
A CARTA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
DA UNIÃO EUROPEIA

PROTEGENDO OS DIREITOS A UM NÍVEL MULTIDIMENSIO-
NAL (1)

ANABELA COSTA LEÃO (*)

§ 1. DA IDEIA À OBRA

A 8 de Dezembro de 2000, o Parlamento Europeu, a Comissão e o
Conselho adoptavam solenemente, em Nice, a Carta dos Direitos Funda-
mentais da União Europeia (doravante Carta). Surpreendeu pela rapidez
e pela legitimidade reforçada o método utilizado pela Convenção, e não fal-
tou quem aí descortinasse um constitucionalismo experimental, um novo
método a ser ensaiado em futuras revisões dos Tratados (2).

A Carta é uma Carta de direitos fundamentais — a prová-lo, alguns
direitos previstos não poderiam ser reconduzidos a direitos humanos no sen-
tido clássico do termo, como o direito de acesso aos serviços de interesse
económico geral (artigo 36.º). Se é verdade que a distinção entre direitos
humanos e direitos fundamentais não pode ser levada às últimas conse-
quências, já que a diferença não reside (essencialmente) na natureza e
conteúdo dos direitos, mas sim na estrutura de protecção, garantida por
mecanismos de ordem internacional ou interna (3), tem o mérito de pôr em

(*) Assistente da Faculdade de Direito da Universidade do Porto.
(1) O texto que aqui se publica corresponde, sem alterações de monta, ao Relató-

rio apresentado pela autora, em Maio de 2004, na disciplina de Direito Público Comparado,
no âmbito do 5.º Programa de Doutoramento e Mestrado da Faculdade de Direito da Uni-
versidade Nova de Lisboa.

(2) Jean-Paul JACQUE, “La démarche initiée par le Conseil européen de Cologne”,
in Revue universelle des droits de l’Homme, vol. 12, n.º 1-2, Setembro 2000, p. 4.

(3) Francisco RUBIO LLORENTE, “Mostrar los derechos sin destruir la Unión”, in
Revista Española de Derecho Comunitário, Ano 22, n.º 64, Janeiro-Abril 2002, pp. 21-23.
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evidência que o sistema comunitário e europeu de protecção dos direitos
fundamentais é um sistema interno de protecção, e é como elemento interno
desse sistema que a Carta tem de ser analisada. Por outro lado, é uma Carta
de direitos, e não de deveres — a lembrar um certo estatuto de menoridade
que por vezes se associa à cidadania europeia.

Como consta do seu Preâmbulo, a Carta não visa criar direitos novos,
mas antes conferir maior visibilidade aos direitos fundamentais existen-
tes, tal como resultam do (complexo) sistema de protecção jurisdicional,
legal e político existente (4), assim como suprir as insuficiências do sistema
comunitário de protecção (jurisprudencial) de direitos fundamentais, refor-
çando a certeza e segurança jurídicas quanto à existência e ao conteúdo dos
direitos fundamentais.

O entusiasmo com a Carta não foi, porém, generalizado. Não faltaram
vozes a defender que uma Carta — mais concretamente, uma Carta vincu-
lativa— de direitos fundamentais na União Europeia (UE) sempre debilitaria
ao invés de reforçar, a protecção dos direitos fundamentais, cristalizando os
direitos e limitando a margem de manobra do Tribunal de Justiça (TJ), dora-
vante amarrado à literalidade de um elenco que decerto virá a revelar-se
obsoleto. Ao que acresce estar o sistema de protecção gizado pela Carta fra-
gilizado pela inexistência de mecanismos jurisdicionais de protecção directa
e efectiva dos direitos consagrados (um recurso de amparo ou Verfassungs-
beschwerde alemã) (5). Incisiva é também a crítica que denuncia o facto de
que, mais do que (mais) uma Carta de direitos fundamentais, do que a União
precisa é de uma política activa de direitos fundamentais, com tudo o que isso
implica (instituições, planos de acção, recursos orçamentais) (6).

Por outro lado, afirma-se, não é necessariamente verdade que uma plu-
ralidade de sistemas de protecção se traduza em mais protecção. Pelo con-
trário, tal pluralismo de sistemas de protecção no espaço europeu pode ter
o efeito, paradoxal e perverso, de potenciar os conflitos entre as jurisdições
que se assumem como guardiães dos direitos fundamentais — o eterno

Anabela Costa Leão42

(4) Ana Maria MARTINS, “A Carta dos direitos fundamentais da UE e os direitos
sociais”, in Direito e Justiça, vol. XV, Tomo 2, 2001, pp. 209 e 228; Lord GOLDSMITH,
“A Charter of rights, freedoms and principles”, in Common Market Law Review, n.º 38, 2001,
p. 1207.

(5) V. por todos, Franz C. MAYER, “La Charte européenne des droits fondamentaux
et la Constitution européenne”, Walter Hallstein-Institut für Europäisches Verfassungsrecht
Paper 11/03 (2003); J. H. H. WEILER, “Does the European Union Truly Need a Charter of
Rights?”, in European Law Journal, vol. 6, Junho 2000.

(6) J. H. H. WEILER, “Does the European Union…”, cit., pp. 95-97.
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triângulo composto pelos tribunais nacionais, pelo Tribunal de Estrasburgo
e pelo Tribunal do Luxemburgo (o chamado “triângulo judicial europeu” (7)).

É da própria natureza do Direito Comunitário a sua vocação compa-
ratística. O novo “Direito Constitucional Comum Europeu” de que fala
HÄBERLE tem na comparação jurídica um dos seus elementos essenciais —
comparação que, cremos, e sobretudo em se tratando de direitos funda-
mentais, terá de ser multidimensional, confrontando os três sistemas de
protecção de direitos fundamentais no espaço europeu: ordenamentos nacio-
nais, sistema desenvolvido sob a égide do Conselho da Europa (CE) e sis-
tema comunitário e europeu (este último, na sua arquitectura complexa,
misto jurisprudencial-político-normativo (8)). É precisamente de algumas
dificuldades nessa articulação que este trabalho procurará dar breve conta.

§ 2. A CARTA COMO ESPAÇO PRIVILEGIADO DE DIÁ-
LOGO EM MATÉRIA DE DIREITOS

O Mandato da Convenção
Naquilo que foi por muitos visto como uma clara estratégia de mar-

keting político (destinada a conquistar a confiança e simpatia dos euro-
peus), manobra de diversão (a fazer esquecer os verdadeiros problemas
da UE, do défice democrático às novas adesões) ou como um projecto
assumidamente (e quase exclusivamente) alemão, o Conselho Europeu de
Colónia considerou como indispensável elaborar uma Carta que tornasse
visíveis os direitos existentes (9) e que fazem parte do património comum
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(7) Maria Luísa DUARTE, “A Carta dos direitos fundamentais da União Europeia
— natureza e meios de tutela”, in Estudos em Homenagem à Professora Doutora Isabel de
Magalhães Collaço, vol. V, Coimbra, Almedina, 2003, p. 752.

(8) Dados os objectivos (limitados) deste trabalho, não cabe aqui traçar a evolução
do sistema de protecção dos direitos fundamentais no âmbito comunitário e europeu, desde
o agnosticismo valorativo até à Carta de direitos fundamentais, mas tão só realçar a sua tri-
pla dimensão legal, política mas, e sobretudo, jurisprudencial, pois que isso se revela indis-
pensável para a compreensão e contextualização da Carta. Para essa evolução, v. Miguel
GORJÃO-HENRIQUES, “A evolução da protecção dos direitos fundamentais no espaço comu-
nitário”, in Carta de direitos fundamentais da União Europeia, Coimbra, Coimbra Edi-
tora, 2001, p. 18 ss.

(9) Revelar, não criar direitos novos; mesmo em relação aos ditos “direitos novos”,
trata-se de direitos já existentes mas não suficientemente visíveis como direitos funda-
mentais, v. COM (2000) 559.
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dos europeus, na sua pluralidade de fontes — os direitos civis e políticos,
tal como garantidos na Convenção Europeia dos Direitos do Homem
(CEDH) e como resultam das tradições constitucionais comuns dos Esta-
dos enquanto princípios gerais de direito comunitário, os direitos dos
cidadãos, e os direitos económicos e sociais, tal como se encontram con-
sagrados na Carta Social Europeia e na Carta Comunitária dos Direitos
Sociais Fundamentais dos Trabalhadores — promovendo a segurança jurí-
dica e a protecção dos cidadãos (10). Tal mandato foi seguido com bastante
fidelidade pela Convenção que, para o efeito, teve a tarefa hercúlea de, por
um lado, compilar o acervo existente em matéria de direitos fundamentais
e, por outro, redigir uma Carta que traduzisse os mais fundamentais dos
direitos fundamentais (razão pela qual a Carta fixa um standard mínimo,
e não máximo, de direitos fundamentais), de forma clara, simples e peda-
gógica (11). A este princípio de simplificação, segurança e visibilidade, que
presidiu à elaboração do elenco de direitos, deverão ainda acrescentar-se (12)
o princípio da indivisibilidade dos direitos fundamentais (nos termos do qual
todos os direitos fundamentais — direitos civis e políticos, cidadania euro-
peia e direitos económicos e sociais — surgem em plano de igualdade), o
princípio da contemporaneidade (que presidiu à consagração de novos
direitos, como por exemplo os relativos à bioética) (13), o princípio da
neutralidade (sendo os direitos consagrados sem acepção de género) e o
princípio da universalidade (sendo a generalidade dos direitos, à excepção
dos direitos especiais, como os de cidadania, reconhecidos a todos, inde-
pendentemente da nacionalidade ou residência).

Valores, Pluralismo e Contemporaneidade
A Carta recusou, em nome da indivisibilidade dos direitos funda-

mentais, a clássica bipartição entre direitos de primeira geração e direitos
sociais (14), preferindo agrupar os direitos em torno de seis valores fun-
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(10) V. Decisão do Conselho Europeu de Colónia sobre a elaboração de uma Carta
dos Direitos Fundamentais da União Europeia, Conclusões do Conselho Europeu de Coló-
nia, 3 e 4 de Junho de 1999.

(11) António VITORINO, “La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne”,
in Révue du Droit de l’Union Européenne, 1/2001, p. 46.

(12) COM (2000) 644, p. 2.
(13) Quanto à “novidade” destes direitos, v. o que se escreveu supra, em nota.
(14) Baseada na dicotomia Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políti-

cos/Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos Sociais e Culturais (ambos adopta-
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damentais (a lembrar a tríade revolucionária liberdade, igualdade, solida-
riedade /fraternidade) (15). Ao fazê-lo, tornou-se num dos poucos instru-
mentos internacionais de direitos a reunir, num único texto, direitos clás-
sicos e direitos sociais (à semelhança da Declaração Universal dos Direitos
do Homem, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948).

