos 263º e 264º do TFUE: ―263º - O Tribunal de Justiça da União Europeia fiscaliza a legalidade dos 

actos legislativos, dos actos do Conselho, […] destinados a produzir efeitos jurídicos em relação a terceiros. […] 

Para o efeito, o Tribunal de Justiça é competente para conhecer dos recursos com fundamento em incompetência, 

violação de formalidades essenciais, violação dos Tratados ou de qualquer norma jurídica relativa à sua aplicação, 

ou em desvio de poder, interpostos por um Estado-Membro, pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho ou pela 

Comissão.” ―264º - Se o recurso tiver fundamento, o Tribunal de Justiça da União Europeia anulará o acto 

impugnado. Todavia, o Tribunal indica, quando o considerar necessário, quais os efeitos do acto anulado que se 

devem considerar subsistentes.‖ 
161

 Cf. Artigo 24º, nº 1, segundo parágrafo, sexta frase do TUE inserido na Secção 1 do Capítulo 2 – Disposições 

específicas relativas à Política Externa e de Segurança Comum: ―O Tribunal de Justiça da União Europeia não 

dispõe de competência no que diz respeito a estas disposições, com excepção da competência para verificar a 

observância do artigo 40º do presente Tratado e fiscalizar a legalidade de determinadas decisões a que se refere o 

segundo parágrafo do artigo 275º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.‖ 
162

 Cf. Artigo 275º do TFUE: ―O Tribunal de Justiça da União Europeia não dispõe de competência no que diz 

respeito às disposições relativas à política externa e de segurança comum, nem no que diz respeito aos actos 

adoptados com base nessas disposições. Todavia, o Tribunal é competente para controlar a observância do artigo 

40.º do Tratado da União Europeia e para se pronunciar sobre os recursos interpostos nas condições do quarto 

parágrafo do artigo 263.º do presente Tratado, relativos à fiscalização da legalidade das decisões que estabeleçam 

medidas restritivas contra pessoas singulares ou colectivas, adoptadas pelo Conselho com base no Capítulo 2 do 

Título V do Tratado da União Europeia‖. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=90F81F40924E3701109C3AA28092C9C8?text=&docid=160944&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2125539
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=90F81F40924E3701109C3AA28092C9C8?text=&docid=160944&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2125539
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Contudo, verifica-se, numa análise mais atenta, que nos termos do artigo 24º nº 1, segundo 

parágrafo, segunda parte da sexta frase do TUE, em conjugação com o artigo 275º, segundo 

parágrafo, primeira parte do TFUE, o Tribunal de Justiça dispõe de competência para ―verificar a 

observância do artigo 40º do TUE‖, sendo que esta última disposição proíbe interferências da 

PESC nos domínios das políticas comuns e vice-versa
163

. Além disso, como demonstra a 

jurisprudência recente, o TJUE reconheceu expressamente a sua competência para a interpretação 

do artigo 218º do TFUE, precisamente nos casos relacionados com a PESC
164

.  

No presente Acórdão está em causa a questão de saber se a posição a adoptar pela União no 

âmbito de uma tomada de decisão numa instância internacional, in casu, o Conselho de 

Cooperação, deve ser definida pelo Conselho por maioria qualificada ou por unanimidade, nos 

termos do artigo 218º nº 9 do TFUE. Assim, importa apurar as bases legais relevantes no caso em 

concreto para determinar a regra de votação, seja por maioria qualificada, ou por unanimidade. 

Tal como supra referimos, o Conselho de Cooperação, instituído ao abrigo do artigo 268º do 

Acordo de Parceria e Cooperação Reforçada com o Cazaquistão, pretendeu adoptar um 

regulamento interno e criar um conjunto de subcomités especializados, sendo que o Conselho 

decidiu por unanimidade a posição a adoptar pela União no âmbito da deliberação no Conselho 

de Cooperação quanto a estas questões, por entender que se abarcavam, além de outras, matérias 

                                                 
163

 Cf. Conclusões da Advogada-Geral, Juliane Kokott, Parágrafos 28 a 31. 
164

Cf. Acórdão de 14 de Junho de 2016, Parlamento/Conselho, Tanzânia, C-263/14, EU:C:2016:435, Parágrafo nº 42: 

―Quanto aos atos adotados com base numa disposição relativa à PESC, incumbe ao Tribunal de Justiça assegurar, 

nomeadamente, a título do artigo 275.°, segundo parágrafo, primeiro membro de frase, TFUE e do artigo 40.° TUE, 

que a execução desta política não afecta a aplicação dos procedimentos e o âmbito respectivo das atribuições das 

instituições previstos nos Tratados para o exercício das competências da União a título do Tratado FUE. A escolha 

da base jurídica adequada de um ato da União reveste uma importância de natureza constitucional, uma vez que o 

recurso a uma base jurídica errada é susceptível de invalidar esse ato, nomeadamente, quando a base jurídica 

adequada prevê um processo de adoção diferente daquele que foi efectivamente seguido.‖ Texto disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180081&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=1736143 

Cf. Acórdão 24 de Junho de 2014, Parlamento/Conselho, Ilhas Maurícias, C-658/11, EU:C:2014:2025, parágrafo nº 

73: ―Nestas condições, não se pode defender que o alcance da limitação derrogatória à competência do Tribunal de 

Justiça prevista no artigo 24°, n° 1, segundo parágrafo, último período, TUE e no artigo 275.°, primeiro parágrafo, 

TFUE vai ao ponto de excluir a competência do Tribunal de Justiça para interpretar e aplicar uma disposição, 

como o artigo 218.° TFUE, que não está abrangida pela PESC, quando a mesma prevê o processo com base no qual 

é adotado um acto abrangido pela PESC.‖ Texto disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153909&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&di

r=&occ=first&part=1&cid=1736381  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180081&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1736143
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180081&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1736143
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153909&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1736381
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153909&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1736381
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relativas à Política Externa e de Segurança Comum – PESC, fundamentando a sua base jurídica 

processual no artigo 218º nº 9, em conjugação com o artigo 31º nº 1, primeira frase, do TUE. 
165

 

Desta forma, o litígio entre a Comissão e o Conselho prende-se com a questão de saber se o 

artigo 218º nº 9 do TFUE teria sido suficiente como base jurídica processual para a decisão 

relativa à posição a adoptar pela União, remetendo-nos para o campo da exigência de maioria 

qualificada, ou se, por outro lado, o Conselho procedeu acertadamente ao invocar o disposto no 

artigo 31º nº 1 primeira frase do TUE, implicando assim, a regra de unanimidade em relação a 

decisões no domínio da PESC. 

O recurso interposto pela Comissão baseia-se num único fundamento de anulação, sendo que 

no seu entendimento, o Conselho cometeu um erro de direito ao aplicar a regra da unanimidade 

nos termos do artigo 31º nº 1 primeira frase do TUE, no âmbito da definição da posição da União 

na acepção do artigo 218º nº 9 TUE, em vez de deliberar por maioria qualificada.
166

 

No entanto, o teor do artigo 218º nº 9 não fornece indicações claras quanto à questão de saber 

que exigências de maioria se aplicam no Conselho, no âmbito de uma deliberação sobre a posição 

a adoptar pela União numa instância internacional.
167

 E nesta medida, a Comissão defende que a 

regra contida no texto do artigo 218º nº 8 primeiro parágrafo do TFUE: ―Ao longo de todo o 

processo, o Conselho delibera por maioria qualificada”, se aplica ao número seguinte, ou seja, 

às decisões a tomar pelo Conselho em nome da União, no seio de uma instância criada por um 

acordo, nos termos do nº 9, devendo estas ser sempre adoptadas por maioria qualificada.  

A Comissão suporta a sua argumentação no Parágrafo 66 do Acórdão de 18 de Dezembro de 

2014, Processo C-81/13
168

, no qual o Reino Unido peticiona ao TJUE que anule a Decisão 

2012/776/UE do Conselho, relativa à posição a adotar, em nome da União Europeia, no Conselho 
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 Apesar da supressão do modelo de três pilares, o método de cooperação intergovernamental sobrevive na forma 

do Pilar Escondido da PESC. Neste sentido Cf. OTT, Andrea – Depillarisation: The Entrance of 

Intergovernmentalism through the Backdoor?, Maastricht Journal of European and Comparative Law, Volume 15, 

Issue nº 1, 2007, página 40 ―the external actions of CFSP and CSDP are kept separate from other external policies, 

and are covered by articles 205–222 TFEU. Article 24 TEU leaves no doubt about the special status of the former 

second pillar, now somewhat hidden.‖ Disponível in: 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1023263X0701500104  
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 Cf. Acórdão de 4 de Setembro de 2018, Parágrafo 9   
167

 Cf. Conclusões da Advogada-Geral, Juliane Kokott, Parágrafo 37. 
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 Cf. Acórdão de 18 de Dezembro de 2014, Processo C-81/13, ECLI:EU:C:2014:2449, Reino Unido e Irlanda 

contra Conselho e Comissão. Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160944&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=5609082  
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de Associação instituído pelo Acordo que cria uma associação entre a Comunidade Económica 

Europeia e a Turquia.
 169 

 

Neste Acórdão, o TJUE declara que a posição da União no âmbito deste Acordo teria de ser 

adoptada pelo Conselho deliberando por maioria qualificada, com base no artigo 218º nº 9 em 

conjugação com o nº 8, apesar de aqui o Tribunal não esclarecer de forma detalhada a sua 

fundamentação para o recurso a esta última disposição.
170

 

  Dito isto, enquanto o nº 8 se insere no processo de negociação e celebração de acordos 

internacionais, o artigo 218º nº 9 do TFUE diz respeito a aspectos significativos da aplicação de 

acordos já concluídos, em especial à participação da União nas decisões tomadas por instâncias 

criadas por esses acordos. O nº 9, que por alguma razão se encontra depois do nº 8 na sistemática 

do artigo 218º do TFUE, não integra o processo de celebração de acordos internacionais, 

regulando antes um aliud, uma lex specialis.
171

  

Para este efeito, o 218º nº 9 prevê um processo distinto, simplificado, que segue as suas 

próprias regras e que diverge do método clássico de celebração de acordos internacionais.
172

 Em 

suma, há que rejeitar
173

 os argumentos da Comissão baseados no artigo 218 nº 8, primeiro 

parágrafo do TFUE, na medida em que esta disposição não determina que as posições a tomar em 

nome da União numa instância criada por um acordo devam ser sempre deliberadas por maioria 

qualificada.
 
 

                                                 
169

 Cf. Decisão 2012/776/UE do Conselho, de 6 de Dezembro de 2012, relativa à posição a adotar, em nome da 

União Europeia, no âmbito do Conselho de Associação instituído pelo Acordo que cria uma associação entre a 

Comunidade Económica Europeia e a Turquia, no que diz respeito à adoção de disposições em matéria de 

coordenação dos sistemas de segurança social. Publicada em Jornal Oficial da União Europeia, a 13 de Dezembro de 

2012, L 340, p. 19. Texto completo disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32012D0776  
170

 Cf. Conclusões da Advogada-Geral, Juliane Kokott, Parágrafo 39.  
171

 Cf. Conclusões da Advogada-Geral, Juliane Kokott, Parágrafo 43, bem como o Acórdão do Tribunal de Justiça, 

Parágrafo 12. 
172

Cf. Conclusões do Advogado-Geral, Pedro Cruz Villalón, República Federal da Alemanha C. Conselho da União 

Europeia, C-399/12, EU:C:2014:289, Parágrafo 75:  ―Esta interpretação é também confirmada pelo facto de a 

disposição não se aplicar expressamente a atos jurídicos «que completem ou alterem o quadro institucional do 

acordo». Penso que esta restrição do âmbito de aplicação da disposição mostra claramente a sua natureza de lex 

specialis para a definição de posições em organizações internacionais, que visa simplificar o processo em relação 

aos processos mais complicados de celebração de acordos. […]Uma lex specialis que visa a simplificação do 

processo de celebração de acordos não pode, no entanto, aplicar-se a acordos em relação aos quais não se aplica, 

desde logo, o processo de celebração de acordos da União. Tendo em conta que o processo de celebração de 

acordos é válido em relação a acordos da União, também o processo nos termos do artigo 218.°, n.° 9, TFUE 

apenas pode ser válido em relação a acordos da União.‖ Texto completo disponível em:  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=90F81F40924E3701109C3AA28092C9C8?text=&doc

id=160944&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2125539  
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 Cf. Conclusões da Advogada-Geral, Juliane Kokott, Parágrafo 44 e Acórdão do Tribunal, Parágrafo 31. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32012D0776
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Para determinar a regra de votação que deve ser aplicada quando o Conselho adopta, em 

conformidade com o artigo 218º nº 9 TFUE, uma decisão em que se definem as posições a tomar 

em nome da União numa instância criada por um acordo quando essa instância for chamada a 

adoptar actos que produzam efeitos jurídicos há que interpretar esta disposição atendendo não 

apenas aos seus termos mas também aos seus objectivos e ao contexto.
174

 

O artigo 218º do TFUE, para satisfazer as exigências de clareza, coerência e racionalização, 

prevê um processo unificado e de alcance geral no que respeita, nomeadamente, à negociação e à 

celebração de acordos internacionais em que a União é competente para celebrar nos seus 

domínios de acão, incluindo a PESC, excepto quando os Tratados prevejam processos 

especiais.
175

  

O artigo 218º nº 9 do TFUE prevê um processo simplificado para o efeito, de definir as 

posições a tomar em nome da União no contexto da sua participação em instâncias decisórias 

instituídas pelo acordo internacional em causa, designadamente a actos relativos à aplicação ou 

execução desse acordo.
176

 Como o artigo 218º nº 9 do TFUE não prevê, contudo, nenhuma regra 

de votação para a adopção pelo Conselho das categorias de decisões que abrange, é por referência 

ao artigo 218º nº 8 do TFUE que a regra de votação aplicável deve, em cada caso, ser 

determinada. 

Assim, tratando-se de uma decisão pela qual o Conselho define a posição a tomar em nome 

da União numa instância criada por um Acordo, o Tribunal de Justiça já teve ocasião de declarar 
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 Acórdão 24 de Junho de 2014, Parlamento/Conselho, Ilhas Maurícias, C-658/11, EU:C:2014:2025, parágrafo nº 

51: ―Nestas condições, importa recordar que, segundo jurisprudência constante, na interpretação de uma disposição 

do direito da União, se deve atender não apenas aos seus termos mas também aos seus objetivos e ao seu 

contexto.[…]‖ Texto disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153909&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&di

r=&occ=first&part=1&cid=1736381  
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Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 24 de Junho de 2014, Parlamento Europeu/Comissão, C-658/11, 

ECLI:EU:C:2014:2025, Parágrafo 52: ―Quanto aos objetivos do artigo 218.° TFUE, há que salientar que, na 

sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, este artigo, para satisfazer as exigências de clareza, de 

coerência e de racionalização, passou a prever um processo unificado e de alcance geral no que respeita à 

negociação e à celebração de acordos internacionais que a União é competente para celebrar nos seus domínios de 

ação, incluindo a PESC, exceto quando os Tratados prevejam processos especiais.‖ Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153909&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&di

r=&occ=first&part=1&cid=2165482 
176

 Relativamente ao artigo 218º nº 9, Cf. Processo C-73/14, p. 65 ―[…], a referida disposição prevê, em derrogação 

do processo comum descrito no artigo 218.°, nºs 1 a 8, TFUE para a negociação e a celebração de um acordo 

internacional pela União, um processo simplificado para efeitos da definição das posições a tomar em nome desta 

quando da sua participação na adoção, no âmbito da instância decisória instituída pelo acordo internacional em 

causa, de atos que aplicam ou executam esse acordo.” 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153909&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1736381
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que, na hipótese de tal decisão não corresponder a nenhum dos casos em que o artigo 218º nº 8, 

segundo parágrafo do TFUE exige a votação por unanimidade, é, em princípio, nos termos das 

disposições conjugadas do artigo 218º nº 8, primeiro parágrafo e do nº 9 que o Conselho deve 

adoptar a referida decisão, deliberando por maioria qualificada.
177

 

O nexo causal assegurado entre a base jurídica material das decisões adoptadas no quadro do 

processo previsto no artigo 218 nº 9 do TFUE e a regra de votação aplicável para a adopção 

dessas decisões contribui para preservar a simetria, o paralelismo entre os processos relativos à 

ação interna da União e os processos relativos à sua ação externa, no respeito do equilíbrio 

institucional estabelecido pelos autores dos Tratados. 

Para determinar se uma decisão adoptada no quadro definido no artigo 218º nº 9 do TFUE 

incide efectivamente sobre um domínio em que seja exigida unanimidade é necessário atender à 

sua base jurídica material. Segundo jurisprudência anterior, a escolha da base jurídica de um ato 

da União deve assentar em elementos objectivos, susceptíveis de fiscalização jurisdicional, entre 

os quais figuram a finalidade e o conteúdo desse ato.
178

 Contrariamente ao que o Conselho parece 

considerar, o mais ínfimo ponto de contacto com matérias relacionadas com a PESC não pode dar 

origem à aplicação do artigo 31º nº 1, primeira frase do TUE e, deste modo, tornar exigível uma 

deliberação por unanimidade
179

; esta seria a aplicação da pastis theory
180

. 
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 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 25 de Outubro de 2017, Comissão/Conselho, C-687/15, 

ECLI:EU:C:2017:803, Parágrafo 51: ―Assim, no presente processo, tal indicação é susceptível de ter uma incidência 

nas competências da Comissão e do Conselho, bem como nos seus papéis respectivos no processo de adopção do 

ato impugnado. De igual modo, a indicação da base jurídica é necessária para determinar as modalidades de voto 

no Conselho. [...] Em especial, uma vez que o ato impugnado não corresponde a nenhum dos casos mencionados no 

artigo 218.
o
, n

o
 8, segundo parágrafo, TFUE é, em princípio, em conformidade com as disposições conjugadas do 

artigo 218.
o
, n

o
 8, primeiro parágrafo, e n

o
 9, TFUE, deliberando por maioria qualificada que o Conselho devia 

adoptar esse ato […]‖ Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195944&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=2161454  
178

 Cf. Acórdão de 26 de Março de 1987, Processo 45/86, Comissão/Conselho, EU:C:1987:163, Parágrafo nº 11: 

―Deve-se assinalar que, no quadro do sistema de competências da Comunidade, a escolha do fundamento jurídico 

de um acto não pode depender somente da convicção de uma instituição quanto ao fim prosseguido, mas deve 

fundar-se em elementos objectivos, susceptíveis de controlo jurisdicional.‖ Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=94642&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=firs

t&part=1&cid=1696297  
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 Cf. Conclusões da Advogada-Geral, Juliane Kokott, Parágrafo 49. 
180

 Cf. KUIJPER, Pieter Jan - Post-CETA: How we got there and how to go on, BlogActiv.eu, 2016 ―This approach is 

based on what Pascal Lamy once felicitously called the “pastis approach” to mixed agreements. Just like one drop 

of pastis makes the water with which it is being mixed completely milky, one sliver of national competence makes a 

whole Union agreement mixed in such a way that the two components of the drink or agreement can no longer be 

distinguished.‖ Texto completo disponível em: https://acelg.blogactiv.eu/2016/10/28/post-ceta-how-we-got-there-

and-how-to-go-on-by-pieter-jan-kuijper/  
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De facto, se um exame de um ato da União demonstrar que este prossegue duas finalidades ou 

que tem duas componentes e se uma dessas finalidades ou dessas componentes for identificável 

como sendo principal e a outra apenas acessória, o ato deve assentar numa única base jurídica, a 

saber, a exigida pela componente principal ou preponderante
181

 daqui se obtém o resultado do 

―teste de centro da gravidade‖ ou ―centre of gravity test”
182

.  

No entanto, no caso de o respectivo acto prosseguir simultaneamente vários objectivos ou 

várias componentes indissociavelmente ligadas, sem que uma seja acessória da outra, de modo 

que diferentes disposições dos Tratados sejam aplicáveis, tal medida deve assentar nas diferentes 

bases jurídicas correspondentes.
183

  

A ponderação dos elementos preponderantes aplica-se na relação horizontal, ou seja, nas 

situações em que tenha sido demonstrado que a União dispõe de competências em relação a todos 

os componentes de um ato previsto pela mesma e apenas está em causa a escolha certa entre essas 

competências, como se verifica no caso em apreço.  

A teoria do centro de gravidade, já não se aplica na relação vertical; se assim fosse, estar-

se-ia a esvaziar o princípio da atribuição de competências, consagrado no artigo 5º nº 1, primeira 

frase e 2º do TUE, em conjugação com o artigo 4º nº 1 do TUE. 