É igualmente de destacar o pluralismo das fontes utilizadas na Carta e
a intenção assumida de contemplar os direitos numa perspectiva contempo-
rânea, bem como a originalidade de se fazer acompanhar por um conjunto de
“anotações ao texto integral da Carta, da responsabilidade do Praesidium” (16)
que, não tendo carácter vinculativo, são indispensáveis para reconstituir o
conteúdo, alcance e itinerário de formação das disposições da Carta.

Carta e CEDH

A CEDH assume o papel de fonte privilegiada de direitos fundamen-
tais como princípios gerais de Direito na jurisprudência do TJ. Quando
assumiu como sua a tarefa de fiscalizar o direito comunitário de acordo com
os direitos fundamentais, o TJ começou por referir-se à CEDH como fonte
material, de inspiração, a partir da qual deduzia os princípios gerais de
direito comunitário. Progressivamente, o TJ passou a invocar directa-
mente disposições da CEDH enquanto tais, o que levou alguns autores a
afirmar que a CEDH passou de fonte material a fonte formal do direito
comunitário e europeu de direitos fundamentais, numa lógica de absor-
ção ou apropriação explícita (17). O seu papel de fonte privilegiada
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dos no âmbito da Organização das nações Unidas em 1966), com reflexo nos ordenamen-
tos nacionais. Neste sentido, v. muito significativamente a divisão, na Constituição Por-
tuguesa de 1976, da Parte relativa aos Direitos Fundamentais em direitos, liberdades e
garantias e direitos económicos, sociais e culturais.

(15) Jorge Pereira da SILVA, “Os direitos sociais e a Carta dos Direitos Fundamen-
tais da União Europeia”, in Direito e Justiça, vol. XV, Tomo 2, 2001, pp. 148-149.

(16) Na versão constante do Doc. CHARTE 4487/00 CONVENT 50, a que nos
referiremos, doravante, como Anotações. Também originalmente, o Projecto de Tratado de
Constituição Europeia incorporou a Carta no Tratado e estabeleceu, alterando o Preâmbulo
da Carta, que a interpretação desta terá na devida conta tais Anotações.

(17) Denys SIMON, “Des influences réciproques entre CJCE et CEDH: «Je t’aime, moi
non plus?»”, Pouvoirs, 2001, p. 41 ss. Particularmente significativo é o Caso C-185/95 P,
Baustahlgewebe GmbH c. Comissão, Col. 1998, I-08417, em que o TJ condenou a dura-
ção excessiva do processo contencioso por violação artigo 6.º da CEDH e, em conformi-
dade com a prática do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, determinou o paga-
mento de uma indemnização à vítima.
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explica que surja como fonte de muitos dos direitos consagrados na Carta,
sobretudo dos de primeira geração (previstos grosso modo nos capítulos da
Dignidade, das Liberdades e da Justiça), o que não acontece em relação à
generalidade dos direitos sociais, que a CEDH não contempla expressamente
(excepção feita à liberdade sindical, prevista no artigo 11.º), mas que veio
a acolher (limitadamente), seja pelo labor jurisprudencial, seja pelos suces-
sivos protocolos adicionais (18).

Todavia, o recurso à CEDH na elaboração da Carta apresenta diferen-
tes graus de intensidade, traduzindo a criatividade da Convenção e uma
clara vocação de modernização, a fazer eco das vozes que recomendam a revi-
são da própria CEDH, pelo que alguns direitos foram adaptados às novas rea-
lidades ou previstos de forma alargada (19). É disso exemplo o direito de con-
trair casamento e constituir família, cuja consagração no artigo 9.º da Carta
vai para além da consagração correspondente no artigo 12.º da CEDH, por
a sua redacção permitir abranger outras formas de constituir família para
além do casamento, ao mesmo tempo que o seu âmbito pode ser alargado,
quanto à noção de casamento, sempre que, nos termos das legislações nacio-
nais, se reconheça o casamento entre pessoas do mesmo sexo (20). É ainda
disso exemplo a consagração do direito à reserva da vida privada no artigo
7.º da Carta que, correspondendo ao artigo 8.º da CEDH, tem já em conta
as novas tecnologias, ao substituir “correspondência” por “comunicações” (21).

A Carta vai ainda para além da CEDH ao contemplar os direitos
sociais e ao abrir-se, sob o signo da contemporaneidade, a direitos de ter-
ceira geração, como o ambiente e qualidade de vida (artigo 37.º), e ao
reconhecer no artigo 3.º, como dimensões do direito à integridade do ser
humano, alguns princípios fundamentais relativos à bioética (para muitos,
uma quarta geração de direitos), já consagrados na Convenção sobre os
Direitos do Homem e a Biomedicina (22).

Outro aspecto em que a Carta se demarcou em relação à CEDH foi
quanto à técnica utilizada para as restrições de direitos. São várias as téc-
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(18) António Goucha SOARES, A Carta dos Direitos Fundamentais da União Euro-
peia, Coimbra, Coimbra Editora, 2002, p. 65 ss.

(19) Para a comparação entre direitos importados tout court e direitos objecto de inter-
venção “expansiva”, v. Anotações ao artigo 52.º

(20) Anotações ao artigo 9.º
(21) Anotações ao artigo 7.º
(22) Adoptada no âmbito do Conselho da Europa em Oviedo a 4 de Abril de 1997.

Entrou em vigor na ordem internacional a 1 de Dezembro de 1999.
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nicas possíveis de formulação de cláusulas restritivas (23): cláusula geral de
restrição, cláusulas específicas de restrição, enunciadas a propósito de cada
direito especialmente considerado, ou uma combinação de ambas, que
poderemos designar de técnica mista (24). A opção não é inócua, tanto mais
que é postulado de um verdadeiro Estado de Direito a salvaguarda efec-
tiva dos direitos fundamentais, que obviamente não consente que os direi-
tos sejam colocados “nas mãos” do poder — daí o “carácter restritivo” com
que são admitidas as restrições de direitos fundamentais.

A CEDH opta por, a propósito de cada direito, estabelecer as possi-
bilidades de restrição ao passo que a Carta estabelece uma cláusula geral
de restrição no artigo 52.º Esta opção pode ser legitimamente criticada se,
com isso, se interpretar que os direitos estão em geral consagrados sob
reserva de restrição, ao passo que tal não acontece na CEDH, dada a for-
mulação de cláusulas de restrição específicas e, por isso, com maior poten-
cial de limitação. A ser assim, estaria a inverter-se a revolução coperni-
ciana de que falava KRÜGER, retornando a um paradigma anterior, de
acordo com o qual os direitos valeriam de acordo com a lei, e não esta de
acordo com os direitos fundamentais. Não pode ter sido esse o sentido da
Carta, mas apenas o de, por um lado, pôr em evidência que os direitos não
são absolutos e, por outro, estabelecer criteriosamente os requisitos da sua
restrição: reserva de lei, preservação do núcleo essencial, proporcionalidade,
regime que resulta no geral da jurisprudência do TJ (25). Ainda que estes
requisitos também se encontrem na CEDH e na jurisprudência de Estras-
burgo, a Carta traz um ganho de clareza face a estas (26), em relação, por
exemplo, à “barreira última de protecção” dada pela preservação do
núcleo essencial e que, de acordo com as Anotações ao artigo 1.º, deve ser
integrada pelo conceito de dignidade da pessoa humana (27), que não pode
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(23) Ana Luísa RIQUITO, “O conteúdo da Carta de Direitos Fundamentais da União
Europeia”, in Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, Coimbra, Coimbra Edi-
tora, 2001, p. 73.

(24) A Constituição da República Portuguesa (C.R.P.) combina um artigo dedicado
ao regime das restrições (artigo 18.º) com cláusulas restritivas formuladas a propósito dos
vários direitos.

(25) Anotações ao artigo 52.º
(26) A. W. HERINGA e Luc VERHEY, “The EU Charter: Text and Structure”, in Maas-

tricht Journal of Comparative and European Law, 8, 2001, p. 24.
(27) À semelhança do que, a propósito dos ordenamentos internos, a doutrina e a juris-

prudência vêm sufragando, v. entre nós VIEIRA DE ANDRADE, Os direitos fundamentais na
Constituição de 1976, Coimbra, Almedina, 2001.
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ser lesada nem mesmo quando o direito seja objecto de restrições. O pró-
prio princípio do Estado de Direito — rectius, da Comunidade ou da União
de Direito — recomendaria maior precisão na formulação do requisito da
reserva de lei (28).

Note-se, porém, que, por força do n.º 3 do artigo 52.º, a diferença
entre as técnicas de positivação de cláusulas restritivas utilizadas pela
Carta e pela CEDH acaba por ser relativizada, na medida em que os direi-
tos previstos na Carta que correspondam a direitos previstos na CEDH
valerão com o sentido e âmbito, incluindo restrições, previsto na CEDH.
Esta disposição visa, assim, assegurar que a CEDH garanta um nível
mínimo de protecção (29). Nesta medida, tais direitos acabam por estar sub-
metidos adicionalmente a cláusulas específicas de restrição e sujeitos, por-
tanto, a duas cláusulas de limitação, sem que seja claro qual deverá pre-
valecer (30). Não se exclui, porém, que possam ser complementares, sendo
o n.º 1 do artigo 52.º um preceito genericamente aplicável sempre que o
direito seja susceptível de restrições, ao passo que a CEDH fornece a
“autorização” para essas restrições que essa mesma disposição exige, ao esta-
belecer, para cada direito, que motivos poderão ser invocados com vista à
sua restrição, densificando assim a exigência da necessidade da restrição
para salvaguarda de outros bens ou valores protegidos.

Os Tratados

Os Tratados (Tratados Comunitários e Tratado da União Europeia) são
também fonte de inúmeras disposições, desde os direitos de igualdade aos
direitos de cidadania (31), sendo mesmo a principal fonte destes últimos.
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(28) A. W. HERINGA e Luc VERHEY, “The EU Charter…”, p. 26.
(29) E que gera logo dificuldades em relação a direitos da Carta que não corres-

pondem exactamente, ou totalmente, a direitos previstos na CEDH, mas vão para
além desta.

(30) A. W. HERINGA e Luc VERHEY, “The EU Charter…”, p. 25.
(31) É no âmbito dos direitos de cidadania que se encontra uma das mais-valias da

Carta: o direito a uma boa administração, consagrado no artigo 41.º, direito este forjado
essencialmente pela jurisprudência que, concretizando a cláusula da Comunidade de Direito,
bem como o Princípio democrático, consagrou o Princípio da boa administração. Mas, mais
do que de um princípio, do que se trata é de um feixe de direitos dos administrados face
às instituições e órgãos da União, directamente invocáveis. Em especial, note-se que o n.º 1
do artigo 41.º parece converter em direito o dever de boa administração, por muitos tido
como imperfeito, porque desprovido de sanção em caso de incumprimento. V. Anotações
ao artigo 41.º
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Em relação aos direitos previstos simultaneamente na Carta e nos
Tratados, a Carta estabelece uma cláusula de salvaguarda no n.º 2 do
artigo 52.º, visando estabelecer que a Carta não modifica o regime esta-
belecido nos Tratados (32). Todavia, e em relação a direitos previstos tam-
bém na CEDH, a Carta não estabelece expressamente nenhuma prioridade
aplicativa na articulação entre os n.os 2 e 3 do artigo 52.º Em virtude de
a CEDH estar prevista como standard mínimo de protecção, a razão parece
estar por aqueles que, em caso de conflito na aplicação, fazem prevalecer
o sentido e o alcance com que o direito está previsto na CEDH, a menos
que os Tratados confiram maior protecção (33), nos termos do n.º 2, in fine.