É certo que o Acordo de Parceria apresenta certos laços com a PESC, visto que o artigo 6º 

deste Acordo, que figura no título II «Diálogo político, cooperação em matéria de política externa 

e de segurança», é especificamente consagrado a esta política, e, mais ainda, o seu primeiro 

parágrafo prevê que as partes intensificarão o diálogo e a cooperação no domínio da política 

externa e de segurança, abordando, em especial, questões relacionadas com a prevenção de 

                                                 
181

 Cf. Conclusões da Advogada-Geral, Juliane Kokott, Parágrafo 58; bem como o Acórdão do TJUE, no seu 

Parágrafo 36. 
182

 Cf. KUIJPER, Pieter Jan - Case C-244/17 – Commission v Council: the centre of gravity test revisited in the 

context of Article 218 (9) TFEU, EuropeanLawBlog.eu, 2018. Texto completo disponível em: 

https://europeanlawblog.eu/2018/11/26/case-c-244-17-commission-v-council-the-centre-of-gravity-test-revisited-in-

the-context-of-article-218-9-tfeu/  
183

 Cf. Acórdão de 10 de Janeiro de 2006, Comissão/Parlamento e Conselho, C-178/03, EU:C:2006:4, Parágrafos 42 

e 43: ―42. Se a análise de um acto comunitário demonstrar que ele prossegue uma dupla finalidade ou que tem uma 

dupla componente e se uma dessas componentes for identificável como principal ou preponderante, enquanto a 

outra é apenas acessória, o acto deve ter uma única base jurídica, ou seja, a que for exigida pela finalidade ou 

componente principal ou preponderante‖ ―43. Excepcionalmente, quando se demonstrar, em contrapartida, que o 

acto prossegue simultaneamente vários objectivos ou que tem várias componentes, que se encontram ligados de 

forma indissociável, sem que um seja secundário e indirecto relativamente ao outro, esse acto pode assentar nos 

diferentes fundamentos jurídicos correspondentes‖. Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=57281&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir
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conflitos e a gestão de crises, estabilidade regional, a luta contra proliferação de armas de 

destruição maciça, a luta contra o comércio ilícito de armas ligeiras e de pequeno calibre, o 

desarmamento e o controlo de armas, a segurança nuclear e o controlo das exportações de armas 

e bens de dupla utilização.
184

  

Neste sentido, no Acórdão de 11 de Junho de 2014, Processo C‑377/12
185

, no qual a 

Comissão peticionou pela anulação da Decisão 2012/272/UE do Conselho, relativa à assinatura, 

em nome da União, do Acordo‑Quadro de Parceria e Cooperação entre a União Europeia e a 

República das Filipinas
186

, o Tribunal de Justiça referiu novamente, a necessidade de apurar a 

componente principal ou preponderante do ato, recorrendo ao centre of gravity test, por formar a 

encontrar a única base jurídica em que este ato assenta. 

Ora, importa atender a que, no caso jurídico presente, a maior parte das disposições do 

Acordo de Parceria, mais precisamente 185 entre um total de 287 artigos, dizem respeito, quer à 

PCC, quer à Política de Cooperação para o Desenvolvimento. Mais ainda, as disposições do 

Acordo de Parceria que apresentam um nexo com a PESC, além de serem pouco numerosas em 

comparação com o total das disposições deste acordo, limitam-se a declarações das partes 

contratantes sobre os objectivos que a sua cooperação deve prosseguir e os temas que deverá 

abranger, sem determinar as modalidades concretas de execução dessa cooperação. 

Embora existam efectivamente menções à PESC contidas no preâmbulo e em algumas 

disposições do Acordo de Parceria, podemos constatar que os temas da PESC estão longe de 

constituir o centro de gravidade do referido acordo. Isto porque no Acordo assumem maior 
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 Cf. Conclusões da Advogada-Geral, Juliane Kokott, Parágrafos 64-68. 
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 Cf. Acórdão de 11 de Junho de 2014, Processo C‑377/12, ECLI:EU:C:2014:1903, Comissão contra Conselho, no 
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 Cfr. Decisão 2012/272/UE do Conselho, relativa à assinatura, em nome da União, do Acordo‑Quadro de Parceria 

e Cooperação entre a União Europeia e a República das Filipinas. Publicada em Jornal Oficial da União Europeia em 

24 de Maio de 2012, L 134 p. 3. Texto completo disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-
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relevância os assuntos que não se enquadram claramente no âmbito de aplicação da PESC, mas 

sim, nas políticas comuns do TFUE. 

Posto isto, as disposições que apresentam um nexo com a PESC, não possuem um alcance 

suficiente para considerar que constituem uma componente distinta deste acordo, mas sim, 

revelam-se como normas de carácter acessório em relação às duas componentes do referido 

acordo, que são a Política Comercial Comum e a Cooperação para o Desenvolvimento. Desta 

forma, não se justifica o recurso à cumulação das bases jurídicas
187

 do domínio da PESC com as 

bases jurídicas que pertencem ao domínio das políticas comuns do TFUE. 

Nesta medida, a grande maioria das disposições do Acordo de Parceria é dedicada às 

relações comerciais entre a União e o Cazaquistão, as quais apresentam um nexo de causalidade 

com os assuntos inerentes à PCP. No âmbito desta política comum, o Conselho delibera por 

maioria qualificada relativamente à execução de acordos com Estados terceiros nos termos do 

artigo 207º nº 4 primeiro parágrafo TFUE.
 188

 Desta forma, o Conselho cometeu um erro ao 

incluir o artigo 31º nº 1 do TUE na base jurídica da decisão impugnada, assim determinando a 

aplicação da regra de votação por unanimidade no Acordo de Parceria no seu todo.  

Assim, a decisão impugnada deve ser anulada nos termos do artigo 264º primeiro 

parágrafo do TFUE
189

; no entanto, tal como o Conselho peticionou a título subsidiário, por razões 

de segurança jurídica, recomenda-se que os efeitos da decisão anulada sejam mantidos, nos 

termos do segundo parágrafo do artigo 264º do TFUE, até que o Conselho realize uma nova 

votação com o recurso à regra de votação adequada – a maioria qualificada.  

Esta necessidade de manter os efeitos da decisão anulada decorre do facto da União já ter 

actuado no seio do Conselho de Cooperação do Acordo de Parceria, com base na regra de 

votação por unanimidade, sendo que, em jurisprudência anterior
190

, o TJUE manteve os efeitos da 

                                                 
187

 Cf. Advogada-Geral, nº 76: ―(…) não considero que seja de forma alguma justificado o recurso simultâneo” 
188

 Cf. Artigo 207º nº 4 primeiro parágrafo do TFUE: ―Relativamente à negociação e celebração dos acordos (com 

um ou mais países terceiros) a que se refere o nº 3, o Conselho delibera por maioria qualificada‖.  
189

 Cf. Artigo 264º do TFUE: ―Se o recurso tiver fundamento, o Tribunal de Justiça da União Europeia anulará o 

acto impugnado. Todavia o Tribunal indica, quando o considerar necessário, quais os efeitos do acto anulado que 

se devem considerar subsistentes.‖ 
190

 Cf. Acórdão de 22 de Outubro de 2013, Comissão/Conselho, Serviços de Acesso Condicional, C-137/12, 

EU:C:2013:675, Parágrafo nº 81: ―Por isso, são considerações de segurança jurídica que justificam que o Tribunal 

de Justiça mantenha os efeitos desta decisão até à aprovação, num prazo razoável que não pode exceder seis meses, 

de uma nova decisão assente nas bases jurídicas adequadas, ou seja, no artigo 207.°, n° 4, TFUE, conjugado com o 

artigo 218°, n° 5, TFUE.‖ Texto completo disponível em: 
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decisão impugnada durante o período que é razoavelmente necessário para proceder a uma nova 

deliberação no Conselho, prazo este que não deverá exceder os seis meses a contar da decisão de 

manutenção dos efeitos da decisão anulada.
 
 

Em suma, por força da aplicação do centre of gravity test, a base jurídica adequada, bem 

como preponderante, decorre do primeiro parágrafo do nº 4 do artigo 207º do TFUE que 

consagra: ―Relativamente à negociação e celebração de acordos (com um ou mais países 

terceiros) a que se refere o nº 3, o Conselho delibera por maioria qualificada‖.  

Relativamente às matérias inseridas no âmbito da Cooperação para o Desenvolvimento, 

vigora a regra geral de votação disposta no artigo 16º nº 3 do TUE, que nos remete igualmente 

para esta solução: ―O Conselho delibera por maioria qualificada, salvo em disposição em 

contrário dos Tratados.‖ 

Em conclusão, embora o Acordo de Parceria com o Cazaquistão contenha disposições 

relacionadas à PESC, estas não se definem enquanto componente preponderante, de modo que, a 

regra de votação por unanimidade, contida no artigo 31º nº 1 do TUE
191

, não se poderá aplicar, 

visto que, como resulta da teoria do centro de gravidade, a componente principal ou 

preponderante deste acordo, decorre da Política Comercial Comum e da Cooperação para o 

Desenvolvimento, matérias que exigem mera maioria qualificada enquanto regra de voto. 

 Pelo que no âmbito da execução do Acordo de Parceria, o Conselho, na veste de 

representante da União, deliberará mediante a regra de voto de maioria qualificada, 

independentemente das matérias em causa, se inserirem no campo da PCC, da CD ou até mesmo, 

da PESC.  

A regra de maioria qualificada não conferirá ao Conselho, e assim, aos Estados-Membros, um 

poder de veto, na medida em que, para que uma deliberação seja aprovada, não se exigirá o 

parecer favorável de todos os Membros. Assim, o presente Acórdão constitui um valioso 

contributo para a compreensão da teoria do centro de gravidade e do mecanismo de atribuição de 

regras de voto. 

                                                                                                                                                              
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143344&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=1785906  
191

Cf. Artigo 31º nº 1 do TUE: ―1. As decisões ao abrigo do presente capítulo são tomadas pelo Conselho Europeu e 

pelo Conselho, deliberando por unanimidade, salvo disposição em contrário do presente capítulo. Fica excluída a 

adopção de actos legislativos.‖ O capítulo a que esta disposição se refere: Disposições específicas relativas à Política 

Externa e de Segurança Comum. Deste modo, se conclui que as decisões ao abrigo da PESC se deliberam por 

unanimidade. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143344&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1785906
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143344&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1785906
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4) Processos apensos C-626/15 e C-659/16 - Comissão CAMLR e a Convenção de Camberra.
192

  

 

No caso em apreço está em causa a aplicação de medidas de protecção dos mares na 

Antártida, em especial mediante a criação de várias Áreas Marinhas Protegidas – AMP,  

debatidas no seio das 34ª e 35ª reuniões anuais da Comissão para a Conservação da Fauna e da 

Flora Marinhas da Antártida, doravante designada por ―Comissão CAMLR‖ - Commission for 

the Conservation of Antarctic Marine Living Resources
193

.  

Comissão na qual tanto a União como oito dos seus Estados-Membros são membros
194

 e que 

se encontra constituída no âmbito da Convenção sobre a Conservação dos Recursos Vivos 

Marinhos Antárcticos, (doravante, ―Convenção de Camberra‖). Esta última conta no seu rol de 

partes contratantes com a União acompanhada de doze Estados-Membros, e ainda dezasseis 

outros Estados Terceiros.
195

  

A Convenção de Camberra inclui no seu aglomerado de textos legais o Tratado para a 

Antártida, cujo objectivo, entre outros, se prende com a investigação e cooperação científica, bem 

como a preservação e conservação dos recursos vivos na Antártida, nos termos das alíneas 

elencadas no nº 1 do artigo IX deste Tratado
196

.
 
 

                                                 
192

Cf. Processos apensos C-626/15 e C-659/16, Acórdão de 20 de Novembro de 2018, ECLI:EU:C:2018:925. Texto 

completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207885&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=2854153 . 
193

A Comissão para a Conservação da Fauna e da Flora Marinhas da Antártida, foi constituída através da Convenção 

de Camberra de 7 de Abril de 1982, com o objectivo de conservar os recursos biológicos da Antártida, por forma a 

combater a sobre-exploração das suas espécies marinhas. Além disso, esta Comissão reúne-se anualmente para, além 

de outros assuntos, adoptar medidas de conservação dos recursos marinhos da Antártida e outras decisões que 

impliquem desenvolver actividades na área delimitada pela Convenção. A Comissão é também responsável por 

assuntos financeiros e pela administração da Organização. Cf. Sítio electrónico oficial disponível em: 

https://www.ccamlr.org/en/organisation/about-ccamlr. Cf. ainda a secção ―The Comission‖ disponível em: 

https://www.ccamlr.org/en/organisation/convention. 
194

 Os Estados-Membros da União Europeia, membros da CCAMLR são o Reino da Bélgica, a República Federal da 

Alemanha, o Reino de Espanha, a República Francesa, a República Italiana, a República da Polónia, o Reino da 

Suécia e o Reino Unido. Cf. Nota 8 das Conclusões da Advogada-Geral, Juliane K.  
195

 Os Estados-Membros da União Europeia, Partes Contratantes da Convenção de Camberra são o Reino da Bélgica, 

a República da Bulgária, a República Federal da Alemanha, a República Helénica, o Reino de Espanha, a República 

Francesa, a República Italiana, o Reino dos Países Baixos, a República da Polónia, a República da Finlândia, o Reino 

da Suécia e o Reino Unido. Cf. Nota 7 das Conclusões da Advogada-Geral, Juliane Kokott. Cf. ainda o sítio 

electrónico oficial disponível em: https://www.ccamlr.org/en/organisation/members . 
196

 Relativamente ao Tratado para a Antártida, este foi assinado a 1 de Dezembro de 1959, data anterior à assinatura 

da Convenção de Camberra de 1980, em Washington, District of Columbia, cidade capital dos Estados Unidos da 

América, sendo que três Estados-Membros da União têm o estatuto de partes contratantes como signatários do 

Tratado. Nove outros Estados-Membros da União têm o estatuto de partes consultivas e oito têm o estatuto de partes 

não consultivas. Cf. Conclusões da Advogada-Geral, Juliane Kokott, Parágrafo 19. Cf. ainda o Tratado para a 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207885&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2854153
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207885&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2854153
https://www.ccamlr.org/en/organisation/about-ccamlr
https://www.ccamlr.org/en/organisation/convention
https://www.ccamlr.org/en/organisation/members
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No contexto da Comissão CAMLR, mais concretamente, no que respeita à posição a tomar 

pelo lado da União no seio desta instância internacional surgem dois processos apensos que 

incidem sobre duas decisões impugnadas pela Comissão, onde se coloca a questão de saber se 

cabe à União Europeia agir individualmente, no âmbito da sua competência externa exclusiva ou 

actuar conjuntamente com os seus Estados-Membros, através do exercício da competência 

partilhada, a fim de participar nos respectivos debates e processo decisório da Comissão 

CAMLR. Deste modo, importa aferir em que base jurídica se deve apoiar a ação externa da 

União de acordo com os seus Tratados fundamentais. 

Trata-se, por um lado, de determinar o grau de complexidade do processo decisório interno 

por parte da União e, ao mesmo tempo, apurar quem, do lado da União, se pode sentar à mesa das 

negociações no plano internacional.
197

 Nesta medida, o Conselho e os Estados-Membros insistem 

em que as medidas de protecção dos mares devem ser enquadradas na política do ambiente e, 

portanto, no domínio das competências partilhadas
198

, pelo que, no seu entender, no presente 

caso, é indispensável a ação comum da União e dos Estados-Membros na cena internacional; já 

por outro lado, a Comissão defende que as matérias em causa se inserem no leque de medidas de 

conservação dos recursos biológicos do mar, no âmbito da Política Comum das Pescas, que 

implica a competência exclusiva da União
199

 e, assim, não admite qualquer ação externa por parte 

dos Estados-Membros ao lado das instituições da União.  

Mais ainda, a Comissão Europeia invoca a título subsidiário, à luz da Doutrina AETR
200

, a 

violação do disposto no artigo 3º nº 2 do TFUE, pelo que peticiona ao Tribunal de Justiça, através 

                                                                                                                                                              
Antártida, artigo IX, Texto disponível em: 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a63766432

6c756157357059326c6864476c3259584d76574339305a58683062334d76634842794d544d354c5668664d53356b62

324d3d&fich=ppr139-X_1.doc&Inline=true. Cf. ainda Texto completo e original, disponível no sítio electrónico 

oficial: https://www.ats.aq/documents/ats/treaty_original.pdf . 
197

Cf. Conclusões da Advogada-Geral, Juliane Kokott, Parágrafos 1 e 2. Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202422&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=3484100  
198

Cf. Artigo 4º nº 2 alínea e) do TFUE: ―As competências partilhadas entre a União e os Estados-Membros 

aplicam-se aos principais domínios a seguir enunciados: e) Ambiente;” 
199

Cf. Artigo 3º nº 1 alínea d) do TFUE: ―A União dispõe de competência exclusiva nos seguintes domínios: 

 d) Conservação dos recursos biológicos do mar, no âmbito da política comum das pescas;”   
200

 Conforme referido ao longo da presente dissertação, a Doutrina AETR encontra a sua génese no Acórdão de 31 de 

Março de 1971, relativo ao Processo 22/70, Acordo Europeu de Transportes Rodoviários, encontrando-se no Parecer 

1/03, de 7 de Fevereiro de 2006, Convenção de Lugano, uma nova referência a esta Doutrina, Cf. Parágrafo 114 do 

Parecer 1/03, Cf. ainda Parágrafo 16 do ―Acórdão AETR‖. 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d76574339305a58683062334d76634842794d544d354c5668664d53356b62324d3d&fich=ppr139-X_1.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d76574339305a58683062334d76634842794d544d354c5668664d53356b62324d3d&fich=ppr139-X_1.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d76574339305a58683062334d76634842794d544d354c5668664d53356b62324d3d&fich=ppr139-X_1.doc&Inline=true
https://www.ats.aq/documents/ats/treaty_original.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202422&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3484100
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202422&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3484100
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de recurso interposto em 23 de Novembro de 2015
201

, pela atribuição à União de uma 

competência externa exclusiva implícita neste domínio, visto que, no seu entender, o documento 

de reflexão relativo a uma futura proposta à Comissão para a Conservação da Fauna e da Flora 

Marinhas da Antártida, que visa a criação de uma Área Marinha Protegida no mar de Weddell, é 

susceptível de afectar ou de alterar dois regulamentos de direito secundário, designadamente, os 

Regulamentos (CE) n.º 600/2004 e (CE) n.º 601/2004.
202

 

 Concretizando, a Comissão contesta nestes processos apensos duas decisões tomadas no 

âmbito do Conselho sobre a ação da União em relação à 34ª e 35ª reuniões anuais da CCAMLR 

nos anos de 2015 e 2016. No Processo C-626/15, a Comissão vem a contestar uma decisão de 11 

de Setembro de 2015 – decisão de 2015
203

, na qual o Comité dos Representantes Permanentes
204

 

(COREPER) aprovou a representação, em nome da União e dos seus Estados-Membros, de um 

documento de reflexão relativo a uma futura proposta à CCAMLR, por ocasião da sua 34ª 

reunião anual de 2015, que visa a criação de uma área marinha protegida no mar de Weddell - a 

seguir, decisão de 2015. 

                                                 
201

Cf. Petição, Recurso interposto em 23 de Novembro de 2015 – Comissão Europeia/Conselho da União Europeia, 

Processo C-626/15. ―[…] A Comissão defende, a título subsidiário, que ainda que a medida não seja considerada 

uma medida de conservação dos recursos biológicos do mar, na aceção do artigo 3°, nº 1, alínea d), TFUE, ao 

adotar o ato impugnado, o Conselho, em todo o caso, violou a competência exclusiva da União, na medida em que a 

União dispõe da competência externa exclusiva na matéria porque a medida prevista é susceptível de afectar regras 

comuns da União ou de alterar o alcance das mesmas, na aceção do artigo 3°, nº 2, TFUE. Primeiro, a Comissão 

entende que o Conselho não teve em atenção que a medida prevista é susceptível de afectar ou de alterar dois 

regulamentos de direito secundário (Regulamentos (CE) n.º 600/2004 e (CE) n.º 601/2004).‖ Texto disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174349&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=4088018   
202

 Cf. Regulamento (CE) 600/2004 do Conselho, de 22 de Março de 2004, que estabelece determinadas medidas 

técnicas aplicáveis às actividades de pesca na zona da Convenção sobre a conservação da fauna e da flora marinhas 

da Antárctida; Regulamento (CE) 601/2004 do Conselho, de 22 de Março de 2004, que fixa determinadas medidas 

de controlo aplicáveis às actividades de pesca na zona da Convenção sobre a conservação da fauna e da flora 

marinhas da Antárctida e que revoga os Regulamentos (CEE) nº 3943/90, (CE) nº 66/98 e (CE) nº 1721/1999, 

publicados em Jornal Oficial da União Europeia, de 1 de Abril de 2004, L 97, páginas 1 e 16, respectivamente. Texto 

completo disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2004:097:FULL&from=PT  
203

 O teor desta decisão está reproduzido no relatório sumário da 2554ª sessão do Comité dos Representantes 

Permanentes (COREPER) de 23 de Setembro de 2015, Documento do Conselho 11837/15, nº 65, pp. 19 e 20, e 

documento do Conselho 11644/1/15/REV. Documento Parcialmente Acessível ao Público, conforme Texto 

disponível em: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15523-2015-INIT/en/pdf . 
204

O COREPER trata-se de um órgão auxiliar do Conselho que desempenha, para este último, tarefas de preparação e 

de execução. Cf. Artigo 240º, nº 1, do TFUE. ―Cabe a um Comité, composto pelos representantes permanentes dos 

Governos dos Estados-Membros, a responsabilidade pela preparação dos trabalhos do Conselho e pela execução 

dos mandatos que este lhe confia. O Comité pode adoptar decisões de natureza processual nos casos previstos no 

regulamento interno do Conselho.‖ Cf. ainda o Regulamento Interno do Conselho, Artigo 19º nº 7, Texto completo 

disponível em: https://europa.eu/european-

union/sites/europaeu/files/docs/body/rules_of_procedure_of_the_council_pt.pdf  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174349&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4088018
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174349&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4088018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2004:097:FULL&from=PT
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15523-2015-INIT/en/pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/rules_of_procedure_of_the_council_pt.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/rules_of_procedure_of_the_council_pt.pdf
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O Acórdão do Tribunal de Justiça concernente a estes dois processos apensos constitui mais 

um valioso contributo para o complexo quadro-geral da competência externa da União e dos seus 

Estados-Membros, tal como o desenhou o Tratado de Lisboa. Em especial, o presente processo 

fornece uma oportunidade para esclarecer se a existência de uma competência partilhada entre a 

União e os seus Estados-Membros implica obrigatoriamente uma ação conjunta da União e dos 

seus Estados-Membros nas instâncias internacionais, ou se a União, nesta circunstância, pode agir 

individualmente no plano externo.
205

  

Desta forma, importa ter em conta os antecedentes do litígio, bem como atender aos 

fundamentos tecidos pelo Tribunal de Justiça, a fim de proporcionar uma solução ao caso sub 

judice. Em especial, tal como no ―Acordo de Parceria com o Cazaquistão‖, destaca-se a 

relevância da teoria do centro de gravidade para determinar a componente principal do Acordo, 

distinguindo-a da acessória, bem como regressa a Doutrina AETR, acompanhada do seu princípio 

de efeito útil, por força das normas comuns internas à União – os Regulamentos (CE) n.º 

600/2004 e (CE) n.º 601/2004, e ainda o Regulamento (UE) nº 1380/2013
206

, que, no entender da 

Comissão, colidem com as matérias em assunto na Comissão CAMLR.  