A possibilidade de ocorrência de conflitos na articulação entre os
direitos previstos na Carta e a sua “fonte comunitária” não é meramente
hipotética, e um bom exemplo será comparar o artigo 21.º da Carta, que
estabelece o princípio da não discriminação, com o artigo 13.º do Tratado
da Comunidade Europeia (TCE), que é uma das suas fontes. Por um lado,
o artigo 21.º da Carta apresenta um elenco mais extenso de “cláusulas sus-
peitas” (motivos de diferenciação ilegítima) do que o artigo 13.º TCE, que
parece ser exaustivo. Por outro lado, o artigo 13.º é uma norma de com-
petência, que confere poderes para tomar as medidas necessárias para com-
bater a discriminação com base nos motivos que enuncia, mas não uma
fonte de direitos de igualdade directamente invocáveis, direitos estes que já
poderão ser invocados com base no n.º 1 do artigo 21.º da Carta. Todavia,
enquanto o Conselho não legislar, tais direitos não poderão ser invocados,
porque ainda não se estará “no âmbito de aplicação do Direito Comunitá-
rio” e os direitos previstos na Carta não poderão criar novas competências
(como resulta do n.º 2 do artigo 51.º). A ser assim, o artigo 21.º pouco mais
será que um “impulso legiferante” para o Conselho (34).

Tradições constitucionais comuns
As tradições constitucionais comuns dos Estados Membros são tam-

bém fonte de direitos — mais uma vez, porque foi por recurso a elas que
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(32) Anotações ao artigo 52.º
(33) Ricardo Alonso GARCIA, “The General Provisions of the Charter of Funda-

mental Rights of the European Union”, in Jean Monnet Working Paper No. 4/02, p. 9,
nota 35.

(34) O exemplo é de Maria Luísa DUARTE, “A Carta…”, p. 735 ss. V. também
Gráinne DE BÚRCA, “Human Rights: The Charter and Beyond”, in Jean Monnet Working
Paper No. 10/01.
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o TJ converteu os direitos fundamentais em princípios gerais de direito
comunitário e da União. A construção de tal standard de protecção rea-
lizou-se com base numa jurisprudência crítica e mesmo criativa de com-
paração entre os sistemas nacionais, rejeitando o método do mínimo deno-
minador comum (35). Note-se que o recurso às tradições constitucionais
comuns não obriga a que o nível de protecção no plano comunitário tenha
de corresponder ao padrão máximo, mínimo ou médio do que se encontra
previsto nos vários Estados, mas sim que deve ser “o necessário de acordo
com o espírito dos Tratados e os objectivos das Comunidades”, nem obriga
tão-pouco a encontrar o mesmo princípio ou o mesmo direito em todos os
sistemas nacionais (36). Reflexo disso mesmo, se o direito de proprie-
dade (consagrado no artigo artigo 17.º da Carta) e o princípio da igualdade
perante a lei (consagrado no artigo 20.º) estão inscritos em todas as Cons-
tituições dos Estados, já em relação à protecção do ambiente (consagrada
no artigo 37.º) ou ao princípio da retroactividade da lei penal mais favo-
rável (consagrado no artigo 49.º), a fonte de inspiração foram as Consti-
tuições de “alguns” ou “numerosos” Estados Membros (37).

Tal disparidade, bem como as dificuldades associadas ao estabeleci-
mento de standards de protecção, explicam provavelmente que, quanto aos
direitos que tenham na sua base as tradições constitucionais dos Estados
Membros, não se estabeleça uma cláusula prevendo que sejam interpretados
de acordo com essas mesmas tradições. Tal lacuna foi posta em relevo
pelos grupos de trabalho que se debruçaram sobre a integração da Carta
no Tratado Constitucional no âmbito da Convenção Europeia, propondo-se
a redacção de uma cláusula horizontal adicional ao artigo 52.º da Carta,
que traduzisse a relação entre esses direitos e as tradições constitucionais
comuns, com ou sem uma referência à jurisprudência do TJ (38). Não fal-
taram críticas a uma tal solução, desde logo pela incerteza derivada da ine-
xistência de um texto de referência que resuma as tradições constitucionais
comuns, bem como pela necessidade de respeitar a prática do TJ “de se
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(35) Rossana GONZÁLEZ GONZÁLEZ, “Limites a la construcción de un «ordem público
europeo»”, in Revista de Derecho Comunitario Europeo, 8, ano 4, Julho/Dezembro 2000,
p. 593 ss.

(36) José Luís da Cruz VILAÇA, “A protecção dos direitos dos cidadãos no espaço
comunitário”, in Álvaro de Vasconcelos (coord.), Valores da Europa, identidade e legiti-
midade, Lisboa, Principia, p. 67.

(37) V. Anotações aos artigos referidos no texto.
(38) CONV 295/02.
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inspirar livremente nas tradições constitucionais comuns, rejeitando o método
do menor denominador comum” (39). Vencidas as resistências, a proposta
de uma cláusula horizontal que estabelecesse que, na medida em que a
Carta reconhecesse direitos fundamentais decorrentes das tradições consti-
tucionais comuns dos Estados Membros, tais direitos fossem interpretados
de harmonia com essas tradições, acabaria por constar da redacção do artigo
52.º proposta para incorporação no Projecto de Tratado que estabelece uma
Constituição para a Europa, no n.º 4 do artigo 52.º da Parte II (40).

Outras fontes

Os direitos sociais, que, ainda que dispersos pela Carta, estão na sua
maioria previstos no capítulo da Solidariedade, inspiram-se na Carta Comu-
nitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, fonte que
não tem valor vinculativo, e na Carta Social Europeia (41) que é uma Con-
venção do Conselho da Europa de aplicação assimétrica pelos vários Esta-
dos partes (42). Alguns têm também na base as tradições constitucionais
(e. g., o direito de acesso à formação profissional e contínua, previsto no
artigo 14.º), os Tratados, a jurisprudência do TJ (e. g., a liberdade de empresa,
prevista no artigo 16.º) ou o direito comunitário derivado (e. g., os direitos
de igualdade). Esta fragilidade quanto às fontes, em comparação com os
outros direitos consagrados, reflecte-se no estatuto diminuído que a Carta con-
fere aos direitos sociais, no confronto com os direitos e liberdades (43).

A inclusão dos direitos sociais na Carta não foi pacífica: as diferen-
ças acentuadas entre as políticas sociais dos Estados Membros, bem como
o facto de as competências da UE nestas matérias serem, de um modo
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(39) Intervenção de António VITORINO, CONV 295/02.
(40) CONV 295/02 e Projecto de Tratado que estabelece uma Constituição para a

Europa, disponível em http://european-convention.eu.int/docs/Treaty/cv00850.pt03.pdf. Pos-
teriormente à apresentação deste relatório, em Maio de 2004, foi assinado em Roma, a 29
de Outubro de 2004, o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, publicado
no Jornal Oficial da União Europeia em 16 de Dezembro de 2004 (Série C, n.º 310),
correspondendo as disposições gerais que regem a interpretação e a aplicação da Carta
ao Artigo II-111.º e ss.

(41) Cfr. Conclusões do Conselho Europeu de Colónia, 3 e 4 de Junho de 1999, reco-
mendando que a Carta tenha em conta os direitos económicos e sociais consignados nes-
tes documentos, e as Anotações aos diversos artigos.

(42) Ana Maria MARTINS, “A Carta…”, p. 211.
(43) Ana Maria MARTINS, “A Carta…”, p. 211.
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geral, complementares ou subsidiárias face às dos Estados, tornaram difí-
cil um consenso sobre estes direitos (44). O balanço não é totalmente
positivo, excepto na medida em que traduz um plus em relação à CEDH.
A Carta pode ser vista como um mínimo denominador comum europeu em
matéria de direitos sociais, bem como vai para além do núcleo de direitos
das constituições mais minimalistas, mas deixa de fora alguns direitos tra-
dicionais, como por exemplo o direito à dignidade no trabalho e o direito
à protecção dos créditos dos trabalhadores em caso de insolvência do
empregador (45) e restringe o âmbito de outros direitos, como o direito à
habitação, transformado em “direito a uma ajuda à habitação” (consagrado
no n.º 3 do artigo 34.º).

Note-se ainda que, quanto à Carta Comunitária dos Direitos Sociais
Fundamentais dos Trabalhadores e à Carta Social Europeia, não existe, na
Carta, uma expressa cláusula de salvaguarda do nível de protecção aí esta-
belecido. Trata-se de mais um argumento em abono do primado da CEDH
e dos direitos nela previstos face aos direitos sociais. Nem mesmo a cláu-
sula de não retrocesso do artigo 53.º poderá aqui revestir grande potencial,
dada a falta de vinculatividade de um e a aplicação diferenciada de outro
dos intrumentos internacionais em causa.

Direitos, princípios e políticas

É o Preâmbulo da Carta (depois corroborado pelo artigo 51.º) que
logo adverte para o facto de os direitos fundamentais previstos não apre-
sentarem todos a mesma estrutura: enquanto uns se apresentam como direi-
tos, outros assumem-se como princípios. Os princípios são bem mais
familiares ao TJ, que utiliza a dimensão objectiva na abordagem dos direi-
tos fundamentais, considerando-os princípios gerais de direito comunitá-
rio. Criticavelmente para muitos, a Carta desviou-se dessa arquitectura
em benefício de uma linguagem mais claramente subjectiva (46).

A dicotomia direitos/princípios gera dificuldades, mas parece querer tra-
duzir duas realidades: (a) os direitos apresentam um conteúdo determi-
nado e densificado e destinatários determinados, pelo que, em se tornando

Anabela Costa Leão52

(44) Ana Maria MARTINS,” A Carta…”, p. 214.
(45) Oliver DE SCHUTTER, “La contribution de la Charte des droits fondamentaux de

l’Union européenne à la garantie des droits sociaux dans l’ordre juridique communau-
taire”, in Revue universelle des droits de l’Homme, vol. 12, n.º 1-2, Setembro 2000, p. 47.

(46) Franz C. MAYER, “La Charte…”.
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a Carta vinculativa, poderão ser directamente invocados perante os tribu-
nais; (b) os princípios correspondem a mandatos carecidos de optimização
e, portanto, ainda que susceptíveis de funcionar como limite da actuação
das instituições ou dos Estados Membros, não poderão ser directamente
invocados perante os tribunais (47). Na linguagem equívoca do artigo 51.º,
os direitos deverão ser respeitados, o que aponta para uma dimensão nega-
tiva, de abstenção, e os princípios observados, o que já aponta num sen-
tido positivo, de acção.