Neste sentido, nos processos de C-626/15 e C-659/16 o Tribunal de Justiça conhece dois 

recursos de anulação nos termos do artigo 263º, segundo parágrafo do TFUE
207

, nos quais se 

defrontam a Comissão e o Conselho. Por decisão de 10 de Fevereiro de 2017, o juiz presidente 

dos presentes processos apensou os mesmos para tramitação conjunta da fase oral e do acórdão, 

sendo que, nos termos do artigo 29º nº 1 do Regulamento de Processo
208

, o Tribunal de Justiça 

decidiu atribuir os processos apensos à mesma formação de julgamento. 

                                                 
205

 Cf. Conclusões da Advogada-Geral, Juliane Kokott, Parágrafo 6. 
206

 Cf. Regulamento (UE) nº 1380/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Dezembro de 2013, relativo 

à Política Comum das Pescas, que altera os Regulamentos (CE) nº 2371/2002 e (CE) nº 639/2004 do Conselho e a 

Decisão 2004/585/CE do Conselho. Texto completo disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=celex%3A32013R1380  
207

Cf. Artigo 263º, segundo parágrafo do TFUE: ―[…] o Tribunal é competente para conhecer dos recursos com 

fundamento em incompetência, violação de formalidades essenciais, violação dos Tratados ou de qualquer norma 

jurídica relativa à sua aplicação, ou em desvio de poder, interpostos por um Estado-Membro, pelo Parlamento 

Europeu, pelo Conselho ou pela Comissão.” 
208

 Cf. Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, Artigo 29 º nº 1 – Composição das secções em caso de 

conexão ou de declinação de competência: ―1. Quando o Tribunal considerar que vários processos devem ser 

julgados conjuntamente por uma mesma formação de julgamento, a composição desta última é a fixada para o 

processo cujo relatório preliminar tenha sido examinado em primeiro lugar”, Jornal Oficial da União Europeia, de 

29 de Setembro de 2012, L 265/14. Texto completo disponível em: 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/GuiaReenvioPrejudicial/guiareenvio/RegulamentoProcTJ%20(2012).pdf   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32013R1380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32013R1380
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/GuiaReenvioPrejudicial/guiareenvio/RegulamentoProcTJ%20(2012).pdf
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Sendo certo que as decisões impugnadas se limitam a precisar que o documento de 

reflexão e as medidas previstas devem ser apresentadas à Comissão CAMLR em nome da União 

e dos seus Estados-Membros, a competência para as adoptar é determinada pela natureza e pelo 

conteúdo do referido documento e das referidas medidas, bem como pelo objectivo e pelo 

contexto em que se inserem.Com efeito, segundo jurisprudência assente
209

, para identificar a 

competência à qual devem ser associadas decisões é necessário identificar a base jurídica 

pertinente com fundamento em elementos objectivos entre os quais figuram, o contexto, conteúdo 

e a finalidade prosseguidos pelas decisões em causa. 

 Além disso, conforme referimos a respeito do ―Acordo de Parceria com o Cazaquistão‖, 

se a análise de um ato da União demonstrar que prossegue várias finalidades ou que tem várias 

componentes e se uma dessas finalidades ou componentes for identificável como principal ou 

preponderante, enquanto as outras são apenas acessórias, esse ato deve ter uma única base 

jurídica, a saber, a exigida pela finalidade ou componente principal, como explica a teoria do 

centro de gravidade.
 210

 

 Posto isto, a título excepcional, quando se prove que o acto prossegue simultaneamente 

vários objectivos, ligados de uma forma indissociável, sem que um seja secundário e indirecto em 

relação ao outro, esse acto deverá assentar nas diferentes bases jurídicas correspondentes
211

, caso 

em que, a certas matérias se aplicará a competência exclusiva da União, e a outras se aplicará a 

competência partilhada entre a União e os seus Estados-Membros. 
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 Cf. Acórdão de 18 de Dezembro de 2014, Processo C-81/13, EU:C:2014:2449, Reino Unido/Conselho, ―Acordo 

CEE-Turquia‖, Parágrafo 35: “[…] a escolha da base jurídica de um ato da União deve fundar‑se em elementos 

objetivos susceptíveis de fiscalização jurisdicional, entre os quais figuram, designadamente, a finalidade e o 

conteúdo desse ato‖.  Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160944&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=3671958   
210

Cf. Acórdão de 4 de Setembro de 2018, Processo C-244/17, Comissão/Conselho (Acordo com o Cazaquistão),  

EU:C:2018:662, Parágrafo 37: ―Se o exame de um ato da União demonstrar que este prossegue duas finalidades ou 

que tem duas componentes e se uma dessas finalidades ou dessas componentes for identificável como sendo 

principal e a outra apenas acessória, o ato deve assentar numa única base jurídica, a saber, a exigida pela 

finalidade ou pela componente principal ou preponderante. A título excepcional, se estiver assente, pelo contrário, 

que o ato prossegue simultaneamente vários objetivos ou tem várias componentes que estão indissociavelmente 

ligadas, sem que uma seja acessória da outra, de modo que diferentes disposições dos Tratados sejam aplicáveis, tal 

medida deve assentar nas diferentes bases jurídicas correspondentes‖. Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205321&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=3672864  
211

Cf. Acórdão de 11 de Setembro de 2003, Processo C-211/01, EU:C:2003:452, Comissão/Conselho, transporte 

rodoviário de mercadorias e transporte combinado, Parágrafos 39 e 40. Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=39440D546E74A7AF10AE5701AEA18738?text=&d

ocid=48571&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2932417  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160944&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3671958
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160944&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3671958
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205321&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3672864
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205321&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3672864
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=39440D546E74A7AF10AE5701AEA18738?text=&docid=48571&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2932417
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=39440D546E74A7AF10AE5701AEA18738?text=&docid=48571&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2932417
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 No caso em apreço, as partes em litígio divergem quanto à questão de saber qual é a base 

jurídica sobre a qual as decisões impugnadas deviam ser adoptadas; por conseguinte, há que 

colocar em prática a teoria do centro de gravidade por forma a detectar a componente principal, e, 

com isso, identificar a base jurídica, que, por sua vez, determinará a competência. Assim, a 

Comissão defende que a finalidade e a componente principal do documento de reflexão e as 

medidas previstas são abrangidas pela competência exclusiva que a União detém em matéria de 

conservação de recursos biológicos do mar, no âmbito da PCP, nos termos do artigo 3º nº 1 alínea 

d) do TFUE. Ora, para determinar se o argumento da Comissão deve ser acolhido, é necessário, 

precisar o alcance da competência exclusiva da União em matéria de conservação de recursos 

biológicos do mar, disposto no artigo 3º nº 1 alínea d) do TFUE, para assim, se averiguar, se, de 

facto, como defende a Comissão, a finalidade/componente principal do documento de reflexão e 

das medidas previstas se insere nesse domínio de competência. 

 No que respeita ao alcance do artigo 3º nº 1 alínea d) do TFUE, interpretando o texto legal 

no seu sentido literal (stricto sensu), deve considerar-se que a conservação dos recursos 

biológicos do mar se encontra no âmbito da Política Comum das Pescas, sendo indissociável da 

mesma, e assim, excluída da competência partilhada entre a União e os seus Estados‑Membros 

nos domínios da agricultura e da pesca, que consta no artigo 4º nº 2 alínea d) do TFUE.
212

 

 Mais ainda, atendendo à génese da primeira disposição, inicialmente os Tratados previam, 

entre as competências da União, a adopção de uma Política Agrícola Comum que incluía a pesca, 

sem mencionar, de forma autónoma, a conservação dos recursos marinhos. No âmbito dessa 

competência a União adoptou, em 20 de Outubro de 1970, o Regulamento (CEE) nº 2141/70
213

, 

que estabelece uma Política Comum de Estruturas no Sector da Pesca, na qual o seu artigo 5º 

habilitava especificamente o Conselho a adoptar medidas de conservação dos recursos 
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 Cf. Processos apensos C-626/15 e C-659/16, Acórdão de 20 de Novembro de 2018, ECLI:EU:C:2018:925, 

Parágrafos 83 e 84. Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207885&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=2854153 
213

Cf. Regulamento (CEE) nº 2141/70 do Conselho, de 20 de Outubro de 1970, que estabelece uma política comum 

de estruturas no sector da pesca. Publicado em Jornal Oficial das Comunidades Europeias, em 27 de Outubro de 

1970, L 236/1. Artigo 5º: ―Where there is a risk of over-fishing of certain stocks in the maritime waters referred to in 

Article 2, of one or other Member State, the Council, acting in accordance with the procedure provided for in Article 

43 (2) of the Treaty on a proposal from the Commission may adopt the necessary conservation measures. In 

particular, these measures may include restrictions relating to the catching of certain species, to areas, to fishing 

seasons, to methods of fishing and to fishing gear.  Texto completo disponível em:  

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/faf8bc88-b4f4-423a-969d-5edd69304bf7/language-

en  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207885&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2854153
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207885&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2854153
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/faf8bc88-b4f4-423a-969d-5edd69304bf7/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/faf8bc88-b4f4-423a-969d-5edd69304bf7/language-en
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marinhos
214

. Além da necessidade de precisar o alcance do artigo invocado pela Comissão, para 

determinar a finalidade e a componente principal do documento de reflexão e das medidas 

previstas há que recorrer a elementos subjectivos susceptíveis de fiscalização jurisdicional, 

designadamente: o contexto, o conteúdo e a finalidade, prosseguidos pelas decisões em causa. 

Posto isto, resulta do artigo IX da Convenção de Camberra, conjugado com o artigo II
215

, 

que um determinado número de missões atribuídas à Comissão CAMLR são relativas à 

preservação dos recursos marinhos vivos da Antártida que são objecto de exploração haliêutica. 

O parágrafo introdutório do preâmbulo da Convenção de Camberra coloca em consideração a 

importância de proteger o ambiente e preservar a integridade do ecossistema dos mares que 

circundam a Antártida, sendo que o âmbito de aplicação da Convenção de Camberra, segundo os 

nºs 1 e 2 do seu artigo I, engloba todas as espécies de organismos vivos que fazem parte do 

ecossistema marinho da Antártida, incluindo as aves
216

. Além disso, o artigo V nº 2 da 

Convenção
217

 enuncia que as partes nesta Convenção que não são partes no Tratado para a 

Antártida devem aplicar as medidas acordadas no âmbito desse tratado para a proteção da fauna e 

da flora da Antártida e as outras medidas que tenham sido recomendadas pelas partes consultivas 
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 Cf. Acórdão 5 de Maio de 1981, Comissão/Reino Unido, Processo 804/79, EU:C:1981:93, nº 17: ―la competencia 

para adoptar las medidas destinadas a la conservación de los recursos marítimos, en el marco de la política común 

de la pesca, pertenece plena y definitivamente a la Comunidad‖. Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90713&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=firs

t&part=1&cid=4123909  
215

 Cf. Artigo II nº 1 da Convenção de Camberra: ―A presente Convenção tem por objectivo a conservação dos 

recursos vivos marinhos antárcticos.‖ Cf. ainda Artigo IX nº 1 da Convenção de Camberra: ―1. A Comissão tem por 

função pôr em prática os objectivos e os princípios definidos no artigo II da presente Convenção. Para o efeito 

deve: a) Facilitar a investigação e os estudos exaustivos sobre os recursos vivos marinhos antárcticos e sobre o 

ecossistema marinho antárctico; b) Compilar dados sobre o estado e a evolução das populações dos recursos vivos 

marinhos antárcticos e sobre os factores que afectam a distribuição, abundância e produtividade das espécies 

exploradas e das espécies ou populações dependentes ou associadas; c) Assegurar a obtenção de dados estatísticos 

sobre as pescas e os meios utilizados na prática no que diz respeito às populações exploradas; […] e) Determinar 

as necessidades em matéria de conservação e analisar a eficácia das medidas de conservação; f) Elaborar, adoptar 

e rever as medidas de conservação com base nas melhores informações científicas existentes […]‖ 
216

 Cf. Artigo I nºs 1 e 2 da Convenção de Camberra: ―1. A presente Convenção é aplicável aos recursos vivos 

marinhos antárcticos da zona situada a Sul de 60º de latitude Sul e aos recursos vivos marinhos da zona 

compreendida entre aquela latitude e a Convergência Antárctica que fazem parte do ecossistema marinho 

antárctico. 2. A expressão «recursos vivos marinhos antárcticos» designa as populações de peixes com barbatanas, 

moluscos, crustáceos e de quaisquer outras espécies de organismos vivos incluindo os pássaros que se encontrem a 

Sul da Convergência Antárctica.” 
217

 Cf. Artigo V nº 2 da Convenção de Camberra: ―2. As Partes Contratantes que não são Partes no Tratado da 

Antárctica concordam em aplicar, nas suas actividades na zona abrangida pelo Tratado da Antárctica, se e quando 

adequado, as Medidas Acordadas para a Protecção da Fauna e da Flora Antárcticas, bem como outras medidas que 

tenham sido recomendadas pelas Partes Consultivas no Tratado da Antárctica no exercício das suas 

responsabilidades em matéria de protecção do meio ambiente antárctico contra qualquer forma de ingerência 

humana nociva.” 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90713&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4123909
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90713&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4123909
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no exercício das suas responsabilidades quanto à proteção do ambiente antárctico contra qualquer 

forma de ingerência humana nociva, o que vai claramente além das obrigações normalmente 

assumidas no âmbito de um acordo de gestão de actividades de pesca. 

 Assim, a CCAMLR está habilitada a adoptar diferentes medidas que se inserem no âmbito 

da protecção do ambiente, sendo que essa proteção surge como finalidade e componente principal 

dessas medidas. Sendo certo que o documento de reflexão e as medidas previstas têm em parte 

por objecto a regulamentação das actividades dos navios de pesca
218

, indo além, no seu conteúdo, 

da mera protecção do ambiente, esta continua a constituir-se a componente principal. Mais ainda, 

as espécies animais que as medidas visam proteger vão além das que são objecto de pesca 

comercial,
219

 incluindo algumas aves e mamíferos marinhos. 

 Desta forma, contrariamente ao que alega a Comissão, a pesca é uma finalidade acessória 

do documento de reflexão e das medidas previstas, visto que a protecção do ambiente se 

manifesta aqui enquanto finalidade e componente principal, devendo, assim, concluir-se que as 

decisões impugnadas não se inserem na competência exclusiva da União, consagrada no artigo 3º 

nº 1 alínea d) do TFUE, mas na competência partilhada com os Estados-Membros em matéria de 

protecção do ambiente, nos termos do artigo 4º nº 2, alínea e), TFUE.
220

 Nesta medida, o 

Tribunal de Justiça determinou que o primeiro fundamento invocado pela Comissão, de que o 

documento de reflexão e as medidas previstas se inserem no artigo 3º nº 1 alínea d) do TFUE, 
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 Cf. Artigo X nº 1 da Convenção de Camberra: ―A Comissão deve chamar a atenção de qualquer Estado que não 

seja Parte na presente Convenção para qualquer actividade dos seus nacionais ou navios que, na sua opinião, 

afecte a realização dos objectivos da presente Convenção‖. Cf. ainda Artigo XX nº 2: ―Os membros da Comissão 

comunicam, na forma e com a periodicidade que forem determinadas, informações sobre as suas actividades de 

captura, incluindo sobre as zonas de pesca e os navios, de modo a permitir que sejam reunidas estatísticas fiáveis 

respeitantes às apanhas e aos meios utilizados na prática‖. 
219

 Cf. Acórdão de 20 de Novembro de 2018, Processos Apensos C-626/15 e C-659/16, Parágrafo 98: ―[…] no que 

respeita aos objetivos prosseguidos pelo documento de reflexão e pelas medidas previstas, resulta quer dos seus 

considerandos, quer das suas disposições, que o referido documento e as referidas medidas visam conservar, 

estudar e proteger os ecossistemas, a biodiversidade e os habitats na Antártida, bem como lutar contra os efeitos 

danosos das alterações climáticas nessa região extremamente importante para o clima mundial. Assim, as espécies 

animais que estas medidas visam proteger não se limitam àquelas que são objecto de pesca comercial, mas incluem, 

designadamente, como se refere nas páginas 4 e 5 do documento de reflexão, no nº 3.1, alínea b), da proposta de 

criação de uma AMP no mar de Weddell e no nº 3, i) da proposta de criação de uma AMP no mar de Ross, algumas 

aves e mamíferos marinhos.‖ 
220

 Cf. Acórdão de 20 de Novembro de 2018, Processos Apensos C-626/15 e C-659/16, Parágrafo 100: ―Resulta do 

que precede que, contrariamente ao que alega a Comissão, a pesca se afigura como uma finalidade acessória do 

documento de reflexão e das medidas previstas. Dado que esse documento e essas medidas têm por finalidade e por 

componente principal a proteção do ambiente, deve concluir‑se que as decisões impugnadas não se inserem na 

competência exclusiva da União, consagrada no artigo 3º, nº 1, alínea d), TFUE, mas na competência que a mesma 

partilha, em princípio, com os Estados‑Membros em matéria de proteção do ambiente, nos termos do artigo 4º, nº 2, 

alínea e), TFUE.‖ 
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deve ser julgado improcedente na sua totalidade, inserindo-se as matérias em causa, no disposto 

no artigo 4º nº 2 alínea e), implicando a competência partilhada entre a União e EM‘s. 

No que respeita ao pedido subsidiário da Comissão, que alude ao efeito da Doutrina 

AETR, esta argumenta que, na hipótese do documento de reflexão e das medidas apresentadas à 

Comissão CAMLR não se encontrarem abrangidas pela competência exclusiva inserida no artigo 

3º nº 1 alínea d) do TFUE, a União devia ter proposto esse documento e essas medidas em seu 

nome individual, nos termos da sua competência externa exclusiva implícita, que decorre da 

verificação de qualquer um dos requisitos alternativos estipulados no artigo 3º nº 2 do TFUE, 

sendo certo que mediante o princípio do efeito útil, esta disposição funciona também 

relativamente à adopção de medidas de execução pelas instâncias criadas por força dos acordos 

internacionais celebrados.
221

 Segundo a Comissão, a implementação das Áreas Marinhas de 

Protecção e das áreas de investigação propostas é susceptível de afectar várias regras comuns 

contidas nos Regulamentos nºs 600/2004 e 601/2004
222

. 

 No entanto, no que concerne aos dois regulamentos invocados, declarou o Tribunal que a 

argumentação da Comissão não cumpre as exigências de prova que resultam de jurisprudência 

anterior. Destarte, dispõe o Acórdão de 4 de Setembro de 2014, Comissão/Conselho, C-114/12, 

relativo à Convenção do Conselho da Europa sobre a protecção dos direitos dos organismos de 

radiodifusão, no seu Parágrafo nº 75, que cabe à parte que invoca o carácter exclusivo da 

competência externa da UE, fazer prova do mesmo,
223

 em cumprimento ao princípio de 

atribuição de competências
224

 consagrado no artigo 5º nºs 1 e 2 do TUE.
 225
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 Cf. Acórdão de 20 de Novembro de 2018, Processos C-626/15 e C-659/16, Antártida, Parágrafo 104. 
222

 Cf. Regulamento (CE) 600/2004 do Conselho, de 22 de Março de 2004, que estabelece determinadas medidas 

técnicas aplicáveis às actividades de pesca na zona da Convenção sobre a conservação da fauna e da flora marinhas 

da Antárctida; Regulamento (CE) 601/2004 do Conselho, de 22 de Março de 2004, que fixa determinadas medidas 

de controlo aplicáveis às actividades de pesca na zona da Convenção sobre a conservação da fauna e da flora 

marinhas da Antárctida e que revoga os Regulamentos (CEE) nº 3943/90, (CE) nº 66/98 e (CE) nº 1721/1999, 

publicados em Jornal Oficial da União Europeia, de 1 de Abril de 2004, L 97, páginas 1 e 16, respectivamente. Texto 

completo disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2004:097:FULL&from=PT 
223

 Acórdão de 4 de Setembro de 2014, Comissão/Conselho, C-114/12, EU:C:2014:2151, Convenção do Conselho da 

Europa sobre a protecção dos direitos dos organismos de radiodifusão, Parágrafo nº 75: ―De acordo com o princípio 

da atribuição de competências, enunciado no artigo 5°, nºs 1 e 2, TUE, cabe à parte em causa apresentar os 

elementos susceptíveis de determinar, para efeitos de uma tal análise, o carácter exclusivo da competência externa 

da União que pretende invocar.‖ Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157347&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&di

r=&occ=first&part=1&cid=4337363  
224

 QUADROS, Fausto de, in LOPES PORTO, Manuel Carlos; ANASTÁCIO, Gonçalo - Tratado de Lisboa, 

Anotado e Comentado, Almedina, Coimbra, 2014, Art.º 5º do TUE ―Este artigo constitui um preceito-chave dos 

Tratados e, portanto, da Ordem Jurídica da União Europeia, porque estabelece os critérios de definição das 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2004:097:FULL&from=PT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157347&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4337363
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157347&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4337363
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Ora, a Comissão não apresentou elementos susceptíveis de provar o carácter exclusivo da 

competência externa da União que invoca com base no artigo 3º nº 2 do TFUE
226

. Além disso, as 

medidas previstas na posição da União no seio da Comissão CAMLR não contêm nenhuma 

disposição susceptível de afectar a aplicação dos Regulamentos nºs 600/2004 e 601/2004, visto 

que estes últimos dizem respeito a actividades de pesca enquanto que as decisões impugnadas, 

como resulta do teste de centro de gravidade, se debruçam sobre a protecção ambiental e 

actividades de conservação dos recursos biológicos. Deste modo, não se vislumbra qualquer risco 

de afectação ou alteração do alcance das regras comuns internas à União, não havendo lugar à 

competência externa exclusiva implícita, somos remetidos à aplicação da competência partilhada 

entre a União e os seus Estados-Membros, nos termos do artigo 4º nº 2 alínea e) do TFUE.  

Esta competência, segundo Christina Eckes, acarreta consequências para a legitimidade 

democrática, na medida em que a ação conjunta das duas entidades – União e Estados-Membros, 

ofusca a divisão de poderes encerrada nos Tratados, promovendo a ambiguidade e a incerteza 

jurídica, suscitando a questão da responsabilidade política – accountability.
227

 Por força da 

disposição do artigo 3º nº 2 do TFUE, a União dispõe de competência exclusiva para celebrar 

acordos internacionais quando tal celebração seja susceptível de afectar regras comuns ou alterar 

o alcance das mesmas. Ao reservar à União uma competência exclusiva para adoptar um acordo 

nas condições especificadas naquela disposição, o legislador pretende evitar que os Estados-

Membros possam unilateralmente ou colectivamente contrair com Estados terceiros obrigações 

susceptíveis de afectar regras comuns ou alterar o seu alcance.
228

  

                                                                                                                                                              
atribuições da União, e, portanto, os critérios de separação entre as atribuições da União e dos EM. […]o nº 2 do 

artigo estabelece o critério de repartição entre as atribuições da União e dos Estados. […] Ele quer dizer que a 

União só tem as atribuições que, de forma explícita ou implícita, os Tratados lhe atribuam. […]‖ 
225

 Cf. Artigo 5º nº 2 do Tratado da União Europeia: ―2. Em virtude do princípio da atribuição, a União actua 

unicamente dentro dos limites das competências que os Estados-Membros lhes tenham atribuído nos Tratados para 

alcançar os objectivos fixados por estes últimos. As competências que não sejam atribuídas à União nos Tratados 

pertencem aos Estados-Membros‖.   
226

 Cf. Acórdão de 20 de Novembro de 2018, Processos C-626/15 e C-659/16, Antártida, Parágrafo 108. 
227

 Cf. ECKES, Christina – Antarctica: Has the Court of Justice got cold feet?, EuropeanLawBlog.eu, 2018. ―The 

involvement of Member-States in Article 218(9) decisions is an ill-disguised attempt to introduce the hybridity, or 

ambiguity of who is politically responsible, into the realm of positions on the Union‟s behalf in international bodies. 

It comes with all the democratic legitimacy problems of mixity. […] by blurring the division of powers between the 

Union and its Member States through mixed external action (“on behalf of” everyone) it becomes impossible to track 

political responsibilities between the different actors.” Texto completo disponível em: 

https://europeanlawblog.eu/2018/12/03/antarctica-has-the-court-of-justice-got-cold-feet/    
228

 Cf. Parecer 2/15, de 16 de Maio de 2017, ECLI:EU:C:2017:376, Acordo de Singapura, Parágrafo 170: ―No n° 17 

do acórdão de 31 de Março de 1971, Comissão/Conselho (22/70, EU:C:1971:32), o Tribunal de Justiça salientou 

que, sempre que a União tome disposições que instituam regras comuns, sob qualquer forma, os Estados‑Membros, 

https://europeanlawblog.eu/2018/12/03/antarctica-has-the-court-of-justice-got-cold-feet/
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Tendo em conta o objectivo do artigo 3º nº 2 do TFUE, designadamente evitar que os 

Estados-Membros celebrem acordos com Estados Terceiros que sejam susceptíveis de afectar 

regras comuns ou alterar o seu alcance, colocando em risco a harmonização do Direito da União, 

esta disposição deve ser interpretada de modo a preservar o seu efeito útil, isto é, embora a sua 

letra se refira unicamente à celebração de um acordo internacional, também se aplica, a montante, 

na negociação desse acordo, e a jusante, quando uma instância estabelecida nos termos do 

referido acordo, no caso concreto, a CCAMLR, é chamada a adoptar medidas de execução do 

acordo.
229

 Também já esclareceu a jurisprudência que os compromissos internacionais 

comportam risco de afectação de normas comuns quando são susceptíveis de ter incidência no 

sentido, alcance e eficácia dessas regras.
230

 

Como já referimos anteriormente, o alcance das regras da União pode ser afectado ou 

alterado por compromissos internacionais quando estes se integrem num domínio já em grande 

parte coberto por essas regras, não sendo necessária uma coincidência total.
231

  

                                                                                                                                                              
quer atuem individual ou colectivamente, deixam de ter o direito de contrair com Estados terceiros obrigações que 

afectem essas regras‖. Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190727&doclang=PT  
229

 Cf. Acórdão de 20 de Novembro de 2018, Processos apensos C-626/15 e C-659/16, ECLI:EU:C:2018:925, 

Tratado para a Antártida, Convenção de Camberra, Áreas Marinhas Protegidas na Antártida, Parágrafo 112: 

―Atendendo a esse objetivo, o artigo 3.
o
, n

o
 2, TFUE deve portanto ser interpretado, a fim de preservar o seu efeito 

útil, no sentido de que, embora a sua letra se refira unicamente à celebração de um acordo internacional, também se 

aplica, a montante, quando da negociação desse acordo e, a jusante, quando uma instância estabelecida nos termos 

do referido acordo é chamada a adoptar medidas de execução do mesmo‖.  

Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207885&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=2854153. 
230

 Cf. Acórdão de 4 de Setembro de 2014, Processo C-114/12, ECLI:EU:C:2014:2151, Parágrafo 102: ―Decorre da 

análise precedente que o conteúdo das negociações para uma convenção do Conselho da Europa relativa à 

proteção dos direitos conexos dos organismos de radiodifusão, como delimitado pela recomendação de 2002, pelo 

memorando de 2008 e pelo relatório de 2010, se insere num domínio amplamente coberto por regras comuns da 

União e que tais negociações podem afectar regras comuns da União ou alterar o seu alcance. Por conseguinte, as 

referidas negociações inserem‑se na competência exclusiva da União.‖ Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157347&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=3883420. Cf. ainda Parecer 1/13, de 14 de Outubro de 2014, ECLI:EU:C:2014:2303, 

Adesão à Convenção de Haia de 1980 sobre os Aspectos Civis do Rapto Internacional de Crianças, Parágrafos nºs 85 

e 90: ―85. […] devido à sobreposição e à relação estreita existente entre as disposições do regulamento e da 

Convenção, nomeadamente entre as disposições previstas no artigo 11° do regulamento e as contidas no capítulo III 

da Convenção, as disposições desta última são suscetíveis de ter incidência no sentido, no alcance e na eficácia das 

regras do Regulamento n° 2201/2003.‖ ―90. Atendendo ao exposto, a aceitação da adesão de um Estado terceiro à 

Convenção de Haia de 1980 é da competência exclusiva da União.‖ Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158600&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=3883906  
231

 Cf. Parecer 1/13, de 14 de Outubro de 2014, ECLI:EU:C:2014:2303, Convenção de Haia sobre os Aspectos Civis 

do Rapto Internacional de Crianças, Parágrafo 72 ―A constatação desse risco não pressupõe uma concordância total 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190727&doclang=PT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207885&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2854153
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207885&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2854153
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157347&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3883420
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157347&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3883420
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158600&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3883906
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158600&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3883906
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 De especial importância se realça que cabe à parte em causa apresentar os elementos 

susceptíveis de determinar a competência externa exclusiva implícita da União e, assim, 

comprovar que o artigo 3º nº 2 do TFUE foi violado
232

, sendo que, no caso sub judice, a 

Comissão não apresentou esses elementos. Independentemente disso, não se pode considerar que 

o domínio de aplicação dos compromissos internacionais em causa se insere ―em grande parte‖ 

no domínio abrangido pelos Regulamentos nºs 600/2004 e 601/2004.  

Consequentemente, mesmo que a Comissão tivesse fornecido elementos para provar a 

natureza do risco de afectação invocado, tal fundamento não seria suficiente para desencadear o 

efeito da Doutrina AETR, visto que os compromissos em causa não se inserem ―em grande parte‖ 

no domínio abrangido pelas regras comuns internas invocadas nos presentes processos apensos. 

Deste modo, determinou o Tribunal de Justiça que o argumento da Comissão segundo o qual as 

decisões impugnadas foram adoptadas em violação do artigo 3º nº 2 do TFUE deve ser julgado 

improcedente. 

Quanto à questão de saber se a competência partilhada implica, automaticamente, a 

necessidade de ação conjunta entre a União e os seus Estados-Membros, o Tribunal esclarece 

―que a simples circunstância de uma ação da União na cena internacional ser abrangida por uma 

competência partilhada entre esta e os seus Estados‑Membros não exclui a possibilidade de o 

Conselho reunir no seu seio a maioria exigida para que a União exerça sozinha
233

 essa 

competência externa‖, sendo que quando a União decide exercer as competências, este exercício 

tem de respeitar o Direito Internacional
234

. 

                                                                                                                                                              
entre o domínio abrangido pelos compromissos internacionais e o que é abrangido pela regulamentação da União‖ 

Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158600&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=4249809  
232

Cf. Acórdão de 4 de Setembro de 2018, Processo C-244/17, Comissão/Conselho (Acordo com o Cazaquistão),  

EU:C:2018:662, Parágrafo 75: ― De acordo com o princípio da atribuição de competências, enunciado no artigo 5°, 

nºs 1 e 2, TUE, cabe à parte em causa apresentar os elementos susceptíveis de determinar, para efeitos de uma tal 

análise, o carácter exclusivo da competência externa da União que pretende invocar.‖ 
233

 Cf. Acórdão de 20 de Novembro de 2018, Processos apensos C-626/15 e C-659/16, ECLI:EU:C:2018:925, 

Tratado para a Antártida, Convenção de Camberra, Áreas Marinhas Protegidas na Antártida, Parágrafo 126. 
234

 Cf. Acórdão de 3 de Setembro de 2003, Processos Apensos C-402/05 P e C-415/05 P, ECLI:EU:C:2008:461, 

Kadi, Parágrafo 291: ―A este respeito, há que começar por recordar que as competências da Comunidade devem ser 

exercidas com observância do direito internacional […] tendo o Tribunal de Justiça salientado, além disso, no 

mesmo número do primeiro desses acórdãos, que um acto adoptado ao abrigo dessas competências deve ser 

interpretado, e o respectivo âmbito de aplicação circunscrito, à luz das regras pertinentes do direito internacional.‖ 

Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C7F9703727837280894F9D293BC7F8AA?text=&do

cid=67612&pageIndex=0&doclang=pt&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3813602   

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158600&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4249809
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158600&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4249809
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C7F9703727837280894F9D293BC7F8AA?text=&docid=67612&pageIndex=0&doclang=pt&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3813602
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C7F9703727837280894F9D293BC7F8AA?text=&docid=67612&pageIndex=0&doclang=pt&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3813602
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Ora, no quadro específico do sistema convencional sobre a Antártida, a competência 

externa atribuída unicamente à União individualmente, excluindo os seus Estados-Membros seria 

incompatível com o Direito Internacional.
235

 Destarte, uma organização de integração económica 

regional, no caso em concreto a União, só pode aderir e tornar-se membro da Comissão CAMLR 

se os seus Estados-Membros forem membros, não funcionando este mecanismo no sentido 

inverso. Assim, no seio da Convenção de Camberra, a União não possui um estatuto 

completamente autónomo, mas tal facto já se verifica por parte dos seus Estados-Membros. Além 

disso, a União não é parte no Tratado para a Antártida; por conseguinte, ao conceder-lhe a 

competência externa exclusiva estar-se-ia a incorrer em violação do artigo V, nºs 1 e 2 da 

Convenção de Camberra.
236

  

Pelas razões supra expostas, o recurso interposto pela Comissão foi, assim, declarado 

improcedente in totum pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, aplicando-se a competência 

partilhada entre a União e os seus Estados-Membros relativamente às posições a tomar em nome 

da União Europeia, no seio da Comissão da CAMLR, conforme o artigo 218º nº 9 do TFUE, em 

conjugação com o artigo 4º nº 2 alínea e) do TFUE. De outra forma, permitir à União agir por si 

só, a título individual, contradiria os nºs 1 e 2 do artigo V da Convenção de Camberra. Deste 

modo, verificamos que os Estados-Membros têm mais poder que a União no âmbito desta 

Convenção, implicando uma fragilidade da União Europeia no Direito Internacional, que 

comporta um risco para a sua autonomia e fere a sua coerência, bem como a projecção da sua 

imagem na cena internacional, enquanto actor global entre as maiores superpotências mundiais, 

por outro lado, é o respeito do DI que prevalece aqui, bem como a garantia da efectividade. 

                                                 
235

 Cf. Artigo XXIX nº 2 da Convenção de Camberra: ―2. A presente Convenção está aberta à adesão de 

organizações de integração económica regional constituídas por Estados soberanos, que entre os seus membros 

incluam um ou mais Estados membros da Comissão e para as quais os Estados membros da organização tenham 

transferido a sua competência, no todo ou em parte, nos domínios a que se aplica a presente Convenção. A adesão 

de tais organizações de integração económica regional deve ser objecto de consultas entre os membros da 

Comissão‖. Cf. ainda Artigo VII nº 2 alínea c): ―Qualquer organização de integração económica regional que tenha 

aderido à presente convenção em conformidade com o artigo XXIX pode ser membro da Comissão se os seus 

Estados membros a isso tiverem direito.‖ 
236

 Cf. Artigo V nºs 1 e 2 da Convenção de Camberra: ―1. As Partes Contratantes que não são Partes no Tratado da 

Antárctica reconhecem as obrigações e as responsabilidades especiais das Partes Consultivas no Tratado da 

Antárctica quanto à protecção e à preservação do meio ambiente na zona em que o Tratado da Antárctica se aplica. 

2. As Partes Contratantes que não são Partes no Tratado da Antárctica concordam em aplicar, nas suas actividades 

na zona abrangida pelo Tratado da Antárctica, se e quando adequado, as Medidas Acordadas para a Protecção da 

Fauna e da Flora Antárcticas, bem como outras medidas que tenham sido recomendadas pelas Partes Consultivas 

no Tratado da Antárctica no exercício das suas responsabilidades em matéria de protecção do meio ambiente 

antárctico contra qualquer forma de ingerência humana nociva‖.  
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No caso sub judice, verifica-se um recuo na expansão da crescente atribuição de 

competência exclusiva à União Europeia na negociação, celebração e execução de acordos 

internacionais, e, com isso, restam as complexas problemáticas que nos são colocadas pela 

ambiguidade que nos é apresentada na competência partilhada, bem como se levantam questões 

relativamente à sua legitimidade democrática.  

Resta saber como se processa e como funciona, de facto, este poder partilhado, 

designadamente a que entidade compete actuar e de que modo se responsabiliza pelos seus actos; 

esta é a incerteza que importa esclarecer relativamente à ação conjunta facultativa – facultative 

mixity – a decisão política de concluir acordos internacionais como acordos mistos sem que esta 

ação conjunta seja necessária e sem determinar quem está encarregue em cada parte do acordo.
237

 

Ora, a atribuição de competências partilhadas permite a ação conjunta, contudo, não a torna 

obrigatória, pelo que a Advogada-Geral concluiu que, apesar de se verificar esta competência 

partilhada não existe qualquer necessidade legal dos Estados-Membros participarem das 

negociações da Comissão ao lado da União
238

 e logo de seguida excluiu a possibilidade de 

participação voluntária por parte de Estados-Membros individuais.
239

 

  Sendo certo que União detém a qualidade de membro na Convenção de Camberra, apesar 

disso não possui o estatuto de parte consultiva do Tratado de Antártida e, enquanto organização 

de integração regional, encontra-se vedada a possibilidade de obter tal estatuto. Por força desta 

limitação formal, frequentemente os Estados-Membros, em sede de Direito Internacional, 

colmatam esta lacuna actuando em nome da União no seio de organizações internacionais. 

Verifica-se assim, uma lesão da autonomia da União
240

, questão que se define como um aspecto 

importante no caso presente e que se levantará também no ―Caso Achmea‖. 

                                                 
237

 Cf. ECKES, Christina – Antarctica: Has the Court of Justice got cold feet?, EuropeanLawBlog.eu, 2018. ―These 

hybrid acts are a parallel to the “facultative mixity”, that is the political decision to conclude international 

agreements as mixed agreements without this being legally necessary and without determining who is in charge of 

which part of the agreement.” Texto completo disponível em: https://europeanlawblog.eu/2018/12/03/antarctica-has-

the-court-of-justice-got-cold-feet/  
238

 Conclusões da Advogada-Geral, Juliane Kokott, Parágrafo 104: ―[n]os termos do artigo 4º, nº 1, conjugado com o 

nº 2, alínea e), TFUE, no âmbito das competências partilhadas, que não são atribuídas para exercício exclusivo nem 

à União nem aos Estados‑Membros, a existência de uma competência partilhada não significa, porém, 

necessariamente que no plano externo deva haver sempre uma intervenção mista da União e dos seus.‖ 
239

  Conclusões da Advogada-Geral, Juliane Kokott, Parágrafo 117.  
240

 Cf. ECKES, Christina – Antarctica, ob. cit.,: ―In the light of the fact that the Union usually is a formally less 

powerful actor under international law, this line of argument could potentially be the beginning of a slippery slope 

for the Union‟s position as an autonomous international actor. [t]he Union‟s (limited) powers could in such 

circumstances amount to undermining the stronger position and powers of the Member States in that organisation”. 

https://europeanlawblog.eu/2018/12/03/antarctica-has-the-court-of-justice-got-cold-feet/
https://europeanlawblog.eu/2018/12/03/antarctica-has-the-court-of-justice-got-cold-feet/
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5) Processo C-284/16
241

 - República Eslovaca contra Achmea BV. 

 Os Tratados Bilaterais de Investimento internos à União, doravante TBI, concluídos 

sobretudo no período que medeia o final dos anos 80 e início dos anos 90 do século passado, 

entre Estados-Membros da União, por um lado, e os Estados terceiros do Leste e do Centro da 

Europa, por outro, funcionaram como uma porta de entrada de adesão à União para os países que 

no passado conheceram uma economia dirigida pelo Estado, sendo até que a Comissão 

considerava os TBI como instrumentos necessários para este efeito
242

. Contudo, após a acessão
243

 

dos referidos Estados, como é o caso da República Eslovaca, que aderiu à União a 1 de Maio de 

2004
244

, despontou a problemática sobre a compatibilidade destes TBI com o Direito da União
245

. 

No ano de 1991, ou seja, em data anterior à adesão da República Eslovaca, a República Federal 

Checa e Eslovaca e o Reino dos Países Baixos celebraram um TBI
246

, cujo artigo 3º, nº 1 

estipulava que as Partes Contratantes se comprometem “a assegurar um tratamento justo e 

equitativo aos investimentos dos investidores da outra Parte Contratante, bem como a não 

dificultar através de medidas injustas ou discriminatórias a operação, a gestão, a utilização, o 

gozo ou a cessão desses investimentos‖, bem como, nos termos do artigo 4º do TBI, cada uma 

das Partes Contratantes se compromete a garantir a livre transferência dos pagamentos relativos a 

um investimento, nomeadamente de lucros, juros e dividendos, sem restrições injustificadas nem 

atrasos, numa moeda livremente convertível. 
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Cf. Acórdão de 6 de Março de 2018, Processo C-284/16, ECLI:EU:C:2018:158, República Eslovaca C. Achmea. 
Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B24FE5BB61FA07547160F4A28B721970?text=&do

cid=199968&pageIndex=0&doclang=pt&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5243794. 
242

 Cf. Conclusões do Advogado-Geral, Melchior Wathelet , apresentadas em 19 de Setembro de 2017, Processo C-

284/16,  ECLI:EU:C:2017:699, República Eslovaca C. Achmea. Parágrafos 40 e 41.  

Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=194583&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part

=1&text=&doclang=PT&cid=5243794.   
243

 A acessão de Estados Terceiros à União implica o respeito dos valores europeus comuns contidos no artigo 2º do 

TUE, com a observância do disposto no artigo 49º do TUE e do cumprimento dos Critérios de Copenhaga de 1993. 

Texto Completo relativo aos Critérios de Copenhaga disponível em: 

http://www.europarl.europa.eu/enlargement/ec/pdf/cop_pt.pdf   
244

Cf. Sítio Electrónico Oficial da União Europeia. https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-

countries/slovakia_pt  
245

 Cf. GÁSPÁR-SZILÁGYI, Szilárd – It is not just about Investor-State Arbitration: A Look at Case C-284/16, 

Achmea BV, European Papers, 2018, página 358. Texto completo disponível em: 

http://europeanpapers.eu/en/system/files/pdf_version/EP_EF_2018_I_020_Szilard_Gaspar_Szilagyi_0.pdf  
246

 Cf. Tratado Bilateral de Investimento entre o Reino dos Países Baixos e a República Federal Checa e Eslovaca. 