A Carta só muito ambiguamente pode traduzir este esquema, já que a
generalidade dos direitos fundamentais tem uma formatação principial,
devendo ser optimizados e apontando claramente para a dimensão objec-
tiva e para a existência de deveres estaduais.

Recorrendo ao modelo de regras e princípios (48), parece resultar da
Carta que, se alguns direitos aí consagrados se podem reconduzir a ver-
dadeiras regras (como a proibição de escravatura ou a proibição de pena
de morte, que são direitos-garantia) outros já terão também inegavelmente
a dimensão de princípios. A título de exemplo, a dignidade do ser humano
pode ser configurada como um direito — pelo que deve ser respeitada —
mas é claramente um princípio e, mais ainda, um princípio transversal (49).
Daí que, na sua matriz fundadora, susceptível de lançar luz sobre a natu-
reza e alcance dos direitos fundamentais, tivesse sido mais feliz a opção sis-
temática de consagrar a dignidade do ser humano como cláusula geral e
princípio interpretativo e densificador de toda a Carta (sentido com que, a
crer nas anotações do Praesidium, foi consagrado (50)) em artigo autó-
nomo (51), ao invés de confiná-lo ao Capítulo I.
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(47) António VITORINO, “La Charte…”, p. 45; Lord GOLDSMITH, “A Charter…”,
p. 1212 ss.

(48) Desenvolvido por Ronald Dworkin, e segundo o qual podem distinguir-se regras
de princípios lato sensu que, por sua vez, se dividem em princípios stricto sensu (principles),
enquanto padrões que devem ser observados enquanto exigência de justiça ou equidade ou
alguma outra dimensão da moralidade e em políticas (policies), enquanto padrões que esta-
belecem um objectivo a ser alcançado, como a melhoria em algum aspecto económico,
político ou social da comunidade. Enquanto as regras são mandatos definitivos, aplicáveis
numa lógica de “tudo-ou-nada”, os princípios stricto sensu são carecidos de optimização e,
portanto, os conflitos de princípios só podem ser solucionados pelo recurso à ponderação.

(49) A. W. HERINGA e Luc VERHEY, “The EU Charter…”, p. 15.
(50) Anotações ao artigo 1.º
(51) À semelhança, por exemplo, da Constituição Portuguesa de 1976 que, no seu

artigo 1.º, baseia a República portuguesa na dignidade da pessoa humana, reconhecida, na
doutrina e na jurisprudência, como base e elemento unificador dos direitos fundamentais.
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Também a igualdade (consagrada nos artigos 20.º, 21.º e 23.º), a pro-
tecção da família (consagrada no artigo 33.º), a protecção do ambiente
(consagrada no artigo 37.º) ou a defesa dos consumidores (consagrada no
artigo 38.º) assumem uma estrutura de verdadeiros princípios. Estes dois
últimos evocam, em certa medida, as políticas (policies) no sentido dwor-
kiano, ao consagrar como objectivos das políticas da União “elevados
níveis de protecção do ambiente” ou de “defesa dos consumidores”, toda-
via representam um plus em relação a estas, na medida em que são mais
precisos e juridicamente controláveis (52).

À indivisibilidade ao nível da natureza fundamental dos vários direi-
tos fundamentais, a Carta fez corresponder a indivisibilidade de regime,
acompanhando o sentido que, na doutrina, na lei e também na jurispru-
dência, vem sendo o de reforçar a subjectivização dos direitos sociais e a
efectividade na sua protecção. Em consequência, estabeleceu-se um regime
comum para todos os direitos (53). Todavia, a dupla natureza — simulta-
neamente positiva e negativa, objectiva e subjectiva — dos direitos fun-
damentais leva a que hoje haja de reconhecer-se também, não apenas uma
dimensão negativa-defensiva aos direitos sociais, como também uma dimen-
são de prestação (no mínimo, normativa) aos direitos, liberdades e garan-
tias, a que acresce a dimensão dos deveres de protecção, da qual resulta que
mesmo dos direitos ditos clássicos ou negativos emergem também obri-
gações positivas. Estas obrigações positivas poderão decorrer, não apenas
da interpretação da Carta, mas também, quanto aos direitos que tenham por
fonte a CEDH, da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do
Homem (TEDH), que, de acordo com as anotações do Praesidium, deve
ter-se por incorporada no artigo 52.º

Em especial no que diz respeito aos deveres de protecção dos direi-
tos fundamentais, a formatação principial de muitos dos direitos remete para
a existência de tais deveres nas relações entre particulares. No âmbito da
CEDH, a jurisprudência do TEDH tem retirado precisamente a existência
destes deveres de protecção da obrigação, que recai sobre os Estados, de
assegurar os direitos e liberdades que a Convenção reconhece (artigo 1.º).

Ainda que a Carta não se pronuncie expressamente sobre a eficácia dos
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(52) Sendo que os “meros objectivos de acção para a União” foram deliberada-
mente afastados da Carta (v. Conclusões do Conselho Europeu de Colónia e COM (2000)
559 final). V. Jean-Paul JACQUÉ, “La démarche…”, p. 2.

(53) Ana Maria MARTINS, “A Carta…”, p. 221.
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direitos nas relações horizontais (Drittwirkung) (54), parece todavia cons-
ciente dessa realidade quando, no artigo 51.º, determina que os princípios
sejam observados e a sua aplicação promovida. Promover implica efecti-
var, e efectivar aponta — não só, mas também — para deveres de protecção
nas relações horizontais. Novamente a propósito da dignidade da pessoa
humana, note-se que, nos termos do artigo 1.º, deve não apenas ser res-
peitada, como também protegida. Nestes casos, a relevância dos direitos
nas relações particulares já se faz de forma mediata, por intermédio da
lei ou do direito comunitário (55).

Todavia, essas obrigações positivas têm sempre por limite as compe-
tências já existentes, nos termos enfáticos do artigo 51.º, pelo que o seu
efeito útil será necessariamente menor do que seria caso à UE coubesse uma
política de direitos fundamentais e competências para implementar, promover
e proteger os direitos fundamentais (56). Em consequência, se por um
lado terá de ser feita uma interpretação conforme dos artigos que, como o
artigo 1.º, estejam configurados como normas de competência positiva,
por outro não poderão rentabilizar-se todas as potencialidades que o licere
dos direitos fundamentais comporta. Todavia, se tal “défice” se verifica em
relação às instituições da UE, não se verifica necessariamente em relação
aos Estados Membros já que, para estes, existe a obrigação autónoma,
decorrente da CEDH — ou seja, independente da Carta, mas sem dúvida
reforçada por esta — de promover e proteger os direitos fundamentais e o
dever de cumprir as obrigações positivas emergentes da CEDH (57).

A ambiguidade da distinção direitos/princípios foi sentida durante os
trabalhos preparatórios da Carta (58), bem como pelos grupos de trabalho
sobre a incorporação da Carta no Tratado, e poderá estar na base do n.º 5
que o Projecto de Constituição acrescenta ao artigo 52.º da Carta, nos ter-
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(54) Note-se, porém, que alguns dos direitos consagrados assumem especial relevância
nessas relações como, por exemplo, o n.º 2 do artigo 24.º, relativo aos direitos das crian-
ças, que impõe que todos os actos relativos a crianças, praticados por entidades públicas
ou privadas, tenham primacialmente em conta o interesse superior da criança, ou os direi-
tos de informação e consulta dos trabalhadores que, com toda a propriedade, faz sentido que
sejam feitos valer face às entidades patronais. Todavia, enquanto o primeiro direito está con-
sagrado incondicionalmente, o segundo está consagrado sob reserva de concretização, seja
pelo direito comunitário, seja pelas legislações e práticas nacionais.

(55) A. W. HERINGA e Luc VERHEY, “The EU Charter…”, p. 23.
(56) A. W. HERINGA e Luc VERHEY, “The EU Charter…”, p. 19 ss.
(57) A. W. HERINGA e Luc VERHEY, “The EU Charter…”, p. p. 20.
(58) CHARTE 4316/00.
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mos do qual “[a]s disposições da presente Carta que contenham princí-
pios poderão ser implementadas através de actos legislativos e executivos
aprovados pelas instituições e órgãos da União e por actos adoptados pelos
Estados-Membros, em aplicação do direito da União, no exercício das res-
pectivas competências. Só serão invocadas perante o juiz tendo em vista
a interpretação desses actos e o controlo da sua legalidade” (59).

Em especial, os direitos sociais

Ao optar pelo princípio da indivisibilidade, a Carta pode ter ido ao
encontro das mais modernas concepções doutrinais, superando a capitis
deminutio a que os direitos sociais estão tradicionalmente votados, e mos-
trado que eles sobreviveram à crise do Estado Providência e conseguem con-
viver pacificamente com os direitos, liberdades e garantias (60), mas não con-
seguiu superar os embaraços tradicionais associados à protecção dos direitos
sociais. Tais dificuldades decorrem de, em geral, estes não terem um con-
teúdo suficientemente determinado a um nível imediato, carecendo de con-
cretização e de medidas de implementação, estando sob reserva do possí-
vel — desde logo, do económico-financeiramente possível. A fragilidade
que resulta do facto de os direitos sociais estarem, em grande medida,
“nas mãos do legislador”, tem vindo a ser combatida através seja do (con-
troverso) princípio da proibição do retrocesso social, seja do princípio da
dignidade da pessoa humana, associada à garantia do “mínimo de exis-
tência”.

É também hoje incorrecto sustentar a falta de relevância destes direi-
tos como parâmetros de controlo, já que estabelecem limites aos poderes
públicos, na medida em que expressam valores fundamentais que deverão
ser respeitados — assumindo então uma matriz também defensiva, ao lado
da tradicional matriz prestadora. Esse “potencial limitador” dos direitos
sociais resulta igualmente da Carta, pelo que é sustentável que, no âmbito
de aplicação do direito comunitário e europeu, nem a União nem os Esta-
dos possam desrespeitá-los (61). Tal é especialmente visível a propósito dos
direitos auto-exequíveis — como a liberdade de associação sindical (con-
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(59) Projecto de Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, disponível
em http://european-convention.eu.int/docs/Treaty/cv00850.pt03.pdf.

(60) Neste sentido, Jorge Pereira da SILVA, “Os direitos…”, pp. 154-155.
(61) CHARTE 4316/00.
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sagrada no artigo 12.º) ou o direito de recurso a medidas de acção colec-
tiva (consagrado no artigo 28.º) (62).