Assinado em 29 de Abril de 1991 e com entrada em vigor a 1 de Outubro de 1992. Texto completo disponível em: 

https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2080/download  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B24FE5BB61FA07547160F4A28B721970?text=&docid=199968&pageIndex=0&doclang=pt&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5243794
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B24FE5BB61FA07547160F4A28B721970?text=&docid=199968&pageIndex=0&doclang=pt&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5243794
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=194583&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=PT&cid=5243794
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=194583&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=PT&cid=5243794
http://www.europarl.europa.eu/enlargement/ec/pdf/cop_pt.pdf
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovakia_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovakia_pt
http://europeanpapers.eu/en/system/files/pdf_version/EP_EF_2018_I_020_Szilard_Gaspar_Szilagyi_0.pdf
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2080/download
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O artigo 8º nº 2 do TBI
247

 dispõe que ―cada uma das Partes Contratantes consente pelo 

presente que um diferendo na acepção do n.
o
 1 do presente artigo seja sujeito a um tribunal 

arbitral se não tiver sido resolvido de forma amigável no prazo de seis meses a partir da data em 

que uma das partes no diferendo pediu a resolução amigável‖. Entretanto, a República Eslovaca, 

na qualidade de sucessora da antiga República Federal Checa e Eslovaca, sucedeu aos direitos e 

às obrigações decorrentes deste TBI a 1 de Janeiro de 1993, bem como se tornou membro da 

União Europeia em 1 de Maio de 2004.
248

 Durante esse ano, no âmbito de uma reforma do seu 

sistema de saúde, a República Eslovaca abriu o mercado eslovaco aos operadores nacionais e aos 

operadores de outros Estados que ofereciam prestações de seguros de saúde privados.  

Nesta medida, a Eureko BV, posteriormente Achmea BV, empresa pertencente a um 

grupo de seguros neerlandês, após lhe ter sido atribuída uma licença como organismo de seguro 

de saúde, estabeleceu uma filial na Eslováquia, na qual injetou capital e por intermédio da qual 

prestava serviços de seguro de saúde privados no mercado eslovaco. Posteriormente, em 2006, a 

República Eslovaca reviu parcialmente a liberalização do mercado dos seguros de saúde 

privados, sendo que através de lei promulgada em 25 de Outubro de 2007, proibiu a distribuição 

de lucros obtidos a partir das actividades de seguros de saúde privados, proibição a qual o 

Tribunal Constitucional da República Eslovaca declarou, por Acórdão de 26 de Janeiro de 2011, 

ser contrária à Constituição Eslovaca.  

Assim, mediante uma lei que entrou em vigor em 1 de Agosto de 2011, a República 

Eslovaca voltou a autorizar a distribuição dos lucros em causa. Por considerar que as medidas 

legislativas da República Eslovaca lhe tinham causado prejuízos, a Achmea intentou, em Outubro 

de 2008, uma ação arbitral contra este Estado-Membro, nos termos do artigo 8º nº 2 do TBI, 

tendo sido escolhida como local da arbitragem a cidade de Frankfurt-am-Main (Alemanha) e 

aplicando-se ao processo arbitral em causa o direito alemão, segundo o princípio latino locus 

regit actum. 

                                                 
247

 Cf. Artigo 8 º nº 2 do Tratado Bilateral de Investimento entre o Reino dos Países Baixos e a República Checa e 

Eslovaca: ―Each Contracting Party hereby consents to submit a dispute referred to in paragraph (1) of this Article, 

to an arbitral tribunal, if the dispute has not been settled amicably within a period of six months from the date either 

party to the dispute requested amicable settlement.”  
248

 Cf. Acórdão de 6 de Março de 2018, Processo C-284/16, ECLI:EU:C:2018:158, República Eslovaca C. Achmea. 

nº 6: ―Em 1 de Janeiro de 1993, a República Eslovaca sucedeu, enquanto sucessora da República Federal Checa e 

Eslovaca, aos direitos e às obrigações desta última decorrentes do TBI, tendo aderido em 1 de Maio de 2004 à 

União Europeia.‖ 
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No âmbito deste processo arbitral, a República Eslovaca suscitou uma exceção de 

incompetência do tribunal arbitral, fundamentando que, devido à sua adesão à União, o recurso a 

um tribunal arbitral previsto no artigo 8º, nº 2, do TBI era incompatível com o direito da União, 

sendo que por sentença arbitral interlocutória
249

 de 26 de Outubro de 2010, o tribunal arbitral 

julgou esta excepção improcedente, e posteriormente sentenciou a República Eslovaca ao 

pagamento de 22.1 milhões de euros, quantia correspondente à indemnização pelos prejuízos 

causados à Achmea BV, com base na falta de tratamento justo e equitativo ao abrigo do TBI, bem 

como no incumprimento em assegurar a livre transferência de pagamentos, conforme obriga o 

artigo 4º do TBI.
250

 Assim, perante o STF da Alemanha, a República Eslovaca, apresentou um 

pedido de decisão prejudicial, requerendo a interpretação da questão em causa por parte do 

Tribunal de Justiça da União Europeia e exprimindo dúvidas quanto à compatibilidade da 

cláusula arbitral constante do artigo 8º nº 2 do TBI em relação aos artigos 18º, 267º e 344º TFUE.  

Deste modo, uma vez que o Tribunal de Justiça ainda não se havia pronunciado sobre estas 

questões e revestindo estas uma importância considerável pelo facto de ainda vigorarem entre os 

Estados-Membros vários TBI que contêm cláusulas arbitrais equiparáveis, o STF submeteu ao 

TJUE o presente reenvio de forma a dirimir o litígio submetido à sua apreciação, tendo aquele 

órgão decidido suspender a instância, colocando as seguintes questões prejudiciais:  

                                                 
249

 Cf. Cour Permanente d‘Arbitrage, Processo CPA nº 2008-13, Sentença sobre competência, a arbitrabilidade e a 

suspensão , de 26 de Outubro de 2010, Eureko BV contra República Eslovaca, nº  293: ―For the reasons stated 

above, the Tribunal: (a) DISMISSES  the  “Intra-EU  Jurisdictional  Objection”  advanced by  Respondent  and  

decides  that  it  has  jurisdiction  over  the dispute; (b) REJECTS Respondent‟s request to suspend the proceedings 

until the  European  Commission  and/or  the  ECJ  have  come  to  a decision on the EU law aspects of the 

infringement proceedings;(…)‖. Disponível in https://pcacases.com/web/sendAttach/775  
250

 Cf. Cour Permanente d‘Arbitrage, Processo CPA nº 2008-13, Achmea BV contra República Eslovaca, Sentença 

Final, de 7 de Dezembro de 2012, nºs 349 e 352: ―349. In the present case, Claimant has succeeded in a substantial 

part of its claim on the merits. Moreover, it has done so on the basis that the ban on profits, which had been found 

unconstitutional by the Constitutional Court of the Slovak Republic in January 2011, was a violation of the Treaty. 

As these costs concerning liability and damages in the Merits Phase have been incurred in order to recover losses 

arising from the violation of the Treaty, the Tribunal considers that they should in principle be paid by Respondent. 

352. For the reasons stated above, the Tribunal: (a) DISMISSES each of the remaining jurisdictional objections 

advanced by Respondent and decides that it has jurisdiction over the dispute; (b) DECLARES Respondent to have 

breached Article 3 and Article 4 of the Treaty by adopting the ban on profits and the ban on transfers; (c) ORDERS 

Respondent to pay to Claimant damages in the sum of  

€22.1 million, net of any taxes that might be due to be paid by Claimant to Respondent on that sum;(…)‖. Disponível 

in https://pcacases.com/web/sendAttach/785. Cf. ainda Cf. GÁSPÁR-SZILÁGYI, Szilárd (2018) – It Is not Just 

About Investor-State Arbitration: A Look at Case C-284/16, Achmea BV, European Papers, página 359: ―The 

arbitral tribunal rejected Slovakia‟s objections and held in favour of the investor. It ordered Slovakia to pay 

damages in the amount of 22.1 million euros, for breaching the fair and equitable treatment standard under the BIT 

and the obligation thereunder to ensure the free transfer of payments”. Disponível in 

http://europeanpapers.eu/en/system/files/pdf_version/EP_EF_2018_I_020_Szilard_Gaspar_Szilagyi_0.pdf 

https://pcacases.com/web/sendAttach/775
https://pcacases.com/web/sendAttach/785
http://europeanpapers.eu/en/system/files/pdf_version/EP_EF_2018_I_020_Szilard_Gaspar_Szilagyi_0.pdf
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―1) Deve considerar-se que o artigo 344º TFUE obsta à aplicação de um regime de um 

acordo bilateral de investimento entre Estados-Membros da União, que prevê que um investidor 

de um Estado contratante pode, em caso de diferendo acerca de investimentos efetuados no outro 

Estado contratante, instaurar um processo contra este último num tribunal arbitral, quando o 

referido acordo tenha sido celebrado antes da adesão de um dos Estados contratantes à União, 

mas o processo arbitral só é instaurado depois dessa data?‖ Acrescentando, uma segunda 

questão a título subsidiário, em caso de resposta negativa à primeira: ―2) Deve considerar-se que 

o artigo 267º TFUE obsta à aplicação do referido regime?‖ e ainda uma terceira, em caso de 

resposta negativa à primeira e à segunda questão: ―3) Deve considerar-se que, nas condições 

descritas na primeira questão, o artigo 18º, primeiro parágrafo, TFUE obsta à aplicação do 

referido regime?‖ 

Nesta medida, a República Eslovaca sustenta que a sentença final deve ser anulada por ser 

contrária à ordem pública, acrescentando que a convenção de arbitragem que deu origem a esta 

sentença deverá ser declarada igualmente nula e contrária à ordem pública; já a Comissão, 

defende que a aplicação de TBI internos à União comporta um risco sistémico para a 

uniformidade e eficácia do direito da União, posição que no entender do Advogado-Geral, é 

amplamente exagerada.
251

 Neste sentido, Melchior Wathelet refere que as estatísticas da 

CNUCED apontam que, ―em 62 processos arbitrais internos à União que, num período de várias 

décadas, foram findos, os investidores só obtiveram sucesso em 10 processos o que representa 

16,1% desses 62 processos, a saber, um valor sensivelmente inferior aos 26,9% de vitórias para 

os investidores a nível mundial‖.
252

 Mais ainda, em nenhum desses 10 processos os tribunais 

arbitrais procederam à fiscalização da validade dos actos da União ou à aferição da 

compatibilidade de actos dos Estados-Membros à luz do direito da União, apontando como única 

exceção, a arbitragem ―Irmãos Micula contra Roménia‖
 253

, cuja sentença arbitral, mediante 

Decisão da  Comissão Europeia, foi declarada incompatível com o direito da União
254

, sendo que 

                                                 
251

 Cf. Conclusões do Advogado-Geral, Melchior Wathelet, nº 44 
252

 Cf. Estatísticas da CNUCED disponíveis in https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement  
253

 Cf. Sentença Final de 11 de Dezembro de 2013, Centro Internacional para a Resolução de Diferendos relativos a 

Investimentos, processo CIRDI nº ARB/05/20, Ioan Micula c. Roménia,. Disponível in 

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw3036.pdf 
254

 Cf. Decisão (UE) 2015/1470 da Comissão, de 30 de Março de 2015, relativa ao auxílio estatal SA.38517 (2014/C) 

aplicado pela Roménia — Sentença arbitral Micula contra Roménia. Disponível in https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1470&from=PT 

https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw3036.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1470&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1470&from=PT
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recentemente o Tribunal de Justiça determinou a anulação desta última.
255

 Contudo, 

diferentemente do processo sub judice, no ―Caso Micula‖ não se trata de um diferendo com 

origem num TBI interno à União, pois a Roménia ainda não tinha aderido à União em 2005, ano 

em que esta arbitragem se iniciou, de modo que, o tribunal arbitral não estava obrigado a aplicar 

o direito da União aos factos ocorridos antes da adesão sobre os quais foi chamado a se 

pronunciar.
256

  

Sendo necessário examinar se o artigo 8º do TBI Países Baixos/Checoslováquia é 

incompatível com o TFUE, colidindo com os artigos 18º, 267º e 344º, todos do TFUE, o 

Advogado-Geral, propôs abordar as três questões na ordem inversa daquela que foi adoptada pelo 

órgão jurisdicional de reenvio. Assim, passando à terceira questão de saber se o artigo 18º do 

TFUE
257

 deve ser interpretado no sentido de que se opõe a um sistema de Resolução de Litígios 

Investidor Estado - RLIE que confere aos investidores neerlandeses o direito de recorrerem à 

arbitragem internacional contra a República Eslovaca, discriminando os investidores de outros 

Estados-Membros, vedando-lhes o acesso ao mesmo direito. 

 Nesta medida, a República Eslovaca, acompanhada de oito outros EM
258

, assim como da 

Comissão, sustentam que as disposições materiais do referido TBI, incluindo o seu artigo 8º, são 

discriminatórias por concederem, no presente caso, um tratamento preferencial aos investidores 

                                                 
255

 Cf. Ac. de 18 de Junho de 2019, Processos Apensos T‑624/15, T‑694/15 e T‑704/15, ECLI:EU:T:2019:423, 

Micula c. Comissão Europeia, que tendo em conta a qualificação de auxílio, segundo jurisprudência anterior e o 

disposto no artigo 107º nº 1 do TFUE, declarou no nº 105 do Ac. que: ―[a] indemnização por revogação do regime 

do DGE, pelo menos para os montantes correspondentes ao período compreendido entre 22 de Fevereiro de 2005 e 

1 de Janeiro de 2007, não pode ser considerada como uma indemnização por revogação de um auxílio ilegal ou 

incompatível com o direito da União.‖ Disponível in 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215106&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=9950563  
256

 Cf. CROISANT, Guillaume - ‗Micula Case: The General Court Quashes the Commission‘s Decision and Rules 

that the Award is Not State Aid‘, Kluwer Arbitration Blog, 19 de Junho de  2019. ―With respect to the intra-EU 

aspect of the applicable BIT (concluded between Sweden and Romania), the General Court further distinguished, 

very briefly, the Micula case from Achmea, ruling that “the arbitral tribunal was not bound to apply EU law to 

events occurring prior to the accession before it”, as opposed to the Achmea tribunal (§87).‖ Disponível in 

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/06/19/micula-case-the-general-court-quashes-the-commissions-

decision-and-rules-that-the-award-is-not-state-aid/?print=print  
257

 Cf. TFUE - Artigo 18º - Não discriminação e cidadania da União: ―No âmbito de aplicação dos Tratados, e sem 

prejuízo das suas disposições especiais, é proibida toda e qualquer discriminação em razão da nacionalidade. O 

Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, podem adoptar 

normas destinadas a proibir essa discriminação.‖ 
258

 Cf. Conclusões do Advogado-Geral, nº 31: ―O presente pedido de decisão prejudicial deu entrada no Tribunal de 

Justiça em 23 de Maio de 2016. Apresentaram observações escritas a República Eslovaca, a Achmea, os Governos 

checo, estónio, grego, espanhol, cipriota, húngaro, neerlandês, austríaco, polaco, romeno e finlandês, bem como a 

Comissão.‖ 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215106&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9950563
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215106&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9950563
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/06/19/micula-case-the-general-court-quashes-the-commissions-decision-and-rules-that-the-award-is-not-state-aid/?print=print
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/06/19/micula-case-the-general-court-quashes-the-commissions-decision-and-rules-that-the-award-is-not-state-aid/?print=print


75 

 

do Reino dos Países Baixos que investiram na República Eslovaca, ao passo que os investidores 

dos Estados-Membros que não celebraram um TBI com a República Eslovaca não beneficiam 

desse tratamento. Porém, note-se que a República Eslovaca celebrou um TBI com a maioria dos 

Estados-Membros
259

 encontrando-se estes actualmente em vigor, à excepção dos celebrados com 

a República Checa e a República Italiana, já caducados ratione temporis. 

 Sendo certo que os investidores destes Estados-Membros não são abrangidos 

precisamente pelo artigo 8º do TBI entre os Países Baixos e a Checoslováquia, no entanto, todos 

os outros TBI prevêem a arbitragem internacional como mecanismo de RLIE, assegurando o 

acesso aos mesmos direitos, pelo que não existirá qualquer diferença de tratamento ou 

discriminação a este respeito. Além disso, o Advogado-Geral traça uma analogia perfeita entre o 

―Caso Achmea‖ e o ―Acórdão relativo à Convenção sobre Dupla Tributação‖, nos factos do qual, 

um nacional alemão investidor nos Países Baixos, alegava discriminação por não usufruir de 

benefícios fiscais conferidos aos nacionais belgas que investiam naquele EM, previstos nos 

artigos 24º e 25º ao abrigo da CDT entre os Países Baixos e a Bélgica, assinada em 19 de 

Outubro de 1970.
260

 Neste Acórdão, o TJUE constatou que não existe qualquer discriminação 

quando um Estado‑Membro não proporciona aos nacionais de outro Estado‑Membro o 

tratamento que concede por meio de uma convenção aos nacionais de um terceiro 

Estado‑Membro.
261 

Por estas razões, no entender do Advogado-Geral, um mecanismo de RLIE 

como o que foi criado pelo artigo 8º do TBI, que confere aos investidores neerlandeses o direito 

de recorrerem à arbitragem internacional contra a República Eslovaca, não constitui uma 

discriminação em razão da nacionalidade proibida pelo artigo 18º TFUE. 

                                                 
259

 Cf. Conclusões do Advogado-Geral, nº 61: ―A República Eslovaca celebrou um TBI com a maioria dos 

Estados‑Membros, a saber, com [a] Bélgica, [a] Bulgária, [a] Dinamarca, [a] Alemanha, a República Helénica, 

[E]spanha, a República Francesa, [a] Croácia, [a] Letónia, [o] Luxemburgo, a Hungria, [M]alta, [o]s Países Baixos, 

[a] Áustria, [a] Polónia, a República Portuguesa, a Roménia, [a] Eslovénia, [a] Finlândia, [a] Suécia e o Reino Unido 

da Grã‑Bretanha e da Irlanda do Norte‖. 
260

 Cf. Convenção Belgo‑Neerlandesa sobre a Dupla Tributação - Artigo 24º n° 1, ponto 1 ―[o]s Países Baixos 

podem, na tributação dos seus residentes, incluir na matéria colectável os elementos do rendimento ou do 

património que, nos termos das disposições da presente convenção, sejam tributáveis na Bélgica‖. 
261

 Cf. Ac. de 5 de Julho de 2005, Processo C‑376/03, EU:C:2005:424, ―Convenção da Dupla Tributação”, nºs 52, 

61 e 62: ―52. O Tribunal admitiu que uma diferença de tratamento entre nacionais dos dois Estados contratantes 

resultante dessa repartição não pode ser constitutiva de discriminação contrária ao artigo 39°CE. 61. O facto de 

[d]ireitos e obrigações recíprocos apenas se aplicarem a pessoas residentes num dos dois Estado‑Membros 

contratantes é uma consequência inerente às convenções bilaterais preventivas da dupla tributação. (…) 62. Uma 

regra como a prevista no artigo 25.°, n.° 3, da convenção belgo‑neerlandesa não pode ser considerada uma 

vantagem destacável do resto da convenção, sendo parte integrante e contribuindo para o seu equilíbrio geral.‖ 

Disponível in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62003CJ0376&from=PT  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62003CJ0376&from=PT
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Na segunda pergunta, o Advogado-Geral aborda a questão de saber se o artigo 267º do 

TFUE
262

, enquanto garante a ordem das competências fixada pelos Tratados da União e a 

autonomia do sistema jurídico da União, se opõe à aplicação do artigo 8º contigo no TBI entre os 

Países Baixos e a República Eslovaca. Para tal, Melchior Wathelet considera que o Tribunal 

Arbitral alemão constituído ao abrigo do TBI cumpre os requisitos necessários para se definir 

como um órgão jurisdicional, como estipulado pela jurisprudência, podendo assim, interrogar o 

Tribunal de Justiça a título prejudicial. Seguindo o raciocínio de Paschalis Paschalidis
263

, sugere 

que não existe conflito de jurisdição entre os Tribunais da União e o Tribunal Arbitral constituído 

na Alemanha, entendendo que o Tribunal Arbitral em questão não rivaliza com o sistema judicial 

da União, mas sim, insere-se enquanto parte integrante deste.
 
 

No entanto, o mecanismo de Resolução de Litígios entre Investidores e o Estado – ISDS 

(Investor State Dispute Settlement) foi concebido no intuito de proporcionar aos investidores 

estrangeiros uma alternativa judiciária em relação aos tribunais domésticos, assegurando 

imparcialidade, pelo que tal solução alternativa não se insere como parte do sistema judicial 

doméstico da União. De facto, o Parecer 2/15, relativo ao ―Acordo de Singapura‖, realçou que 

este mecanismo rivaliza com os tribunais domésticos, não se incluindo enquanto parte do sistema 

judicial doméstico da União, ao alegar que o ISDS ―remove disputas da jurisdição dos tribunais 

dos Estados-Membros.
264

 De surpreender que o Advogado Geral não tenha tomado em conta esta 

declaração do tribunal feita em jurisprudência anterior ao considerar que se cumprem os 

requisitos legais para que o Tribunal Arbitral se insira no âmbito do artigo 267º TFUE, ignorando 

o facto de este ter sido constituído mediante um acordo internacional, bem como ignorando a 

natureza ad hoc do ISDS e a circunstância de que os Tribunais Arbitrais não dispõem de 

independência judicial, na medida em que estes não são institucionalizados ou permanentes, 

sendo estabelecidos para resolver a disputa em causa, para mais tarde se dissolverem. 

                                                 
262

 Cf. ENES, Graça. A europeização dos direitos nacionais dos Estados-Membros. 

O papel dos tribunais nacionais, in Estudos Comemorativos dos 20 anos da FDUP, Coimbra, Almedina, 2017, p. 7. 
263

 Cf. PASCHALIDIS, Paschalis - Arbitral tribunals and preliminary references to the EU Court of Justice, 

Arbitration International, Volume 33, Issue 4, 2017, Página 22: ―The Court‟s recent case-law clearly enables 

investment tribunals to submit references for preliminary rulings under Article 267 TFEU. The Merck Canada order 

and the Ascendi judgment lay down the principles in accordance which investment tribunals satisfy the requirements 

of permanence, being established by law, and enjoying compulsory jurisdiction.‖ Disponível in 

https://academic.oup.com/arbitration/article-abstract/33/4/663/2669356  
264

 Cf. Parecer 2/15 de 16 de Maio de 2017, ECLI:EU:C:2017:376, Acordo de Singapura Nº 292. 

https://academic.oup.com/arbitration/article-abstract/33/4/663/2669356
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Ora, para que um organismo jurisdicional revista o carácter de ―órgão jurisdicional‖ nos 

termos do artigo 267º do TFUE, a jurisprudência estabelece a verificação de determinados 

pressupostos a este organismo, nomeadamente, que o mesmo disponha de origem legal, 

permanência, carácter vinculativo, natureza contraditória, aplicação de regras de direito e 

independência.
265

 Assim, cumpridos estes requesitos os tribunais arbitrais poderão ser admitidos 

enquanto órgão jurisdicional de um EM, até porque o TJUE já apreciou questões prejudiciais 

colocadas por tribunais arbitrais.
266

.  

O Advogado-Geral conclui ser possível ao Tribunal Arbitral alemão submeter questões 

prejudiciais ao Tribunal de Justiça, na medida em que o Acórdão Parfums Christian Dior
267

 

declarou que ―não existe qualquer motivo válido susceptível de justificar que um órgão 

jurisdicional comum a vários Estados-Membros não possa submeter questões prejudiciais ao 

Tribunal de Justiça, tal como os órgãos jurisdicionais de cada um desses Estados-Membros”. 

Nesta medida, Melchior Wathelet defende que o Tribunal Arbitral alemão se trata de um órgão 

jurisdicional estabelecido no âmbito de um tratado internacional concluído entre Estados-

Membros, à semelhança do que ocorre com o Tribunal de Justiça do Benelux.  
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 Cf. Ac. de 12 de Junho de 2014, Processo C‑377/13, EU:C:2014:1754, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto 

Estradas das Beiras Litoral e Alta nº 23: ―[p]ara apreciar se o organismo de reenvio tem a natureza de “órgão 

jurisdicional” para efeitos do artigo 267° TFUE, questão que é unicamente do âmbito do direito da União, o 

Tribunal de Justiça tem em conta um conjunto de elementos, como a origem legal do organismo, a sua permanência, 

o caráter vinculativo da sua jurisdição, a natureza contraditória do processo, a aplicação, pelo organismo, das 

regras de direito, bem como a sua independência (…) Além disso, os órgãos jurisdicionais nacionais só podem 

recorrer ao Tribunal de Justiça se perante eles se encontrar pendente um litígio e se forem chamados a 

pronunciar‑se no âmbito de um processo que deva conduzir a uma decisão de caráter jurisdicional‖. Texto 

Completo Disponível in 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153582&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=8210711  
266

 Veja-se, a título de exemplo, relativamente ao Tribunal Arbitral Tributário, inserido no Centro de Arbitragem 

Administrativa – CAAD, República Portuguesa, o Ac. de 12 de Junho de 2014, Processo C‑377/13, 

EU:C:2014:1754, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, nº 34: ―Resulta das 

considerações expostas que o organismo de reenvio apresenta todos os elementos necessários para ser qualificado 

de órgão jurisdicional de um Estado‑Membro para efeitos do artigo 267° TFUE‖. Cf. ainda Ac. 17 de Outubro de 

1989, Processo  109/88, EU:C:1989:383, Handels‑ og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, nº 9: ―Nestas 

condições, o tribunal arbitral profissional deve ser considerado órgão jurisdicional de um Estado-membro, na 

acepção do artigo 177.° do Tratado.‖ 
267

 Cf. Ac. de 4 de Novembro de 1997, Processo C-377/95, EU:C:1997:517, Parfums Christian Dior c. Evora BV, nº 

21: ―Com efeito, não existe qualquer motivo válido susceptível de justificar que um órgão jurisdicional comum a 

vários Estados-Membros não possa submeter questões prejudiciais ao Tribunal de Justiça, tal como os órgãos 

jurisdicionais de cada um desses Estados-Membros.‖ Disponível in 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=43440&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=firs

t&part=1&cid=8227013  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153582&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8210711
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153582&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8210711
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=43440&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8227013
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=43440&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8227013
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Relativamente à primeira questão, que se debruça sobre se o artigo 344º do TFUE
268

 deve 

ser interpretado no sentido de que obsta à aplicação de um mecanismo RLIE, importa atentar no 

consagrado nesta disposição: ―Os Estados-Membros comprometem-se a não submeter qualquer 

diferendo relativo à interpretação ou aplicação dos Tratados a um modo de resolução diverso 

dos que neles estão previstos‖. Conforme ensina o TJUE, o supra citado artigo prevê ―a 

obrigação dos Estados-Membros de recorrerem ao sistema jurisdicional da União e de 

respeitarem a competência exclusiva do Tribunal de Justiça que dele constitui um elemento 

fundamental, obrigação que deve ser entendida enquanto manifestação específica do seu dever 

mais geral de lealdade‖, este último que decorre do artigo 4º nº 3 do TUE.
269

  

Mais ainda, no Parecer 2/13
270

, que se debruça sobre a compatibilidade do Acordo
271

 

relativo à adesão da União Europeia à Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do 

Homem e das Liberdades Fundamentais - CEDH
272

 com o direito da União, o TJUE declara que, 

embora o artigo 6º nº 2 do TUE preveja a adesão da União à CEDH, tal ação seria incompatível 

                                                 
268

 Cf. DUARTE, Maria João in LOPES PORTO, Manuel Carlos; ANASTÁCIO, Gonçalo - Tratado de Lisboa, 

Anotado e Comentado, 2014, Almedina, Artigo 344º do TFUE – ―Este artigo (…) surgindo como salvaguarda da 

autonomia da ordem jurídica europeia e corolário da sua afirmação como ordem jurídica sui generis, distinta do 

direito internacional. [a]través de uma obrigação de non facere, estabelece o monopólio jurisdicional do TJUE 

para aplicar e interpretar o direito europeu. Assim, encontra-se vedado aos EM submeter a outras instâncias 

jurisdicionais ou arbitrais qualquer diferendo relativo à interpretação ou aplicação do direito europeu. (…) no caso 

Eureko, o tribunal arbitral decidiu rejeitar as objecções levantadas quanto à sua jurisdição com fundamento no 

artigo 344º do TJUE. Nesse sentido, clarificou que, mesmo à luz da jurisprudência Mox Plant, nem todos os litígios 

envolvendo um EM são da competência exclusiva do TJUE, concluindo que nenhuma disposição de direito europeu 

proíbe a arbitragem relativamente a acordos internacionais de investimento.‖  
269

 Cf. Ac. de 30 de Maio de 2006, Processo C-459/03, EU:C:2006:345, Comissão/Irlanda nº 169. Disponível in 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=57551&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&

dir=&occ=first&part=1&cid=8228039  
270

 Cf. Parecer 2/13, de 18 de Dezembro de 2014, EU:C:2014:2454, Adesão da União à CEDH. Disponível in  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=29ADA785FFD73DA8DC496C3F5A6198B8?text=&

docid=160882&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7883399  
271

 Para um maior desenvolvimento desta temática, Cf. DUARTE, Andreia Morgado, O Cabo Das Tormentas Da 

União Europeia, A (difícil) adesão à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, Dissertação de Mestrado, 

orientada pelo Professor Doutor Vital Martins Moreira, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2016, p. 

89: ―Não obstante as considerações das instituições da UE e dos EM, o TJUE acabou por declarar que o PAA não 

se revela compatível com o artigo 6.º, n.º 2 do TUE, nem com o Protocolo n.º 8 anexo aos Tratados (relativo ao n.° 2 

do artigo 6.° do TUE), uma vez que se revela susceptível de lesar as características específicas e a autonomia da 

UE; susceptível de afectar o disposto no artigo 344.º do TFUE; susceptível de não permitir a preservação das 

características específicas da UE e do seu direito; susceptível de colocar em causa as características específicas do 

direito da UE tendo em conta a matéria da PESC. Tal como explicitado pelo artigo 218.º, n.º 11, segundo período, 

do TFUE “Em caso de parecer negativo do Tribunal, o acordo projetado não pode entrar em vigor, salvo alteração 

deste ou revisão dos Tratados‖. Texto completo disponível in 

https://eg.uc.pt/bitstream/10316/42826/2/Andreia%20Duarte.pdf  
272

 Cf. Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais - CEDH, 

assinada em Roma, em 4 de Novembro de 1950 - Conselho da Europa, Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. 

Texto completo disponível in https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=57551&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8228039
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=57551&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8228039
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=29ADA785FFD73DA8DC496C3F5A6198B8?text=&docid=160882&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7883399
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=29ADA785FFD73DA8DC496C3F5A6198B8?text=&docid=160882&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7883399
https://eg.uc.pt/bitstream/10316/42826/2/Andreia%20Duarte.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf
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com o artigo 344º TFUE
273

. Isto porque, atendendo a que os litígios entre os particulares e 

Estados-Membros seriam intentados perante o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, tal 

circunstância violaria a competência exclusiva do TJUE, enquanto intérprete uno do direito da 

União, bem como o seu papel de guardião dos Tratados.
274

 Ao colocar em jogo um possível risco 

sistémico para a eficácia e uniformidade do direito da União, as razões acima expostas levam o 

Advogado-Geral a concluir que ―um diferendo entre um investidor e um Estado-Membro como o 

visado pelo artigo 8º do TBI não é abrangido pelo artigo 344º do TFUE‖.
275

  

Contudo, o Tribunal Arbitral alemão, na sua Sentença de 26 de Outubro de 2010, declarou 

que ―[l]onge de estar impedido de tomar em consideração e de aplicar o direito da União, 

[estava] obrigado a aplicá-lo na medida em que fa[zia] parte do direito aplicável, 

independentemente de ser conforme com o artigo 8º do TBI, com o direito alemão ou não‖. 

Acrescentando ainda que o Tribunal de Justiça possuí o ―monopólio da interpretação final 

[exercendo] a autoridade da interpretação do direito da União‖, ainda que muitas das vezes esta 

interpretação não seja imprescindível, atendendo à descentralização do direito da União 

promovida pela ―doutrina dos actos claros‖ (acte clair doctrine)
 276

, segundo a qual, quando 

resulte óbvia a correta aplicação do direito da União, de modo que não deixe margem para 

dúvidas como a questão deve ser resolvida, o órgão jurisdicional, se deve abster de colocar a 

questão ao TJUE, evitando a desnecessária movimentação da máquina judiciária da União. Desta 

forma, atendendo a que a solução do caso é clara, não existirá interesse processual em agir e 

invocar a pronúncia do TJUE. 

                                                 
273

 Cf. Artigo 6º nº 2 do TUE: ―A União adere à Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das 

Liberdades Fundamentais. Essa adesão não altera as competências da União, tal como definidas nos Tratados.‖ 
274

 Cf. ENES, Graça – O Parecer 2/13: Primado do Direito V. Primado dos Direitos?; in IX Encontro de 

Professores de Direito Público, Universidade Católica, 2017, p. 21: ―Não terás outro Tribunal! A lesão da 

autonomia do sistema jurídico da União é o fundamento substantivo que atravessa todo o Parecer‖   
275

 Cf. Conclusões do Advogado-Geral, nº 153. 
276

 Cf. Ac. de 6 de Outubro de 1982, Processo C-283/81, Srl CILFIT e Lanificio di Gavardo SpA c. Ministério da 

Saúde, nº 16: ―Finally, the correct application of community law may be so obvious as to leave no scope for any 

reasonable doubt as to the manner in which the question raised is to be resolved. [O]nly if those conditions are 

satisfied, may the national court or tribunal refrain from submitting the question to the Court of Justice and take 

upon itself the responsibility for resolving it‖. Disponível in https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61981CJ0283&from=PT  Cf. ainda  REIS, Margarida - Reenvios prejudiciais 

pelos tribunais fiscais portugueses e o conceito de ato claro. O reenvio prejudicial no processo C-464/14, CIDEEFF 

– Centro de Investigação de Direito Europeu, Económico, Financeiro e Fiscal, Monografia nº 1, 2017, p. 4; refere a 

existência de um debate doutrinal em relação à doutrina dos actos claros: ―dissenso doutrinário, em síntese, divide 

aqueles que entendem que subjacente à jurisprudência CILFIT está uma verdadeira tendência descentralizadora do 

TJ, [e] os que, como Rasmussen, entendem que a verdadeira estratégia é centralizadora,‖. Disponível in 

https://www.cideeff.pt/xms/files/04_PUBLICATIONS/Other_Publications/Margarida_Reis_v2.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61981CJ0283&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61981CJ0283&from=PT
https://www.cideeff.pt/xms/files/04_PUBLICATIONS/Other_Publications/Margarida_Reis_v2.pdf
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Além disso, o Tribunal Arbitral alemão
277

 declarou que ―a sua competência limita-se a 

pronunciar-se quanto às violações do TBI, não sendo competente para se pronunciar quanto às 

pretensas violações do direito da União enquanto tais‖.
278

 Mais ainda, a peticionária Achmea 

BV carreou aos Autos as medidas legislativas adoptadas pela República Eslovaca no sector de 

seguros de saúde, que de modo nenhum encontram a sua origem no direito da União, mas, sim, 

violam os artigos 3º a 5º do TBI, pelo que a sentença final do Tribunal Arbitral alemão não 

poderia pronunciar-se relativamente a questões de direito da União.
279

 

 Por último, o Advogado-Geral responde negativamente
280

 à questão de saber se o TBI em 

causa prejudica a ordem das competências fixada pelos Tratados da União e, por conseguinte, a 

autonomia do sistema jurídico da União, argumentando que, no caso do artigo 8º do TBI, as 

sentenças proferidas pelos tribunais arbitrais não podem escapar à fiscalização dos órgãos 

jurisdicionais dos Estados, sendo que tal procedimento poderá ser efetuada no âmbito de um 

recurso de anulação da sentença arbitral perante os órgãos jurisdicionais da sede da arbitragem, 

nos termos da Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais 

Estrangeiras
281

, assinada em Nova Iorque em 10 de Junho de 1958, doravante designada por 

―Convenção de Nova Iorque‖, na qual todos os Estados-Membros são signatários. Aponta ainda 

que o TJUE declarou no ―Processo Eco Swiss‖ que: ―no caso de uma arbitragem convencional 

                                                 
277

 Cf. Cour Permanente d‘Arbitrage, Processo CPA nº 2008-13, Sentença sobre competência, a arbitrabilidade e a 

suspensão, de 26 de Outubro de 2010, Eureko BV contra República Eslovaca, nºs 282: ―282. The argument that the 

ECJ has an “interpretative monopoly” and that the Tribunal therefore cannot consider and apply EU law, is 

incorrect.The ECJ has no such monopoly. Courts and arbitration tribunals throughout the EU interpret and apply 

EU law daily.  What the ECJ has is a monopoly on the final and authoritative interpretation of EU law:  but that is 

quite different.  Moreover, even final courts are not obliged to refer questions of the interpretation of EU law to the 

ECJ in all cases.  The acte clair doctrine is well-established in EU law.” Disponível in 

https://pcacases.com/web/sendAttach/775  
278

 Cf. Cour Permanente d‘Arbitrage, Processo CPA nº 2008-13, Sentença sobre competência, a arbitrabilidade e a 

suspensão
278

, de 26 de Outubro de 2010, Eureko BV contra República Eslovaca, nºs 290. ―The Tribunal notes that its 

jurisdiction is confined to ruling upon alleged breaches of the BIT. The Tribunal does not have jurisdiction to rule on 

alleged breaches of EU law as such‖. 
279

 Cf. Cour Permanente d‘Arbitrage, Processo CPA nº 2008-13, Achmea BV contra República Eslovaca, Sentença 

Final, de 7 de Dezembro de 2012, nºs 275-6: ―275. [N]either Party in the present case argued that any specific 

provision of EU law bore upon the case in a manner that would affect the decision or reasoning of the Tribunal 

under this particular BIT.  Having considered the position, the Tribunal is satisfied that no such question of EU law 

arises, and that it may apply the terms of the Treaty without exceeding its jurisdiction and without misapplying the 

applicable law. 276. [n]othing in those Treaty standards is in conflict with any provision of EU law.  Nothing in this 

Award amounts to, or implies, a decision that Respondent or Claimant has acted in conformity with EU law or 

contrary to EU law in any respect. This Award has no bearing upon any question of EU law. (…)‖ 
280

 Conclusões do Advogado-Geral, Nº 237 
281

 Cf. Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, assinada em Nova 

Iorque em 10 de Junho de 1958. Disponível: http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2017/10/Convencao-de-

Nova-Iorque-sobre-o-Reconhecimento-e-a-Execucao-de-Sentencas-Arbitrais-Estrangeiras.pdf  

https://pcacases.com/web/sendAttach/775
http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2017/10/Convencao-de-Nova-Iorque-sobre-o-Reconhecimento-e-a-Execucao-de-Sentencas-Arbitrais-Estrangeiras.pdf
http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2017/10/Convencao-de-Nova-Iorque-sobre-o-Reconhecimento-e-a-Execucao-de-Sentencas-Arbitrais-Estrangeiras.pdf
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levantar questões de direito [da União], os órgãos jurisdicionais podem ser levados a examinar 

essas questões, nomeadamente no quadro do controlo da decisão arbitral, mais ou menos 

extenso consoante o caso, que lhes cabe em consequência de interposição de recurso, de 

dedução de oposição, de pedido de exequatur, ou de qualquer outra via de impugnação ou forma 

de controlo prevista na legislação nacional aplicável‖
282

; mais ainda ―cabe a esses órgãos 

jurisdicionais nacionais verificar se devem proceder ao reenvio prejudicial para o Tribunal de 

Justiça, nos termos do [artigo 267º do TFUE]
283

 sendo encarregados de garantir uniformidade na 

aplicação do direito da União e de assegurar o respeito pelas normas da ordem pública europeia.  

Nos termos do artigo 16º do Regulamento de Arbitragem de 1976
284

, cabe ao próprio 

tribunal arbitral fixar a sede da arbitragem, sendo que através do seu despacho processual de 19 

de Março de 2009, o tribunal arbitral fixou a sede da arbitragem no território de um 

Estado‑Membro, a saber, em Frankfurt‑am‑Main, na Alemanha. Desta forma, a sua sentença é, 

assim, em conformidade com o disposto no § 1059 do Código de Processo Civil alemão, passível 

de recurso de anulação para os órgãos jurisdicionais alemães, que poderão, neste âmbito, zelar 

para assegurarem a uniformidade de interpretação do direito da União e o respeito das normas da 

ordem pública europeia. Além disso, a sentença arbitral em questão encontra-se abrangida pela 

Convenção de Nova Iorque
285

, à qual todos os Estados‑Membros aderiram,
286

 assim sendo, os 

                                                 
282

 Cf. Ac. de 23 de Março de 1982, Nordsee, C-102/81, EU:C:1982:107, nº 14. Disponível in 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=91402&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=fir

st&part=1&cid=8521155  Cf. ainda Ac. de 1 de Junho de 1999, Eco Swiss China Time Ltd C. Benetton International 

NV, C-126/97, EU:C:1999:269, nº 32. Disponível in 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44616&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir

=&occ=first&part=1&cid=8521279  
283

 Cf. PAIS, Sofia Oliveira, Princípios fundamentais de direito da União Europeia: Uma abordagem 

jurisprudencial, 2.ª Ed., Coimbra, Almedina, 2012, p. 18. O artigo 267º enquanto pedra angular do sistema jurídico 

da União, garante o mecanismo de reenvio prejudicial, proporcionando a interpretação e aplicação do direito 

comunitário por parte do TJUE, sendo que ―o Tribunal atribui a si mesmo o papel de guardião desse direito [direito 

da União Europeia] e aos tribunais nacionais, o de colaboradores essenciais na sua aplicação‖  
284

 Regulamento UNCITRAL de 1976, artigo 16º nº 1: ―1. Unless the parties have agreed upon the place where the 

arbitration is to be held, such place shall be determined by the arbitral tribunal, having regard to the circumstances 

of the arbitration‖. Disponível in https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules/arb-rules.pdf  
285

Cf. PITOMO, Eleonora; STETNER Renato - A Convenção de Nova Iorque: Ratificação pelo Brasil, p.1-2: ―Como 

é pacífico, a Convenção de Nova Iorque é o mais relevante diploma internacional multilateral atinente à arbitragem 

de maior relevância, tanto por sua vocação mundial, quanto por ter sido e continuar sendo a principal “mola 

propulsora” do desenvolvimento da arbitragem internacional, ao garantir aos diversos signatários a efetividade de 

decisões arbitrais, por meio de procedimentos conhecidos e simplificados de reconhecimento e execução.‖ 

Disponível in http://www.cbsg.com.br/wp/wp-content/uploads/pdf/a_convencao_de_nova_iorque.pdf  
286

 Cf. BARROCAS, Manuel Pereira - A Arbitragem no Direito da União Europeia, Instituto Brasileiro de Estudos 

do Direito da Energia, 10º Congresso Internacional do Direito da Energia realizado em São Paulo, Setembro de 2015, 

p. 16: ―Todos os Estados-Membros da União Europeia são partes da Convenção de Nova Iorque sobre o 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=91402&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8521155
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=91402&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8521155
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44616&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8521279
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44616&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8521279
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules/arb-rules.pdf
http://www.cbsg.com.br/wp/wp-content/uploads/pdf/a_convencao_de_nova_iorque.pdf
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órgãos jurisdicionais dos Estados podem recusar o reconhecimento e a execução desta sentença 

invocando qualquer um dos motivos previstos no artigo V
287

, incluindo a circunstância da 

sentença ser contrária à ordem pública, integrando a ordem pública europeia. 