Como o direito comparado revela, a difícil constitucionalização dos
direitos sociais assumiu diferentes modalidades — se na Alemanha são
retirados da cláusula do Estado Social de Direito, em Espanha são consa-
grados como princípios rectores da política económica e social e em Por-
tugal como verdadeiros direitos fundamentais, como tal inseridos num
Título autónomo na Parte I, que a Constituição Portuguesa de 1976 dedica
aos direitos fundamentais.

A já referida dicotomia direitos/princípios é especialmente visível
nos direitos sociais, consagrados sobretudo em normas com a estrutura de
princípios. A opção da Carta pela formatação principial não exclui que
alguns desses direitos possam ser configurados como verdadeiros direitos
subjectivos, como por exemplo o direito a períodos de descanso (consa-
grado no n.º 2 do artigo 31.º) ou o direito de acesso aos serviços de
emprego (consagrado no artigo 29.º). Todavia, a inovação que o princí-
pio da indivisibilidade traduz é notavelmente relativizada pelo facto de a
positivação dos direitos sociais continuar, em grande medida, associada à
necessidade de medidas de implementação, das quais depende, em mui-
tos casos, a sua radicação subjectiva como direitos derivados a presta-
ções (63). A vinculatividade das normas que consagram direitos sociais sai
assim fragilizada pela sua consagração sob reserva de implementação
nacional (64).

A consagração dos direitos sociais na Carta, ainda que com formata-
ção principial, aconselha a uma interpretação favorável à sua justiciabilidade,
seja através da interpretação conforme aos direitos sociais, seja através da
exigência de não discriminação e da garantia da liberdade de circula-
ção (65). Numa outra perspectiva, a consagração dos direitos sociais na
Carta pode ainda ser vista como um forte argumento a invocar pelos Esta-
dos como excepções às quatro liberdades, reforçando os valores sociais
na ponderação destes face às liberdades (66).

Mas também o efeito limitador apontado supra pode ser feito valer a
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(62) Oliver DE SCHUTTER, “La contribution…”, p. 41 ss.
(63) Jorge Pereira da SILVA, “Os direitos…”, p. 159.
(64) Ana Maria MARTINS, “A Carta…”, cit., p. 225.
(65) Oliver DE SCHUTTER, “La contribution…”, pp. 42 a 44.
(66) Agustín JOSÉ MENÉNDEZ, “A Rights-Based Europe? The Charter of Funda-

mental Rights of the European Union”, in ARENA Working Papers, 2002.
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propósito dos princípios, ainda que não directamente invocáveis. Em rela-
ção a estes, a Carta pode de facto trazer uma mais-valia, densificando o con-
ceito de défice de protecção. Com efeito, ainda que não haja em geral uma
competência em matéria social ou para a harmonização das legislações, ao
impor certos princípios, como a protecção da saúde humana (consagrada
no artigo 35.º), a Carta poderá fornecer um critério para densificar as
situações em que, no âmbito das competências e políticas comunitárias, não
foram tomadas medidas adequadas para proteger esses valores, permitindo
sindicar omissões fundadas num défice de protecção (67).

A autonomia dos Estados em matéria de direitos sociais, reconhecida
pelo direito comunitário, não os obriga, naturalmente, a violar os direitos
sociais ou a desistir de políticas sociais, mas deixa salvaguardada a liber-
dade dos Estados quanto ao abaixamento do grau de protecção alcan-
çado (68). Ainda que a Carta não pareça ter tido por intenção afectar essa
situação, ao não prever expressamente uma cláusula de não retrocesso
para estes direitos (69), deverá ser vista, sobretudo quando vinculativa,
como barreira última inultrapassável, se atendermos a que as restrições de
direitos, previstas no artigo 52.º, têm sempre por barreira o respeito pelo
núcleo essencial dos direitos, em última análise iluminado pelo princípio
da dignidade da pessoa humana.

§ 3. CARTA, CEDH E CONSTITUIÇÕES NACIONAIS
— MECANISMOS DE “IRRITAÇÃO RECÍPROCA”
ENTRE SISTEMAS AUTÓNOMOS?

Uma Carta “as if”
Evitando as (difíceis) questões da incorporação da Carta nos Tratados

e da sua vinculatividade (e cuja resolução não estava abrangida pelo seu
mandato), os membros da Convenção, com notável pragmatismo, elaboraram
a Carta como se (as if) ela viesse a tornar-se vinculativa, deixando a deci-
são final ao Conselho Europeu. Essa pragmática doutrina as if explica a
existência das Disposições Gerais, que não teriam decerto sido incluídas
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(67) Marianne GIJZEN, “The Charter: A Milestone for Social Protection in Europe?”,
in Maastricht Journal of European and Comparative Law, 8, 2001, p. 44.

(68) Oliver DE SCHUTTER, “La contribution…”, pp. 33 a 41.
(69) António Goucha SOARES, “A Carta…”, p. 72.
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se a Carta fosse elaborada com o único propósito de constituir uma decla-
ração política (70).

Do facto de à Carta não ter sido conferida vinculatividade jurídica
não resulta a sua neutralidade jurídica, desde logo porque traduz uma con-
solidação, prova autorizada, do direito vigente (71). Tal como a Comissão
pôs em evidência, seria no mínimo estranho que as Instituições procla-
massem a Carta e depois não a seguissem, sendo ainda legítimo esperar que
a Carta se tornasse vinculativa através da jurisprudência do TJ, interpre-
tando-a como pertencendo aos princípios gerais de direito comunitário e da
União (72) (73). Enquanto acordo interinstitucional, o seu valor jurídico é
incerto, mas é a própria jurisprudência comunitária a admitir a relevância
jurídica destes acordos que, como tal, integram o soft law (espécie de nor-
matividade complementar e integradora (74)).

Aquando da elaboração deste trabalho, verificámos que a Carta era
expressamente invocada seja na jurisprudência do Tribunal de Primeira Ins-
tância (75), seja nas conclusões de Advogados-Gerais (76). A este propó-
sito, cumpre transcrever, porque elucidativa, a opinião formulada pelo Advo-
gado-Geral LÉGER, no Caso Hautala (77), ainda que depois, no Acórdão, se
não encontre referência à Carta, numa posição de prudência que tem sido assu-
mida pelo TJ e de alguma forma defrauda as expectativas mais optimistas:

“É certo que não podemos ignorar a vontade claramente expressa
dos autores da Carta de não a dotar de força jurídica vinculativa.
Mas, posta de parte qualquer consideração relativa à sua força jurídica,
a natureza dos direitos enunciados na Carta dos Direitos Fundamen-
tais impede que a consideremos como uma simples enumeração sem
consequência de princípios puramente morais. Há que recordar que
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(70) COM (2000) 644, p. 4.
(71) Agustín JOSÉ MENÉNDEZ, “A Rights-Based Europe…”.
(72) COM (2000) 644, p. 6.
(73) Agustín JOSÉ MENÉNDEZ, “A Rights-Based Europe…”.
(74) Maria Luísa DUARTE, “A Carta…”, p. 738.
(75) Caso T-54/99, Max.mobil Telekommunikation service, Col. 2002, II-00313; Caso

T-177/01, Jégo-Quéré, Col. 2002, II-02365.
(76) Entre outros, v. opinião de Léger no Caso C-224/01, de Alber no Caso C-340/99

e de Tizzano no Caso C-173/99. Para uma perspectiva crítica, John MORIJN, “Judicial
Reference to the EU Fundamental Rightes Charter”, URL: europa.eu.int/futurum/docu-
ments/other/oth000602_en.pdf

(77) Caso C-353/99 P, Hautala c. Council, (10/07/01), URL: www.curia.eu.int
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estes valores têm em comum o facto de serem unanimemente reconhe-
cidos pelos Estados-Membros, que optaram por lhes conferir maior visi-
bilidade, consagrando-os uma carta, a fim de reforçar a sua protecção.
A Carta colocou incontestavelmente os direitos que são o seu objecto
ao mais alto nível dos valores comuns aos Estados-Membros. (…)
Como a solenidade da sua forma e o procedimento que conduziu à sua
adopção deixam supor, a Carta deveria constituir um instrumento pri-
vilegiado para a identificação dos direitos fundamentais. É portadora
de indícios que contribuem para revelar a verdadeira natureza das
normas comunitárias de direito positivo”.

Também os Tribunais Constitucionais nacionais se revelaram permeá-
veis à Carta. O pioneiro terá sido o Tribunal Constitucional Espanhol, em
Sentença de 30 de Novembro de 2000 (78), mas também na jurisprudência
constitucional portuguesa há referências, ainda que escassas, à Carta, nos
Acórdãos n.º 90/01, n.º 275/02, n.º 614/03 e n.º 88/04 (79). A invocação mais
evidente da Carta é a do Acórdão n.º 275/02 (80), sendo a Carta invocada
autonomamente, independentemente da CEDH, precisamente por traduzir uma
modernização em relação à formulação clássica desta. Em nenhum dos
casos estava em causa uma questão no quadro do direito comunitário, pelo
que a Carta foi invocada apenas enquanto repositório de valores comuns aos
Estados Membros, ou seja, claramente para além do seu escopo, que é o de
balizar as actuações dos Estados no âmbito do direito comunitário e euro-
peu, nos termos do n.º 1 do artigo 51.º da Carta. Talvez por isso mesmo,
nestes arestos, a não vinculatividade da Carta ou não é invocada ou, quando
é, é desprezada, porquanto a Carta sempre valerá enquanto repositório de
valores comuns, e daí provirá a sua autorictas.
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(78) Recurso 1.463 — 2000, 292/2000.
(79) A jurisprudência referida encontra-se em www.tribunalconstitucional.pt. Curio-

samente, em jurisprudência mais recente, no Acórdão n.º 88/04, a propósito da equipara-
ção entre família oriunda do casamento e de união de facto, a Carta é invocada nas alegações
da recorrente, mas sem que depois o Tribunal Constitucional se lhe refira.

(80) Disponível em http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20020275.html.
No acórdão referido, o Tribunal Constitucional decidiu julgar inconstitucional, por viola-
ção do artigo 36.º, n.º 1, da Constituição conjugado com o princípio da proporcionalidade,
a norma do n.º 2 do artigo 496.º do Código Civil, na parte em que, em caso de morte da
vítima de um crime doloso, exclui a atribuição de um direito de “indemnização por danos
não patrimoniais” pessoalmente sofridos pela pessoa que convivia com a vítima em situa-
ção de união de facto, estável e duradoura, em condições análogas às dos cônjuges.
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O (retrocesso no) nível de protecção

O artigo 51.º da Carta veio tornar mais claro o âmbito de aplicação dos
direitos fundamentais (81), esclarecendo, no seu n.º 1, que estes se aplicam
às instituições e órgãos (82) da União mas também aos Estados (83), “ape-
nas quando apliquem” (implementing) o Direito da União, caso em que são
agentes da União e, como tal, sujeitos aos mesmos constrangimentos (84).
Neste ponto, há que salientar que, ao considerar os direitos fundamentais
aplicáveis no âmbito dos “três pilares”, a Carta foi para além do acquis com-
munautaire jurisdicional, dado que o controlo do TJ não se estendia aos
segundo e terceiro Pilares (85).