Pelas razões supra mencionadas, o Advogado-Geral considerou que o mecanismo de 

resolução dos diferendos criado pelo artigo 8º do referido TBI é compatível com o artigo 344º 

TFUE, bem como com a ordem das competências fixada pelo Tratado de Lisboa e com a 

autonomia do sistema jurídico da União, desta forma reconhecendo validade a todos os TBI 

celebrados entre os Estados-Membros.
288

  

Através do seu Acórdão prolatado a 6 de Março de 2018, o Tribunal de Justiça começou 

por analisar se os litígios da competência do tribunal arbitral previsto no presente TBI são 

susceptíveis de implicar a interpretação ou a aplicação do Direito da União. Neste sentido, 

entende o TJUE, que, ainda que aquele tribunal seja chamado ―apenas‖ para apreciar as matérias 

constantes do TBI, não lidando com o Direito da União, ―aquele Tribunal em conformidade com 

o artigo 8º nº 6 do TBI deverá ter em consideração o direito em vigor da parte contratante, bem 

como qualquer acordo relevante entre as duas partes‖.
289

  

Ora, por força da natureza supra-constitucional do Direito da União
290

, este incluiu-se no 

direito em vigor de todos os Estados-Membros. Assim, o tribunal arbitral previsto no TBI poderá 

ser chamado a interpretar ou até mesmo a aplicar o direito da União, lidando em particular com 

as disposições relativas às liberdades fundamentais,
 
entre as quais se destacam para o caso 

                                                                                                                                                              
reconhecimento de convenções de arbitragem e o reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras‖. 

Disponível in https://www.barrocas.com.pt/publ/A_Arbitragem_no_Direito_da_Uniao_Europeia.pdf  
287

 Cf. Convenção de Nova Iorque, Artigo V nº 1 alínea d) e nº 2, alíneas a) e b): ―1 –[p]rova: d) De que a 

constituição do tribunal arbitral ou o processo de arbitragem [n]ão estava em conformidade com a lei do país onde 

teve lugar a arbitragem. 2 – Poderão igualmente ser recusados o reconhecimento e a execução de uma sentença 

arbitral se a autoridade competente do país em que o reconhecimento e a execução foram pedidos constatar: a) 

Que, de acordo com a lei desse país, o objecto de litígio não é susceptível de ser resolvido por via arbitral; ou b) 

Que o reconhecimento ou a execução da sentença são contrários à ordem pública desse país.‖ Disponível in 

http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2017/10/Convencao-de-Nova-Iorque-sobre-o-Reconhecimento-e-a-

Execucao-de-Sentencas-Arbitrais-Estrangeiras.pdf 
288

 Cf. Conclusões do Advogado-Geral, Nº 272. 
289

 Cf. Acórdão de 6 de Março de 2018, Processo C-284/16, ECLI:EU:C:2018:158, República Eslovaca C. Achmea. 

Nº 40. Texto completo disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B24FE5BB61FA07547160F4A28B721970?text=&do

cid=199968&pageIndex=0&doclang=pt&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5243794. 
290

 Cf. CLARKSON, Stephen; WOOD, Stepan - A Perilous Imbalance: The Globalization of Canadian Law and 

Governance, The University of British Columbia Press, Vancouver, Toronto, Canadá, 2009, p. 60 ―Eu-style direct 

effect and supremacy represent the fullest expression of supra-constitutional primacy in the contemporary world and 

distinguish the European legal order from other supranational orders.‖ 

https://www.barrocas.com.pt/publ/A_Arbitragem_no_Direito_da_Uniao_Europeia.pdf
http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2017/10/Convencao-de-Nova-Iorque-sobre-o-Reconhecimento-e-a-Execucao-de-Sentencas-Arbitrais-Estrangeiras.pdf
http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2017/10/Convencao-de-Nova-Iorque-sobre-o-Reconhecimento-e-a-Execucao-de-Sentencas-Arbitrais-Estrangeiras.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B24FE5BB61FA07547160F4A28B721970?text=&docid=199968&pageIndex=0&doclang=pt&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5243794
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B24FE5BB61FA07547160F4A28B721970?text=&docid=199968&pageIndex=0&doclang=pt&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5243794
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presente a liberdade de estabelecimento e a livre circulação de capitais, atendendo ao disposto no 

artigo 4º do TBI.
 291

  

Relativamente à segunda questão prejudicial, de saber se o tribunal arbitral visado se 

enquadra no conceito de órgão jurisdicional de um dos EM nos termos do artigo 267º do TFUE, o 

TJUE aponta que o tribunal arbitral alemão, tratando-se de um tribunal ad hoc, embora satisfaça 

o requisito de permanência
292

 exigido pela jurisprudência do TJUE, não constitui um elemento do 

sistema jurisdicional estabelecido na República Federal da Alemanha, contrariamente ao que 

sucede com o tribunal arbitral tributário da República Portuguesa
293

.  

Recorde-se que o Advogado-Geral considerou o tribunal arbitral do TBI um órgão 

jurisdicional comum a dois EM
294

, comparando-o com o Tribunal de Justiça do Benelux, o qual 

pode submeter questões prejudiciais ao Tribunal de Justiça, à semelhança do que fazem os órgãos 

jurisdicionais nacionais de cada um destes EM.
295

 Contudo, o TJUE esclareceu que o Tribunal 

Arbitral em causa não se trata de um ―órgão jurisdicional comum a vários Estados-Membros, 

equiparável ao Tribunal de Justiça do Benelux‖.
 296

  

Nesta medida, o Tribunal do Benelux visa garantir a uniformidade na aplicação das regras 

jurídicas comuns aos três Estados do Benelux, sendo que os processos que correm perante essa 

instância constituem um incidente nos processos pendentes nos órgãos jurisdicionais nacionais, 

findo o qual a interpretação definitiva das normas jurídicas comuns ao Benelux fica assente; já o 

                                                 
291

 Cf. Acórdão Achmea, Nº 3, que transcreve o Artigo 4º do TBI, segundo o qual, as Partes Contratantes se 

comprometem a garantir ―a livre transferência de pagamentos relativos a um investimento, nomeadamente de lucros, 

juros e dividendos, sem restrições injustificadas nem atrasos, numa moeda livremente convertível.‖  
292

 Cf. Conclusões do Advogado-Geral, Melchior Wathelet, Nº 101: ―o critério de permanência visa não a 

composição do tribunal arbitral em si mesma, mas a institucionalização da arbitragem como via de resolução dos 

diferendos. Por outras palavras, é relativamente à instituição arbitral que administra o processo arbitral, e não ao 

tribunal arbitral cuja composição é efémera, que o critério de permanência deve ser apreciado‖. 
293

 Cf. Acórdão de 12 Junho de 2014, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, 

Processo C-377/13, EU:C:2014:1754, nºs 25-26 ―25. [o]s tribunais arbitrais em matéria tributária satisfazem a 

exigência de permanência. 26. (…) embora a composição das formações de julgamento do Tribunal Arbitral 

Tributário seja efémera e a sua atividade termine após decidirem, não é menos verdade que, no seu todo, o Tribunal 

Arbitral Tributário apresenta caráter permanente, enquanto elemento do referido sistema.‖ https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0377&from=EN   
294

 Cf. Conclusões do Advogado-Geral, Melchior Wathelet, Nºs 128-131. 
295

 Cf. Acórdão de 4 Novembro de 1997, Parfums Christian Dior, Processo C-337/95, EU:C:1997:517, Parágrafo 21: 

―Com efeito, não existe qualquer motivo válido susceptível de justificar que um órgão jurisdicional comum a vários 

Estados-Membros não possa submeter questões prejudiciais ao Tribunal de Justiça, tal como os órgãos 

jurisdicionais de cada um desses Estados-Membros.‖  

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=F22A01100E42C4CE26E80466589384DA?text=&docid=43440

&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7709758  
296

 Cf. Acórdão de 6 de Março de 2018, Processo C-284/16, República Eslovaca C. Achmea. Nº 48-9. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0377&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0377&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=F22A01100E42C4CE26E80466589384DA?text=&docid=43440&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7709758
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=F22A01100E42C4CE26E80466589384DA?text=&docid=43440&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7709758
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Tribunal Arbitral em causa neste processo não apresenta laços desta natureza com os sistemas 

jurisdicionais dos Estados-Membros.
 
 

Assim, o TJUE determinou que, contrariamente ao do entendimento do Advogado-Geral, 

o tribunal visado no artigo 8º do TBI não pode ser considerado um ―órgão jurisdicional de um 

dos Estados-Membros‖ nos termos do artigo 267º TFUE, e, por conseguinte, encontra-se vedada 

a possibilidade do mesmo submeter um pedido de decisão prejudicial ao Tribunal de Justiça.  

Desta forma, atendendo às características do tribunal arbitral visadas no artigo 8º do TBI, 

mediante a celebração deste, os EM contratantes instituíram um mecanismo de RLIE susceptível 

de impedir que estes litígios, quando lidem com interpretação ou aplicação do Direito da União, 

sejam dirimidos de uma forma que garanta a plena eficácia do direito da União.  

Nesta medida, segundo o TJUE, o artigo 8º do TBI é passível de ferir o princípio da 

confiança mútua, bem como a preservação do carácter adequado do direito instituído pelos 

Tratados, salvaguardada pelo mecanismo do reenvio prejudicial previsto no artigo 267º TFUE, 

sendo desta forma, também incompatível com o princípio da cooperação leal.
 297

  

Deste modo, uma solução mais harmoniosa passaria por substituir os TBI internos à 

União por único TBI multilateral, ou por um ato da União, em função da repartição de 

competências da União e dos seus Estados-Membros, que seria aplicável aos investidores de 

todos os Estados-Membros, conforme proposta apresentada em non-paper, pela Alemanha, 

França, Países Baixos, Áustria, Finlândia, no seio do Conselho
298

, experiência mais tarde 

implementada no Acordo Comercial com o Canadá - CETA. 

Por conseguinte, conclui o TJUE que o artigo 8º do supra referido TBI viola a autonomia 

do direito da União, devendo os artigos 267º e 344º do TFUE ser interpretados no sentido de que 

―se opõem a uma disposição constante de um acordo internacional celebrado entre os Estados-

Membros como o artigo 8º do TBI, nos termos da qual um investidor de um desses Estados-

Membros pode, em caso de litígio relativo a investimentos realizados no outro Estado-Membro, 

intentar uma ação contra este ultimo Estado-Membro num Tribunal Arbitral, cuja competência 

esse Estado-Membro se comprometeu a aceitar‖.  

                                                 
297

 Cf. Acórdão de 6 de Março de 2018, Processo C-284/16, República Eslovaca C. Achmea. Nº 59-60. 
298

 Cf. Conselho da União Europeia, Comité da Política Comercial, Intra-Eu Investment Treaties, de 7 de Abril de 

2016. Disponível in  https://www.tni.org/files/article-downloads/intra-eu-bits2-18-05_0.pdf  

https://www.tni.org/files/article-downloads/intra-eu-bits2-18-05_0.pdf
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Nesta medida, do mesmo modo que o Parecer 2/13
299

 declarou o Acordo de Adesão à 

CEDH incompatível com o direito da União, em nome da preservação da sua autonomia
300

, por 

forma a evitar que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem competisse com o Tribunal de 

Justiça da União Europeia, ao desafiar a qualidade de intérprete exclusivo deste último, no ―Caso 

Achmea‖ o TJUE determinou que o TBI interno à União entre o Reino dos Países Baixos e a 

República Eslovaca é também, incompatível com o direito da União, desta vez, de maneira a 

impedir que tribunais arbitrais ad hoc, interpretem e apliquem o direito da União à revelia do 

controlo jurisdicional do TJUE bem como do mecanismo de reenvio prejudicial consagrado no 

artigo 267º do TFUE e ainda do dever decorrente do artigo 344º do mesmo Tratado.  

Estas recentes decisões cimentam a competência exclusiva jurisdicional da União tendo 

merecido a crítica acérrima por parte da doutrina.
301

 Atendendo a que o ―Caso Achmea‖ segue o 

trilho deixado pelo Parecer 2/13, vale aqui o foi dito por Graça Enes
302

  a respeito desta última 

jurisprudência, a qual: ―salvaguarda o monopólio hermenêutico do [TJUE], impondo-o como a 

chave da autonomia do sistema jurídico da União.” Acrescentando ainda que neste Parecer o 

TJUE “ revelou que não acredita na perspectiva da constelação, mas na de pirâmide”. Em 

―Achmea‖, a autonomia do DUE compromete a vigência dos TBI internos à União, mas também 

coloca dúvidas no que toca aos TBI que lhe são externos,
303

 como é exemplo o Acordo CETA.
 304

 

                                                 
299

 Cf. Parecer 2/13, de 18 de Dezembro de 2014, EU:C:2014:2454, Adesão da União à CEDH, Nº 258: ―À luz do 

conjunto das considerações precedentes, há que declarar que o Acordo Projetado, na medida em que: é susceptível 

de lesar as características específicas e a autonomia do direito da União, uma vez que não garante a coordenação 

entre o artigo 53º da CEDH e o artigo 53º da Carta, não previne o risco de violação do princípio da confiança 

mútua entre os Estados‑Membros no direito da União e não prevê uma articulação entre o mecanismo instituído 

pelo Protocolo nº 16 e o processo de reenvio prejudicial previsto no artigo 267º TFUE;[…]”. Disponível in 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CV0002&from=EN   
300

 Cf. EECKHOUT, Piet - Opinion 2/13 on EU Accession to the ECHR and Judicial Dialogue: Autonomy or 

Autarky, Fordham International Law Journal, Volume 38:955, Issue nº 4, Article 2, 2015, p. 992: ―Opinion 2/13 is 

based on a concept of the autonomy of EU law that borders on autarky‖. Disponível in 

https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=http://scholar.google.pt/&httpsredir=1&article=2392&cont

ext=ilj  
301

 Cf. MICHL, Walther - Thou shalt have no other courts before me, Verfassungsblog.de, 2014: ―Opinion 2/13 has 

already spurred outrage throughout the blogosphere‖ Disponível in https://verfassungsblog.de/thou-shalt-no-courts/ 
302

 Cf. ENES, Graça – O Parecer 2/13: Primado do Direito V. Primado dos Direitos?; in IX Encontro de 

Professores de Direito Público, Universidade Católica, 2017, p. 33. 
303

 Cf. LANG, Andrej - Die Autonomie des Unionsrechts und die Zukunft der Investor-Staat-Streitbeilegung in 

Europa nach Achmea, Beiträge zum Transnationalen Wirtschaftsrecht, Heft 156, Juli 2018, pp. 47-8. Disponível in 

http://telc.jura.uni-halle.de/sites/default/files/BeitraegeTWR/Heft%20156.pdf   
304

 Cf. ECKES, Christina – Don‟t Lead with Your Chin! If Member States continue with the ratification of CETA, 

they violate European Union law, EuropeanLawBlog.eu, 13 de Março de 2018. Disponível in 

http://europeanlawblog.eu/2018/03/13/dont-lead-with-your-chin-if-member-states-continue-with-the-ratification-of-

ceta-they-violate-european-union-law/  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CV0002&from=EN
https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=http://scholar.google.pt/&httpsredir=1&article=2392&context=ilj
https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=http://scholar.google.pt/&httpsredir=1&article=2392&context=ilj
https://verfassungsblog.de/thou-shalt-no-courts/
http://telc.jura.uni-halle.de/sites/default/files/BeitraegeTWR/Heft%20156.pdf
http://europeanlawblog.eu/2018/03/13/dont-lead-with-your-chin-if-member-states-continue-with-the-ratification-of-ceta-they-violate-european-union-law/
http://europeanlawblog.eu/2018/03/13/dont-lead-with-your-chin-if-member-states-continue-with-the-ratification-of-ceta-they-violate-european-union-law/
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6) Parecer C-1/17
305

 - Acordo CETA entre a União e o Canadá. 

 

O ―Comprehensive Economic and Trade Agreement‖, doravante designado como Acordo 

CETA
306

, trata-se de um Acordo de Livre Comércio de Nova Geração entre a União Europeia e o 

Canadá, que entrou em vigor, ainda que a título provisório
307

, em 21 de Setembro de 2017.
308

 À 

semelhança dos acordos comerciais já referidos, o CETA visa uma estreita cooperação 

económica entre a União Europeia e o Canadá em prol do desenvolvimento do livre comércio e 

do investimento, contribuindo para o progresso e prosperidade económica de ambas as partes.
 309

  

Dito isto, o Capítulo Oito, relativo ao Investimento, na sua Secção F, relativa à Resolução 

de Litígios em matéria de Investimento entre Investidores e Estados, nomeadamente no seu artigo 

8.29
310

, estabelece um Tribunal Multilateral de Investimento e um mecanismo de recurso, para 

isso podendo interpretar o Direito da União
311

.  

                                                 
305

Texto completo do Parecer C-1/17, Parecer do Tribunal de Justiça de 30 de Abril de 2019, disponível em 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213502&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=10681066 
306

 Texto completo e original do Acordo CETA disponível no Jornal Oficial da União Europeia de 14 de Janeiro de 

2017, em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=PT 
307

 Cf. Decisão (UE) 2017/38 do Conselho, de 28 de Outubro de 2016, relativa à aplicação provisória do Acordo 

Económico e Comercial Global (CETA) entre o Canadá, por um lado, e a União Europeia e os seus Estados-

Membros, por outro. Publicada em Jornal Oficial da União Europeia, a 14 de Janeiro de 2017, L 11, p. 1080. 

Disponível in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0038 
308

 Cf. ―Acordo comercial UE-Canadá (CETA) entra em vigor‖, EUR-LEX - Acesso ao Direito da União Europeia. 

Disponível em https://eur-lex.europa.eu/content/news/eu_canada_trade_agreement-ceta.html?locale=pt  
309

 Cf. ―Elementos-chave dos acordos comerciais e de investimento UE – Singapura‖, Comissão Europeia, 

Estrasburgo, 18 de Abril de 2018, que a respeito do Acordo entre a União e a República da Singapura, passa a definir 

sucintamente o conceito de Acordo Comercial e de Investimento de Nova Geração: ―Além das habituais supressões 

dos direitos aduaneiros e dos entraves não pautais ao comércio de bens e serviços, o acordo inclui importantes 

disposições sobre a proteção da propriedade intelectual, a liberalização dos investimentos, a contratação pública, a 

concorrência e o desenvolvimento sustentável.” 

Disponível em http://www.europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3327_pt.pdf  
310

 Cf. Acordo CETA, Artigo 8.29 – Instituição de um tribunal multilateral de investimento e de um mecanismo de 

recurso: ―As Partes, em conjunto com outros parceiros comerciais, procedem à instituição de um tribunal 

multilateral de investimento e de um mecanismo de recurso para a resolução de litígios em matéria de investimento. 

Quando da instituição desse mecanismo multilateral, o Comité Misto CETA adopta uma decisão que estabelece que 

os litígios em matéria de investimento ao abrigo da presente secção devem ser decididos mediante recurso ao 

referido mecanismo multilateral e adopta as disposições transitórias adequadas.” Disponível no Jornal Oficial da 

União Europeia de 14 de Janeiro de 2017, página L11/69 em https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=PT. 
311

 Cf. Acordo CETA, Artigo 8.31 nº 2 – Lei aplicável e interpretação: ―2. O tribunal não é competente para decidir 

quanto à legalidade de uma medida que constitua uma alegada violação do presente Acordo ao abrigo da legislação 

interna de uma Parte. Para maior clareza, para decidir quanto à compatibilidade de uma medida com o presente 

Acordo, o tribunal pode ter em consideração, se for caso disso, a legislação interna de uma parte como uma questão 

de facto. Ao fazê-lo, o tribunal deve seguir a interpretação da legislação interna habitualmente seguida pelos 

tribunais ou autoridades dessa Parte e qualquer interpretação da legislação interna pelo tribunal não é vinculativa 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213502&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10681066
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213502&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10681066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0038
https://eur-lex.europa.eu/content/news/eu_canada_trade_agreement-ceta.html?locale=pt
http://www.europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3327_pt.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=PT
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Esta disposição parece colocar em risco o ―princípio‖ da autonomia do Tribunal de Justiça 

da União, enquanto intérprete uno e indivisível do direito primário da União, atendendo a que, no 

âmbito do Acordo CETA, não haverá lugar a reenvio prejudicial das questões prejudiciais de 

DUE para o órgão competente, o TJUE, mas, sim, caberá ao Tribunal do CETA apreciar o DUE.  