O inciso “apenas quando apliquem” pode legitimamente levantar a
suspeita de um recuo face à jurisprudência do TJ, segundo a qual os Esta-
dos devem respeitar os direitos fundamentais sempre que se esteja no
campo de aplicação do direito comunitário (86) — ou seja, não apenas
quando estejam a aplicar ou dar execução estrita ao Direito Comunitário,
mas também quando pretendam derrogar ou invocar uma excepção a essa
aplicação (87). Tal interpretação literal deve, porém, ser corrigida por
apelo ao princípio do não retrocesso na protecção, designadamente da
conferida a um nível jurisdicional (88), pelo que sempre há-de entender-se
que a Carta visa, não afastar, mas consagrar, a orientação da jurisprudên-
cia comunitária (89). Nesse mesmo sentido podem invocar-se, não só as
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(81) Sobre as incertezas ao abrigo dos Tratados de Maastricht e de Amesterdão,
v. Ricardo ALONSO GARCÍA, “The general provisions of the Charter of Fundamental Rights
of the European Union”, in Jean Monnet Working Paper No. 4/02, p. 2 ss.

(82) O Projecto de Constituição Europeia inclui também as agências.
(83) Codificando orientação jurisprudencial estável, v. CONV 116/02, p. 14.
(84) Lord GOLDSMITH, “A Charter…”, pp. 1204-1205.
(85) Beate RUDOLF, “European Union”, artigo disponível em: http://www3.oup.co.uk/ijclaw/

/hdb/Volume_01/Issue_01/pdf/010135.pdf
(86) Caso C-260/89, Elliniki Radiophonia Tileorassi, Col. 1991, I-02925.
(87) O termo apliquem é um recuo face à jurisprudência Elliniki Radiophonia Tiléo-

rassi, já que não abrange, por exemplo, a cláusula de ordem pública que os Estados invo-
cam, ao abrigo do Tratado, para adoptar um regulamentação excepcional, e que tem de ser
interpretada de modo conforme aos direitos fundamentais.

(88) Franz C. MAYER, “La Charte…”; no mesmo sentido, Agustín JOSÉ MENÉNDEZ,
“A Rights-Based Europe…”.

(89) Paloma BIGLINO CAMPOS, “Derechos Fundamentales y competencias de la Union:
el argumento de hamilton”, in Revista de Derecho Comunitario Europeo, ano 7, n.º 14,
Jan-Abril 2003, p. 52 ss.
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anotações do Presidium (90) como também um argumento teleológico já que,
se a Carta não visou alargar as competências da UE à promoção e protecção
dos direitos fundamentais, também é certo que não visou diminuir o grau
de protecção já alcançado. Mais do que isso, pode mesmo ser vista como
um argumento favorável à existência de um princípio horizontal de protecção
dos direitos fundamentais, vistos os direitos fundamentais como “valores
comuns” a ser levados em conta na própria interpretação da liberdade de
circulação e do mercado comum (91).

O fantasma do alargamento de competências e a necessidade de
uma verdadeira política de direitos fundamentais

O n.º 2 do artigo 51.º vem aparentemente exorcizar os medos de todos
os que viam na Carta um pretexto para o alargamento de competências.
Aparentemente, porque é inegável a vocação expansiva da Carta (92) — visí-
vel, por exemplo, quanto ao direito à vida e à proibição da pena de morte,
quando é certo que a UE não tem competências a esse nível em matéria
penal.

Aos direitos fundamentais em geral reconhece-se uma dupla dimensão:
podem ser configurados como normas de competência negativa, impondo
uma obrigação geral de respeito, e como normas de competência positiva,
conferindo poderes e mesmo deveres de agir. Neste sentido, pode sempre
dizer-se que mesmo não existindo uma política geral de direitos funda-
mentais, há uma obrigação geral de respeitar esses direitos, que se estende
a toda a actuação comunitária, independentemente da previsão expressa
de poderes de agir (93). Assim sendo, e ilustrando a afirmação feita, ainda
que a UE não tenha competência para adoptar medidas que visem garan-
tir a liberdade de culto, deve respeitá-la, seja na fixação dos dias para
prestação de provas num concurso ou para estabelecer normas em matéria

Anabela Costa Leão62

(90) Que, em anotação ao artigo 51.º, refere que “...resulta sem ambiguidade da
jurisprudência do TJ que a obrigação de respeitar os direitos fundamentais definidos no qua-
dro da União se impõe aos Estados Membros quando estes agem no quadro do direito
comunitário”, fazendo referência expressa à jurisprudência Elliniki Radiophonia Tiléorassi.

(91) Ricardo ALONSO GARCÍA, “The general…”, pp. 5-6.
(92) Rui MEDEIROS, “A Carta dos direitos fundamentais da União Europeia, a Con-

venção Europeia dos Direitos do Homem e o Estado Português”, in Nos 25 anos da Cons-
tituição da República Portuguesa de 1976, Lisboa, AAFDL, 2001, p. 245.

(93) Jean Paul JACQUE, “La démarche…”, p. 6.
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de abate de animais. Já quanto à vertente positiva, aos deveres (de acção,
de protecção, de prestação) que emergem dos direitos fundamentais con-
sagrados, esses terão de balizar-se pelo âmbito das competências comuni-
tárias. É essa vertente positiva que o n.º 2 do artigo 51.º visa delimitar,
acentuando que os direitos fundamentais não conferem competências para
além daquelas de que a UE dispõe. Ao invés, a Carta terá muitas vezes
um efeito estabilizador, ao remeter claramente certas matérias para a com-
petência nacional (vejam-se, neste sentido, e exemplificativamente, as res-
salvas que constam artigos 30.º e 35.º) (94).

Da dimensão negativa dos direitos resulta também que, do facto de não
haver uma competência comunitária, não decorre que não haja um efeito
comunitário (95). Este pode ser comprovado por recurso a um exemplo:
ainda que a UE não tenha competências ao nível da pena de morte, pode
ver-se na condenação da pena de morte que consta do n.º 2 do artigo 2.º
da Carta um critério quanto a novas adesões.

Como GRÁINNE DE BÚRCA põe em evidência, a jurisprudência do TJ
vem afirmando que o respeito pelos direitos fundamentais é parte do sis-
tema legal comunitário, obrigando quer as instituições e órgãos comunitá-
rios, quer os Estados, quando actuam no campo de aplicação do Direito
Comunitário. Por seu turno, existem no TCE (artigos 177.º e 13.º) e
no TUE (artigos 6.º e 7.º) disposições que fornecem uma base legal para
uma acção comunitária e da UE no âmbito dos direitos fundamentais. Se
a esta base favorável juntarmos o contributo da Carta, parece aperceber-se
um avanço no sentido de um grau significativo de competências no plano
dos direitos fundamentais.

Esta perspectiva está em tensão com uma outra, mais conservadora e
limitadora da competência da Comunidade quanto aos direitos humanos, que
ficou simbolizada pelo Parecer 2/94 do TJ. Neste, o Tribunal pronun-
ciou-se no sentido da falta de competência e poderes da Comunidade para
agir no âmbito dos direitos humanos e, logo, da falta de competência para
aderir à CEDH — mas, para alguns autores, deixou relativamente em
aberto a questão de saber se a protecção dos direitos humanos não pode ser
considerado um objectivo independente da CE ao abrigo do artigo 308.º
Nessa medida, face a disposições abertas como são a generalidade das dis-
posições dos Tratados com referências aos direitos humanos, a questão da
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(94) Franz C. MAYER, “La Charte…”.
(95) Franz C. MAYER, “La Charte…”.
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competência da CE deixa de ser uma questão puramente técnico-legal, a de
saber se existe nos Tratados alguma disposição que expressamente confira
à Comunidade poder para editar regras gerais nessa matéria, para se tornar
numa questão política e constitucional, a de saber se há (ou não há) uma von-
tade dos actores envolvidos no sentido de desenvolver e implementar uma
política de direitos humanos, ao que se soma a questão filosófica da legi-
timidade de uma entidade como a UE para desenvolver tal tipo de polí-
tica (96). Uma vez vinculativa a Carta, é de crer que vá emergir o conflito
— tudo vai de saber se a tensão existente vai ser interpretada num sentido
mais conservador, que preserve o status quo, ou mais dinâmico (97).

Segundo a interpretação mais razoável — ainda que, reconhece-se,
pouco ambiciosa — os direitos fundamentais, para além de funcionarem
como limite e parâmetro de controlo da legalidade comunitária, poderão
ainda justificar acções positivas naqueles domínios — como a igualdade
(artigo 13.º TCE) ou mesmo as liberdades comunitárias — em que há
competências comunitárias e em que podem estar em causa direitos fun-
damentais. Nesse sentido aponta o n.º 2 do artigo 51.º, ao impor aos
Estados e à UE que promovam a aplicação dos direitos aí contidos. Mas
já não parece, porém, que esse mesmo n.º 2 contenha uma cláusula habi-
litadora em matéria de direitos fundamentais, um título autónomo atribu-
tivo de competências, pelo que, para desenvolver uma acção positiva,
haverá que invocar uma competência pré-existente (98).

A Carta e as Constituições nacionais — em especial, a Carta e a
Constituição portuguesa

Segundo algumas vozes críticas, a Carta seria no mínimo inútil, por
não representar um acréscimo de protecção em relação à Constituições nacio-
nais e, mesmo, por ignorá-las ou pretender sobrepor-se a elas. A análise do
âmbito de aplicação da Carta demonstra porém que, não obstante haver um
espaço de sobreposição entre os dois planos — e que é o espaço em que os
Estados actuam no âmbito do direito da União, simultaneamente abrangido
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(96) Gráinne de BÚRCA, “Human Rights: The Charter and Beyond”, in Jean Mon-
net Working Paper N.º 10/01, p. 7 ss.

(97) Ora, neste último caso, se existir uma obrigação positiva para promover os direi-
tos fundamentais previstos na Carta, surge a questão de saber se terá de considerar-se a
promoção dos direitos fundamentais como um objectivo para efeitos do artigo 308.º TCE.

(98) Neste sentido, Paloma BIGLINO CAMPOS, “Derechos Fundamentales…”, p. 63 ss.
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pela Constituição, em razão do sujeito, e pela Carta, em razão da matéria —
há claramente espaços de não sobreposição — porque há mais actividade dos
Estados para além da que toque o direito da União, assim como nem só de
Estados, e cada vez menos deles, vive a UE. Logo, há um vasto campo de
relações jurídicas que envolvem directamente as instituições e órgãos da
UE e que a Carta claramente submete aos direitos fundamentais. Se, como
cremos, a Carta representa sobretudo um ganho interno no sentido de con-
figurar a UE como uma União de Direito, é na vinculação interna que real-
mente reside a sua importância (99), e não na pretensão de “dar lições de direi-
tos fundamentais” aos Estados, dos quais a pequena Europa, bem ao contrário,
recebeu a tradição do respeito pelos direitos fundamentais.