Atendendo a que o Conselho decidiu que o Acordo CETA se reveste de natureza mista
312

, 

o mesmo carece de ratificação dos Parlamentos Nacionais e Regionais dos Estados-Membros, 

para que lhe seja dada entrada em vigor a título definitivo. Neste seguimento, este acordo 

mereceu a censura do Parlamento de Valónia, na Bélgica, que, na pessoa do seu Ministro-

Presidente, Paul Magnette, se opôs ao mesmo, levantando questões sobre a legitimidade 

democrática e a preservação da autonomia da União.
313 

Desta forma, através de pedido de parecer 

apresentado ao Tribunal de Justiça, o Reino da Bélgica submete a questão de saber se o 

mecanismo de resolução de litígios em matéria de investimento entre investidores e Estados 

previsto no presente acordo é compatível com os Tratados, incluindo os direitos fundamentais.
314

 

Em primeiro lugar, recordamos que o ―Acórdão Achmea‖ ao determinar que os TBI 

internos à União se afiguram incompatíveis com o DUE, em defesa da autonomia do TJUE, foi 

recebida com muita surpresa e medos de contaminação de acordos de investimento externo, como 

o CETA, ou a tribunais arbitrais comerciais apareceram de imediato. De facto, o TJUE afirmou 

peremptoriamente no seu parágrafo 37 que o sistema judicial da União encerra a sua pedra de 

toque no artigo 267º do TJUE, o qual, ao estabelecer um diálogo entre um tribunal e outro, 

especificamente o TJUE e os tribunais nacionais, assegura a unidade de interpretação do direito 

da União, permitindo assim assegurar a sua coerência, o seu pleno efeito e a sua autonomia, bem 

como, em última instância, o carácter adequado do direito instituído pelos Tratados.
315

 

                                                                                                                                                              
para os tribunais ou autoridades dessa Parte. Disponível no Jornal Oficial da União Europeia de 14 de Janeiro de 

2017, página L11/70 em https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=PT. 
312

 Cf. Art.º 1º da Decisão (UE) 2016/2118 do Conselho, de 28 de Outubro de 2016. Disponível in https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2118&from=EN  
313

 Cf. MAGNETTE, Paul - CETA quand l‟Europe déraille, Bruxelles: Luc Pire éditions, 2017. ―Négociés dans 

l'opacité, sans véritable débat démocratique, ces traités sont perçus par une part croissante de la population comme 

de réelles menaces pour nos législations sociales et environnementales, pour la protection de nos services publics”. 
314

 Cf. Pedido de parecer apresentado pelo Reino da Bélgica em conformidade com o n° 11 do artigo 218.º do 

Tratado TFUE - Parecer 1/17. Disponível in 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196185&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=4974112 
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 Na senda da decisão em Achmea, a doutrina apontava para um desfecho semelhante em relação ao Parecer 1/17. 

Cf. THYM, Daniel - The CJEU ruling in Achmea: Death Sentence for Autonomous Investment Protection Tribunals. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2118&from=EN
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Ora, o tribunal do CETA constitui a primeira experiência resultante da reforma do 

mecanismo de RLIE procurando combater o impasse colocado pelos obstáculos do antigo modelo 

de RLIE, nomeadamente, a prática de forum shopping por parte dos investidores,
316

 bem como 

satisfazer as necessidades debatidas em consulta pública sobre a proteção dos investimentos.
317

 

Através desta reforma introduzida no CETA, a União pretende substituir o anterior mecanismo 

ad hoc, assente nas regras de arbitragem internacional, por um Sistema Jurisdicional de 

Investimentos – SJI
318

, acompanhado de um Tribunal Multilateral de Investimento permanente.
319

 

Tendo em conta a qualidade experimental deste tribunal, no momento da assinatura do CETA, foi 

estabelecido um Instrumento Comum Interpretativo, que prevê no seu nº 6 as orientações 

específicas para a interpretação do SJI.
320

 Assim, este novo sistema possibilita que a resolução de 

litígios decorra com maior transparência, assegurando a coerência do direito da União. 
321

  

Nesta medida, o Advogado-Geral, Yves Bot refere nas suas conclusões
322

 que a 

preservação da autonomia da ordem jurídica da União não é sinónimo de autarcia, exigindo 

apenas este princípio que a integridade da ordem jurídica da União não seja violada, o que 

implica a competência exclusiva do Tribunal de Justiça para ter a última palavra (final say) sobre 

a aplicação do direito da União, tal como prevê o artigo 19º nº 3 alínea b) do TUE, conjugado 

com o artigo 267º, primeiro parágrafo, alínea b) do TFUE. 

                                                 
316

 Cf. Nota de síntese da Comissão, de 5 de Maio de 2015, intitulada ―O investimento no âmbito do TTIP e mais 

além: a via da reforma. Reforçar o direito de legislar e evoluir e assegurar a transição do atual sistema de arbitragem 

ad hoc para um tribunal de investimento‖, p. 2 ―Nous avons empêché que les investisseurs ne recourent à certaines 

pratiques, comme le «forum shopping» (qui consiste en la recherche de l'accord le plus avantageux en vertu duquel 

engager une procédure de RDIE)‖. Disponível in http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153456.pdf  
317

 Cf. Documento de trabalho dos serviços da Comissão, relatório de 13 de Janeiro de 2015, intitulado ―Consulta 

pública em linha sobre as modalidades da proteção dos investimentos e a resolução de litígios entre investidores e 

Estados (RLIE) no âmbito da Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP)‖ [SWD (2015) 3 final]. 

Disponível in https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2015/EN/10102-2015-3-EN-F1-1.Pdf  
318

 Também referido na sua sigla inglesa: Investment Court System – ICS. 
319

 Cf. Directrizes de negociação de uma convenção que estabelece um tribunal multilateral para a resolução de 

litígios em matéria de investimentos. Documento do Conselho de 20 de Março de 2018, nº 12981/17. Disponível in 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12981-2017-ADD-1-DCL-1/pt/pdf  
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 Cf. Instrumento Comum Interpretativo sobre o Acordo Económico e Comercial Global (CETA) entre o Canadá e 

a União Europeia e os seus Estados-Membros (JO 2017, L 11, p. 3) Disponível in https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:011:FULL&from=EN    
321

 Cf. Yang, Hyoeun - The EU's Investment Court System and Prospects for a New Multilateral Investment Dispute 

Settlement System, SSRN Electronic Journal, 2017. pp. 45-6: ―the establishment of a permanent tribunal with an 

appellate tribunal, are devised to tackle the problems associated with the traditional ISDS system such as legitimacy, 

consistency, and legal correctness, there are also specific provisions provided to improve the transparency of the 

arbitration procedure and to reduce the cost of arbitration‖. Disponível in https://doi.org/10.2139/ssrn.3063843  
322

 Cf. Conclusões do Advogado-Geral, Yves Bot, apresentadas em 29 de Janeiro de 2019, ECLI:EU:C:2019:72, 
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Sendo certo que após a entrada em vigor a título definitivo, o CETA se encontrará 

automaticamente integrado na ordem jurídica da União, à semelhança das outras fontes 

normativas da União, importa apurar se de alguma forma o TJUE dispõe de competência para 

decidir, a título prejudicial, sobre a validade e a interpretação dos actos adoptados pelas 

instituições da União, sem qualquer excepção, incluindo o presente acordo. Desta forma, 

atendendo a que o mecanismo de RLIE estipulado no Acordo CETA não consagra qualquer 

procedimento de reenvio prejudicial para o sistema jurisdicional da União o Reino da Bélgica 

questiona-se sobre se tal acordo é compatível com o princípio da competência exclusiva
323

 do 

Tribunal de Justiça, cuja missão é a de assegurar a coerência
324

 e a unidade na interpretação 

definitiva do direito da União.
325

 Ora, conforme consagra o artigo 8.31 nº 2 do presente acordo, o 

tribunal do CETA, ao analisar o direito interno das Partes Contratantes não deve adoptar uma 

interpretação própria relativamente ao mesmo, mas antes, deverá tê-lo em conta tal como é, 

recorrendo a uma hermenêutica literal. Destarte, quando o Tribunal tome em consideração o 

direito interno, apenas poderá fazê-lo como uma questão de facto, ao invés de o encarar enquanto 

uma questão de direito.
326

 Além disso, no intuito de evitar que o tribunal do CETA efectue uma 

interpretação criativa do direito interno, decorre da mesma regra legal que o tribunal in casu deve 

seguir a interpretação da legislação interna dominante nos tribunais dessa Parte. 

                                                 
323

 Cf. Parecer 2/13, de 18 de Dezembro de 2014, EU:C:2014:2454, Adesão da União à CEDH, nº 246: ―Ora, se não 

fosse permitido ao Tribunal de Justiça fornecer a interpretação definitiva do direito derivado e se o TEDH, no seu 

exame da conformidade desse direito com a CEDH, devesse ele próprio proceder a uma dada interpretação entre as 

plausíveis, o princípio da competência exclusiva do Tribunal de Justiça na interpretação definitiva do direito da 

União seria seguramente infringido‖. Disponível in  
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docid=160882&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7883399  
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 Cf. MESQUITA, Rangel, A Actuação Externa da União Europeia, ob. cit., p. 165: ―As versões consolidadas dos 
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 Cf. HILLION, Christophe - Tous pour un, un pour tous! Coherence in the External Relations of the European 

Union, in CREMONA, Marise – Developments in EU External Relations Law, Oxford: Oxford University Press, 
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Disponível in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2405364  
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 Cf. Conclusões do Advogado-Geral, Yves Bot, nº 134. 
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Deste modo, o Tribunal do CETA encontra-se vinculado à interpretação do direito da 

União conferida pela jurisprudência do Tribunal de Justiça, enquanto que, a contrario sensu, a 

interpretação do direito da União por parte do primeiro tribunal não vincula o TJUE, nem as 

instituições da União, os órgãos jurisdicionais ou quaisquer autoridades nacionais. Por via disso, 

conclui o Advogado-Geral que o princípio da competência exclusiva do Tribunal de Justiça na 

interpretação definitiva do direito da União ―não é violado na medida em que, quando seja 

possível e efetivamente aplicada pelo tribunal do CETA, a sua interpretação do direito da União 

não tem efeito vinculativo para as autoridades e os órgãos jurisdicionais da União‖.
327

 

Outrossim, o acordo CETA prevê um mecanismo de fiscalização ao instituir uma 

instância de recurso através do seu artigo 8.28, conferindo uma garantia de que, no âmbito de 

uma tomada de decisão no seio do Tribunal do CETA, caso a interpretação do direito da União 

enquanto uma questão de facto padeça de uma interpretação errada, a instância de recurso poderá 

alterar ou revogar a sentença do primeiro tribunal, visto que nos termos da alínea b) do referido 

artigo, se verificam ―erros manifestos na apreciação dos factos, ou de apreciação do direito 

interno pertimente‖. Pelas razões supra expostas, fundamenta o Advogado-Geral que o acordo 

CETA “prevê garantias suficientes
328

 que permitem salvaguardar, por um lado, o papel do 

Tribunal de Justiça como intérprete último do direito da União, e por outro, o mecanismo de 

cooperação entre os órgãos jurisdicionais nacionais e o Tribunal de Justiça que constitui o 

processo prejudicial‖
329

. No que respeita à execução das sentenças, conforme o disposto no 

artigo 8.41 nº 1 do CETA ―uma sentença proferida nos termos da presente secção é vinculativa 

para as partes em litígio e no que diz respeito ao processo em causa‖, condição que impede 

tribunal do CETA de impor uma interpretação do direito da União na ordem jurídica desta. 

Destarte, as funções essenciais do Tribunal de Justiça, bem como a sua autonomia são 

preservadas. Assim, concluiu Yves Bot, o Capítulo Oito, Secção F, do Acordo CETA não afecta 

a função do TJUE de interpretar em última instância e de forma vinculativa o direito da União.
330
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 Cf. Conclusões do Advogado-Geral, Yves Bot, nº 142. 
328

 Cf. Conclusões do Advogado-Geral, Yves Bot, nº 116-7. 
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 Cf. ENES, Graça - A europeização dos direitos nacionais dos Estados Membros. O papel dos tribunais nacionais, 

Estudos comemorativos dos 20 anos da FDUP, Vol I, 2017. Coimbra: Almedina. p. 7: ―O TJUE não foi o único 
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multinível, que envolve um diálogo hermenêutico não hierárquico, o reenvio prejudicial.‖ 
330

 Cf. Conclusões do Advogado-Geral, Yves Bot, nº 140. 
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  No seu Parecer 1/17, o TJUE declara que o Tribunal do CETA dispõe de competência 

para interpretar apenas as regras do direito da União relativas às disposições do CETA, atendendo 

ao teor do artigo 8.31 nº 2, mas também à regra consagrada no artigo 8.21 nº 1 in fine, segundo a 

qual, quando um investidor pretenda apresentar um pedido ao Tribunal do CETA, deverá em 

primeiro lugar, apresentar à União Europeia um ―pedido de determinação da parte demandada‖. 

Além disso, ―a falta de competência para interpretar as regras do direito da União diferentes 

das disposições do CETA não confere ao seu Tribunal, mas sim à União, o poder de determinar, 

se o litígio deve, tendo em conta as regras de repartição de competências entre a União e os seus 

Estados-Membros, ser dirigido contra o referido EM ou contra a União‖.
 331

 Por conseguinte, o 

Acordo CETA respeita a competência exclusiva do TJUE para decidir sobre a repartição de 

competências entre a União e os seus EM, bem como salvaguarda a autonomia do direito da 

União e do seu órgão jurisdicional. 

Segundo o TJUE
332

, atendendo a que o Tribunal do CETA não se inclui no sistema 

jurisdicional da União e que a sua competência de interpretação se encontra limitada nos termos 

acima descritos, resulta coerente que este disponha do ―poder de decidir definitivamente um 

litígio submetido por um investidor contra o Estado de acolhimento do seu investimento ou 

contra a União, sem instaurar um processo de reapreciação da sentença por um órgão 

jurisdicional desse Estado ou pelo Tribunal de Justiça e sem permitir ao investidor submeter, 

durante ou após o processo perante os referidos tribunais, o mesmo litígio a um orgão 

jurisdicional desse Estado ou ao TJUE‖. Assim, não obstante a crítica
333

 de falta de coerência e 

permeabilidade do dogmatismo
334

 entre o Caso Achmea, o Acordo de adesão à CEDH e o recente 

Parecer 1/17, o TJUE declara que o Acordo CETA não viola a autonomia da ordem jurídica da 

UE sendo compatível com DUE, abrindo caminho para futuros acordos internacionais.
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Conclusão 

 

Aqui chegados, cabe-nos tecer uma síntese conclusiva relativa ao quadro geral da divisão 

de competências da ação externa, traçado pelo direito da União, pela pena da doutrina e, 

sobretudo, pela jurisprudência do Tribunal de Justiça. Em primeiro lugar, importa recordar a 

natureza sui generis inerente à União, condição que justifica a necessidade de um regime jurídico 

que delimite a fronteira entre as matérias que cabem no campo de actuação da União, mas 

também o escopo de conteúdos que se inserem no âmbito da ação dos Estados-Membros. 

Destarte, resultou necessária a explanação da teoria de repartição de competências, 

conforme se encontra tipificada nos artigos 3º e 4º do TFUE, debruçando-nos sobre a 

competência exclusiva da União e a competência partilhada entre esta e os Estados-Membros, 

respectivamente. Além disso, consideramos fundamental destacar a noção de facultative mixity, 

enquanto mecanismo que permite aos Estados-Membros o exercício opcional da sua 

competência, mediante a discricionariedade política a tomar no seio do Conselho. 

Posteriormente, para uma adequada exploração do tema alusivo à presente dissertação, 

afigurava-se fundamental a menção à figura da competência externa implícita da União instituída 

pela Doutrina AETR, que encontra acolhimento no artigo 3º nº 2 do TFUE, acompanhada dos 

seus três pressupostos alternativos, desencadeando um efeito por via superveniente, que, segundo 

constatamos na jurisprudência recente, apesar de reconhecer excepções aquando da existência de 

prescrições mínimas internas à União, tem merecido o mérito dos magistrados judiciais do TJUE. 

A propósito do Parecer 2/15, concernente ao Acordo de Comércio Livre entre a República 

da Singapura e a União, constatamos que este acordo de ―nova geração‖, ao incluir matérias que, 

ora se inseriam na competência exclusiva da União, ou de outro modo implicavam a partilha de 

atribuições entre esta e os seus Estados-Membros, colocou uma série de questões problemáticas 

relativamente à sua celebração, pelo que, como apontou a doutrina, a solução para futuro passará 

pela negociação de acordos comerciais de ―nova geração‖ que se decomponham em duas partes, 

a primeira contendo as matérias de competência exclusiva à União, e a segunda abarcando os 

assuntos intrínsecos à competência partilhada, contribuindo para uma maior clareza. 

No que respeita ao Acordo de Cooperação entre a União e a República do Cazaquistão, 

surgiu uma oportunidade para esclarecer qual o remédio face à celebração de um acordo com 

matérias concernentes à União, mas também à PESC.  
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Deste modo, a teoria do centro de gravidade, ao apurar componente principal ou 

preponderante do Acordo, tanto em termos quantitativos, como qualitativos, determinou que a 

grande maioria de cláusulas contidas no Acordo não se inseriam no âmbito da PESC. Nesta 

medida, as decisões a tomar pelo Conselho ao longo da execução do presente acordo, seguiriam a 

regra de votação por maioria qualificada.  

O TJUE torna a recorrer a esta teoria já no âmbito dos processos apensos relativos à 

Convenção de Camberra sobre a Conservação da Fauna e da Flora Marinhas da Antártida, desta 

feita para destrinçar entre a aplicação de competência exclusiva ou partilhada no âmbito das 

tomadas de posição da União no seio da Comissão da CAMLR. Destarte, o Tribunal de Justiça se 

pronunciou no sentido do exercício da competência partilhada entre a União e os Estados-

Membros, atendendo a que, a matéria em assunto, designadamente, a proteção ambiental, se 

insere no leque desta competência, enquanto componente principal da Convenção de Camberra.  

Neste sentido, no que concerne às perspectivas de evolução na jurisprudência relativa à 

divisão das competências da União no âmbito da sua ação externa, constatamos que tanto a 

excepção de prescrições mínimas atinente ao efeito AETR, quanto a pastis theory, segundo a qual 

apenas uma matéria atinente a competência partilhada bastaria para determinar a necessidade de 

celebração de um acordo internacional mediante a via de actos mistos, não encontram abrigo no 

entendimento recente da Cour de Justice da União. A contrario sensu, o Tribunal de Luxemburgo 

caminha em direcção a uma interpretação ampla da competência externa superveniente da União, 

pelo que, ainda que a letra dos Tratados determine a competência partilhada, verificando-se um 

dos três requisitos do artigo 3º nº 2 do TFUE, haverá lugar a uma preempção que deixa cada vez 

menos espaço para a competências do Estados-Membros e incrementa o creeping effect da União. 

Na senda da decisão proferida no Parecer 2/13, relativo à Adesão da União à Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem, o ―Caso Achmea‖ continuou a posição tomada na primeira 

sentença, ao determinar que a existência de um tribunal externo ao sistema da União que 

interprete e aplique o seu direito conflitua com o princípio da preservação da autonomia, bem 

como desafia o Tribunal de Justiça na qualidade de intérprete uno e último deste direito. Deste 

modo, o TJUE dispõe de competência exclusiva para apreciar e julgar as questões de direito 

europeu, pelo que todos os Tratados Bilaterais de Investimento que estipulam um mecanismo de 

resolução de litígios entre Investidores e Estado deveriam ser terminados de imediato, por se 

afigurarem incompatíveis com o Direito da União!  
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Por esta ordem de ideias, vislumbrar-se-ia um desfecho idêntico para o Tribunal do CETA 

e a sua instância de recurso no Parecer 1/17; contudo verificou-se um volte-face com a decisão de 

30 de Abril de 2019, na qual o TJUE ressalvou que o Acordo entre o Canadá e a União estipula 

no seu artigo 8.31 nº 2 que o seu tribunal, embora se insira fora do contexto do sistema jurídico 

da União, se encontra habilitado a interpretar e aplicar apenas o direito da União que se refira a 

disposições do CETA, enquanto uma questão de facto, seguindo o entendimento habitual do 

TJUE, sem que as decisões do Tribunal CETA sejam vinculativas para os Tribunais da União, 

desta forma preservando a autonomia do direito da União, bem como do seu Tribunal de Justiça.    

Nesta medida, após uma leitura hermética em ―Achmea‖, a revolução encetada pelo 

Parecer 1/17, cuja solução jurídica deverá servir de base para futuros acordos comerciais, em 

especial, as cláusulas contratuais deverão estipular um sistema de tribunal multilateral de 

investimento que assente em medidas que embarguem o forum shopping, bem como a escolha de 

juízes e confiram garantias suficientes a preservar a coerência e a autonomia do direito da União. 

Assim, os acordos comerciais de ―nova geração‖ que se avizinham, nomeadamente com 

os Estados Unidos da América, a Mercosul, mas também as grandes forças económicas que 

dimanam do continente asiático, exigem o delineamento de novas respostas, adequadas aos 

desafios da actualidade, razão pela qual o Tribunal de Justiça manifestou uma maior abertura do 

que havia manifestado no passado, reconhecendo a compatibilidade do Tribunal do CETA com o 

direito da União, assistimos a uma expansão da aplicação do direito comunitário em foro externo.    

À luz da jurisprudência analisada, apuramos que a actuação externa da União, ao nível da 

sua repartição de competências, avança num sentido de abertura à cena internacional, investindo 

na União os poderes exclusivos necessários para que desempenhe as suas funções enquanto actor 

global, sobrando para os seus Estados-Membros a opção política de exercerem em conjunto com 

a União, as atribuições tipificadas em numerus clausus no Tratado de Lisboa, em particular, a 

matéria dos investimentos ditos ―de carteira‖, bem como a proteção ambiental, como verificamos 

no Parecer de Singapura e nos processos relativos à Convenção de Camberra, respectivamente. 

Finalmente, frisamos que o papel da União enquanto figura principal detentora do ius 

tractum, permite que o Velho Continente se assuma como potência mundial, incrementado a sua 

projeção além fronteiras, contribuindo igualmente para um modelo europeu federalizante, que 

esperamos que continue a respeitar a legitimidade democrática dos povos da Europa, bem como a 

soberania dos Estados-Membros, visando o respeito ao princípio da atribuição de competências. 
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