Sendo que a Carta vincula os Estados quando actuam como agentes
da União, a conflitualidade entre a Carta e as Constituições nacionais resi-
dirá, portanto, e em homenagem aos princípios da subsidiariedade e da
especialidade, nas matérias comunitárias, e não nas matérias exclusiva-
mente internas. Nessas matérias, e em se tornando a Carta vinculativa,
poderá ser invocada pelos cidadãos, com as únicas limitações decorrentes
de se tratar, ou não, de direitos auto-exequíveis. Saber a quem deverá
ser adjudicada a primazia — se ao direito comunitário, se ao constitucio-
nal — e se a Carta primará enquanto parâmetro de validade ou em virtude
de uma preferência aplicativa, depende do entendimento a conferir ao prin-
cípio do primado, questão que vai para além do âmbito deste relatório.

Porém, os receios já apontados de que a Carta venha fragilizar o prin-
cípio do primado — dada a cláusula de prevalência do artigo 53.º, que pode
legitimar um Estado a invocar o direito nacional para não aplicar direito
comunitário sempre que estejam em causa direitos fundamentais, fazendo
prevalecer o direito fundamental nacional — poderão ser tranquilizados
por recurso a um conceito de primado diferenciado, que não implica uma
hierarquia tipicamente federal, com consequências ao nível da validade, mas
apenas uma forma de resolver conflitos de aplicação de normas e, portanto,
conforme ao princípio do respeito das identidades nacionais a que a UE está
submetida (artigo 6.º TUE) (100). Este entendimento sai, de alguma forma,
reforçado por um argumento histórico: a protecção dos direitos funda-
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(99) Lord GOLDSMITH, “A Charter…”, pp. 1204-1205; Jean Paul JACQUÉ, “La demar-
che…”, p. 6.

(100) Vieira de ANDRADE, “A Carta europeia dos direitos fundamentais e as consti-
tuições nacionais”, in Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, Coimbra,
Coimbra Editora, 2001, p. 83 ss.; Franz C. MAYER, “La Charte…”.
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mentais no espaço comunitário surgiu como um mecanismo para vencer as
resistências nacionais ao princípio do primado, pelo que, e na lógica da juris-
prudência Solange, em reforçando a União a protecção dos direitos fun-
damentais, é legítimo esperar uma auto-contenção dos tribunais nacionais.

A lógica do primado diferenciado poderá autorizar a distinguir con-
soante se esteja perante actuações estaduais em matéria comunitária — caso
em que tal primazia da Carta poderá ser mais evidente — ou perante apli-
cação de normas de direito comunitário — caso em que fará sentido con-
tinuar a defender uma fiscalização conforme ao direitos fundamentais cons-
titucionais (101).

A essa conflitualidade latente parece querer responder a cláusula do
não retrocesso do nível de protecção atingido, consagrada no artigo 53.º,
e da qual decorre um “princípio geral de interpretação favorável aos direi-
tos fundamentais”, que desde logo se traduz num princípio interpretativo
de não retrocesso na protecção dos direitos fundamentais, designadamente
na protecção conferida a um nível jurisprudencial, tal como resulta do
artigo 53.º e do Preâmbulo da Carta (102). Tal princípio tem um duplo
significado, negativo — associado ao respeito do standard de direitos
reconhecidos — e positivo — obrigando à interpretação mais favorável
dos direitos previstos na Carta — mas sempre tendo por limite o quadro
de atribuições e competências que resulta dos Tratados.

O artigo 53.º é, porém, relativamente obscuro, colocando desde logo
a questão de saber como entender o nível de protecção conferido pelas
tradições constitucionais. Como salienta PAUL CRAIG, também aqui o TJ
terá questões difíceis a resolver, pois ainda que se entenda essa cláusula
como visando apenas salvaguardar o nível de protecção do direito tal como
consagrado no Estado em causa num determinado caso concreto, são óbvias
as implicações que tal terá, desde logo do prisma da aplicação uniforme do
direito comunitário (103).

O grau de conflitualidade entre níveis de protecção dos direitos fun-
damentais depende também do tipo de obrigações impostas e do tipo de catá-
logos — exaustivos, completos, etc. — das constituições nacionais. A Cons-
tituição Portuguesa de 1976 (CRP), dotada de um completo elenco de
direitos, desde os direitos, liberdades e garantias aos direitos sociais, aberta

Anabela Costa Leão66

(101) Neste sentido, Vieira de ANDRADE, “A Carta europeia…”.
(102) Franz C. MAYER, “La Charte…”.
(103) Paul CRAIG, “EU Law and National Constitutions: the UK”, URL:

http://www.fide2002.org/pdfs/euuk.pdf
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a novas realidades como a protecção do ambiente, as garantias contra a
utilização da informática e as questões bioéticas, e dotada ainda de uma cláu-
sula aberta de direitos fundamentais (artigo 16.º), talvez não vá sentir grande
impacto, na medida em que, ela própria, já garante um nível de protecção
muito elevado. Mas tal não exclui a existência de conflitos, como poderá
ser demonstrado pelo exemplo do lock-out, proibido pelo artigo 57.º CRP
mas não pelo artigo 28.º da Carta. Nesse caso, o princípio da interpreta-
ção mais favorável do artigo 53.º parece solucionar a questão, já que o
artigo 28.º não pode ser interpretado no sentido de diminuir a protecção que,
aos direitos dos trabalhadores, é conferida pela proibição de lock-out. Toda-
via, a questão não é assim tão simples, já que tal proibição, por sua vez, res-
tringe os direitos dos empregadores, pelo que, nesta perspectiva, parece ser
outro o resultado recomendado pelo princípio da interpretação mais favo-
rável. Como salienta VITAL MOREIRA (104), não se trata aqui de níveis de
protecção diferentes, mas de direitos diferentes, que conflituam. Nestas
questões, o sentido da Carta permanece relativamente obscuro, já que é o
próprio artigo 28.º a colocar os direitos sob reserva de legislação nacional.

Ainda quanto à ordem jurídico-constitucional portuguesa, a cláusula
aberta do artigo 16.º da CRP pode trazer algumas pistas interessantes
quanto ao estatuto jurídico actual da Carta. Esta pode assumir relevância
jurídica através da referida cláusula aberta, questão que terá interesse em
relação aos direitos fundamentais enumerados na Carta mas não enumerados
na Constituição, e que são escassos (105). Numa leitura formalista, os
preceitos da Carta — não sendo esta vinculativa e enquanto o não for —
não podem considerar-se, em bom rigor, regras aplicáveis de direito inter-
nacional nos termos do artigo 8.º da Constituição, para os efeitos do n.º 1
do artigo 16.º da CRP. Já numa leitura substancialista, o facto de os direi-
tos aí consagrados serem direitos fundamentais em sentido material, mui-
tos deles direitos revelados pela jurisprudência e outros mesmo de fonte
convencional (desde logo se atendermos a que a principal fonte da Carta
é a CEDH) permite considerá-los vinculativos, gozando da protecção de que,
entre nós, gozam os restantes direitos fundamentais materiais (extra-cons-
titucionais ou não enumerados) (106). Esta solução, por um lado, apenas
resolve a questão da articulação entre Carta e Constituição e, por outro,

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 67

(104) Em conferência no âmbito do curso Human Rights and Democratization, na Uni-
versidade de Coimbra, a 21 de Fevereiro de 2004.

(105) Rui MEDEIROS, “A Carta…”, pp. 227-293.
(106) Neste sentido, Maria Luísa DUARTE, “A Carta…”, p. 750.
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resolve-a conferindo aos direitos da Carta uma protecção constitucional, e
não uma vinculatividade e protecção autónomas.

Carta e CEDH — união feliz sem casamento?
O sistema, tal como existe, assenta na lógica de complementaridade

entre Carta e CEDH: enquanto a CEDH fornece um sistema de protecção
complementar, porque exterior aos sistemas estaduais e ao sistema comu-
nitário e europeu, a Carta fornece uma protecção interna, porque se desen-
volve no interior de um sistema específico (107) (v. supra). O sistema
comunitário e da União e o sistema da CEDH são dois corpos jurídicos
autónomos, que reconhecem reciprocamente a sua autonomia, cada um
utilizando um vocabulário “constitucional” próprio, mas desenvolvendo
relações de aculturação recíproca (108).

Quanto a este aspecto do puzzle, a Carta nada trouxe de novo, e nem
pode ser sequer invocada como argumento dissuasor da adesão à CEDH
— bem pelo contrário. A inexistência de um controlo externo da actuação
comunitária, decorrente da incompetência do TEDH para apreciar directamente
a conformidade dos actos comunitários face à CEDH, fragiliza o estatuto da
UE como Comunidade de Direito e é uma das lacunas mais apontadas ao sis-
tema comunitário e europeu de protecção dos direitos fundamentais (109). Se
tal traduz o estado relativamente embrionário do sistema jurídico comunitário,
e a necessidade de reforço das garantias dos particulares, por outro mostra
a velocidade alucinante com que esse sistema evolui e incorpora os ensina-
mentos que os sistemas nacionais e o direito internacional demoraram séculos
a forjar. De facto, e em homenagem a um saudável princípio de separação
e interdependência de poderes, é não apenas defensável como recomendá-
vel a existência de um controlo externo da conformidade aos direitos fun-
damentais das actuações desenvolvidas no âmbito da EU. Tal controlo
externo existe em relação aos Estados, sem que com isso seja posta em
causa a sua soberania ou a autonomia do seu sistema jurídico, mas antes
desenvolvendo um saudável e enriquecedor diálogo entre ordens jurídicas,
através de mecanismos de interacção e correcção recíproca.
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(107) Franz C. MAYER, “La Charte…”.
(108) Denys SIMON, “Des influences…”, p. 41 ss.
(109) Emmanuelle BRIBOSIA, “Quelle Charte des droits fondamentaux pour l’Union

européenne?”, in Vers un espace judiciaire pénal európeen, ed. Gilles de Kerchove e Anne
Weyembergh, Bruxelas, Editions de l’Université de Bruxelles, 2000, p. 25 ss.

Rev
ist

a d
a F

ac
uld

ad
e d

e D
ire

ito
 da

 U
niv

ers
ida

de
 do

 P
ort

o



O TEDH vem, na sua jurisprudência, reconhecendo a autonomia e
especificidade do sistema comunitário (110), mas sem que isso obste a que
vá alargando o seu controlo, indirectamente, aos actos comunitários. Como
a CE não é parte na CEDH, queixas directamente dirigidas contra institui-
ções são irrecebíveis ratione personae, mas a Comissão (111) e o TEDH con-
sideraram-se competentes para conhecer das violações da CEDH por actos
nacionais de aplicação de direito comunitário, sendo que aí a violação põe
em causa, pelo menos indirectamente, o próprio acto comunitário, e de
forma mais evidente quando se trata de actos de aplicação em relação aos
quais os Estados Membros não dispõem de qualquer margem de manobra.

Segundo o artigo 1.º da CEDH, os Estados Membros são responsáveis
por todos os actos ou omissões dos seus órgãos contrárias à CEDH, inde-
pendentemente do facto de resultarem apenas do direito interno ou de serem
a consequência de uma obrigação internacional assumida pelo Estado Mem-
bro. A conclusão de tratados internacionais não permite aos Estados Mem-
bros libertarem-se das obrigações assumidas no âmbito da CEDH, sob pena
de responsabilidade, tanto mais que a referida convenção faz parte da ordem
pública internacional. Por isso, vem sendo entendimento pacífico que a
transferência de competências para as Comunidades não desobriga os Esta-
dos Membros de cumprirem as obrigações que resultam da CEDH (112).

Todavia, numa lógica de respeito mútuo e coexistência pacífica, veri-
fica-se, pela Comissão, anteriormente, e pelo TEDH, mais recentemente, o
recurso à teoria da auto-contenção no controlo dos actos estaduais de apli-
cação do direito comunitário. No Caso M. & Co. contre la RFA (1990), a
Comissão afirmou uma reserva fundamental quanto ao exercício do seu
controlo, numa construção que evoca claramente a jurisprudência Solange
e estabelece que a transferência de poderes para uma organização interna-
cional não é incompatível com a CEDH desde que nessa organização os
direitos fundamentais recebam uma protecção equivalente. Trata-se do
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(110) Especialmente significativo, nesse campo, é o Acórdão Matthews, em que a espe-
cificidade da ordem jurídica comunitária é reconhecida, v. Considerando 48, em que a
propósito de saber se o Parlamento Europeu deveria ser considerado órgão legislativo para
efeitos do artigo 3.º do Protocolo n.º 1 adicional à CEDH, se afirma “… the sui generis
nature of the European Community, wich does not follow in every respect the pattern
common in many States of a more or less strict division of powers between the executive
and the legislature”.

(111) Antes do Protocolo Adicional n.º 11, que reestruturou o sistema de recurso
ao TEDH e suprimiu a filtragem prévia que cabia à Comissão.

(112) V. Etienne Tête contre la France (1987).
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reconhecimento de que os actos comunitários beneficiam de uma imuni-
dade de jurisdição, através da qual a Comissão e o TEDH optam por uma
atitude de cooperação face ao Tribunal do Luxemburgo (113).

Os anos 90 marcam um período de aplicação mais rigorosa deste
entendimento. No caso Cantoni contre la France (1996) o TEDH rejeitou
a invocação da excepção comunitária, na qual a França se baseou para
defender que o Tribunal não poderia controlar o Código de Saúde Pública
francês na parte em que ele concretizava uma directiva comunitária pois,
se o fizesse, estaria a censurar a própria directiva. O TEDH rejeitou a
excepção comunitária, entendendo que o facto de o Código transpor uma
Directiva não impedia que a sua conformidade com o artigo 7.º da CEDH
fosse controlada.

O Caso Mathews v. Reino Unido (1999) marca uma nova era na juris-
prudência de Estrasburgo, com o TEDH a considerar-se competente para
controlar também um acto nacional de aplicação de um acto convencional
de direito comunitário originário, admitindo a hipótese de responsabili-
dade colectiva dos Estados Membros na adopção de um acto comunitário
de direito originário. Através do princípio da responsabilidade internacional
colectiva dos Estados Membros por actos de instituições comunitárias (114),
o TEDH encontrou a forma de controlar os actos das instituições (inde-
pendentemente da forma, ou seja, possivelmente até sentenças do TJ) (115)
e, por essa forma, evitar que os Estados Membros invoquem a transfe-
rência de competências para se eximirem às obrigações assumidas perante
a CEDH na protecção dos direitos fundamentais.

A distorção provocada por este mecanismo é evidente, podendo levar
à responsabilização dos Estados Membros quando cumprem obrigações
comunitárias estritamente vinculadas, caso em que o que está efectiva-
mente sob escrutínio é um acto comunitário e não é permitido às Comu-
nidades nem à UE defenderem-se efectivamente perante o Tribunal de
Estrasburgo — argumentos que militam a favor da adesão da Comunida-
des e/ou UE à CEDH.

É visível o diálogo, ou mesmo a aproximação, entre o sistema comu-
nitário e europeu e o sistema da CEDH. O TJ apropriou-se progressiva-
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(113) Françoise TULKENS, “L’Union européenne devant la Cour européenne des droits
de l’homme”, in Revue universelle des droits de l’homme, n.º 1-2 (2000), pp. 50-57.

(114) V. também, Soc. Guérin Automobiles contra os quinze EM (2000).
(115) Denys SIMON, “Des influences…”, p. 39 ss.; Maria Luísa DUARTE, “A Carta…”,

p. 738.
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mente do direito da CEDH e aplica as disposições desta com a interpre-
tação dada por Estrasburgo (116), com o objectivo de promover a unifor-
midade. Tal não significou uma mudança no estatuto da CEDH — ela con-
tinua a não vincular as Comunidades ou a UE enquanto tal e o TJ continua
a afirmar que não a aplica enquanto tal mas como fonte de inspiração pri-
vilegiada. Trata-se de uma posição prudente, que afirma a protecção dos
direitos fundamentais no quadro comunitário mas recorrendo à CEDH de
uma forma selectiva e que não ponha em causa as bases específicas da
ordem comunitária (117), ou seja, funcionalizando os direitos fundamentais
a uma finalidade comunitária.

Mas a aculturação pode dizer-se recíproca, e o movimento inverso,
ainda que menos evidente, é também visível, sendo que o TEDH leva
também em conta a jurisprudência do Luxemburgo (118) o que, se denun-
cia o movimento de uniformização, não exclui a possibilidade de ocor-
rência de conflitos (119).

Inevitavelmente, aquando da elaboração da Carta, a Convenção teve
de pronunciar-se sobre a articulação entre esta e a CEDH. Não existindo
uma sobreposição objectiva (isto é, no que diz respeito aos direitos con-
sagrados) total entre CEDH e Carta, a questão da articulação entre os dois
textos só se coloca quando se trata de estabelecer o sentido e alcance dos
direitos inscritos em ambos os instrumentos. A solução encontrada pela
Carta foi a previsão de uma cláusula de não-retrocesso em relação ao
nível de protecção conferido pela CEDH (120), considerado o nível mínimo
de protecção, sendo o eventual conflito de normas resolvido a favor da
CEDH sempre que o sentido e âmbito das disposições da Carta não alcan-
cem esse padrão de protecção, nos termos do n.º 3 do artigo 52.º Ao
invés, sempre que a Carta confira um grau de protecção superior ao con-
ferido pela CEDH, o conflito resolve-se a seu favor (121).

A simplicidade aparente da solução não ilude o facto de as divergên-
cias poderem subsistir. TJ e TEDH continuam a aplicar a CEDH, ainda que
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(116) V. Acórdão Baustahlgewebe GmbH (1998).
(117) Denys SIMON, “Des influences…”, p. 34 ss.
(118) Denys SIMON, “Des influences...”.
(119) V. Caso Kress v. France (2001) do TEDH e Caso C-17/98, Emesa Sugar, Col.

2000, I-00665 do TJ.
(120) J. J. Gomes CANOTILHO, “Compreensão jurídico-política da Carta”, in Carta dos

Direitos Fundamentais da União Europeia, Coimbra, Coimbra Editora, 2001, pp. 14-15.
(121) António Goucha SOARES, “A Carta…”, p. 52.
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se possa alegar que o TJ apenas aplica a CEDH de forma indirecta, enquanto
fonte dos princípios gerais de direito que lhe cumpre aplicar. Todavia, o
estatuto da CEDH perante o TJ é equívoco, como o comprovam as diver-
gências de opinião que existem entre juízes e entre advogados gerais quanto
a saber se a CEDH faz, ou não, directamente parte do direito comunitá-
rio (122). Dessa forma, mantém-se em aberto a questão da adesão à CEDH,
tanto mais que a solução de adoptar um elenco próprio de direitos funda-
mentais nunca visou excluir a possibilidade de adesão, tratando-se antes de
soluções complementares (123). Tal teria o mérito, não de eliminar os con-
flitos, mas de evitar a duplicação de standards de protecção, determinar
quem tem a última palavra na matéria e submeter a União e os actos das
instituições a um controlo externo (124). Esse controlo externo não poria
em causa a autonomia do direito da União, em relação ao qual o TJ con-
tinuaria a ser juiz supremo, não cabendo ao TEDH anular actos comunitários,
nem sendo a relação entre TJ e TEDH de hierarquia mas de especialidade,
funcionando o TEDH em relação ao direito da União enquanto tribunal
especializado, tal como acontece já em relação aos Estados contratantes.
A Carta pode, portanto, ser vista, não como um obstáculo, mas como um
estímulo à adesão, já que o TJ passaria a aplicar também directamente a
CEDH, tal como interpretada pelo TEDH, sendo em contrapartida legí-
timo esperar uma maior influência do TJ na jurisprudência do TEDH, fac-
tores que contribuiriam para a uniformização de jurisprudências (125).

Se é verdade que a opção por uma Carta de direitos fundamentais
tem o inegável mérito de ser uma solução autónoma, encontrada no seio
da União Europeia e decorrente de um ethos próprio, pode todavia colo-
car-se a questão de saber se não será tal ganho relativizado ao impor que
os direitos da Carta sejam interpretados de acordo com o significado que
têm na CEDH. Ainda que possa ser excessivo ver na norma do n.º 3 do
artigo 52.º um mecanismo de recepção formal da CEDH, note-se que não
apenas conteúdo dos direitos mas também as restrições terão de ser, para
aqueles direitos também previstos na CEDH, o conteúdo e restrições que
existam no sistema da CEDH. A ser assim, não terão as instituições comu-
nitárias e os Estados Membros, em aplicando a Carta, de interpretá-la de
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(122) Denys SIMON, “Des influences…”, p. 38.
(123) Emannuelle BRIBOSIA, “Quelle Charte…”, p. 28.
(124) Preconizando esta solução ou, em alternativa, a criação de um mecanismo de

reenvio prejudicial, v. Maria Luísa DUARTE, “A Carta…”, cit., p. 754.
(125) V. opinião do Juiz do TEDH Marc Fischbach, CONV 295/02.
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acordo com a Convenção? Em que reside, então, a auto-proclamada auto-
nomia que a Carta veio afirmar?

A “adesão inequívoca” à CEDH parece limitar, por via convencio-
nal, a margem de manobra que o TJ se auto-atribuiu ao recorrer de forma
selectiva à CEDH, com o objectivo de melhor gerir os direitos funda-
mentais aí previstos no contrapeso com os objectivos comunitários. Nesse
sentido, a Carta contribui para substituir, na lógica de funcionamento do TJ,
a “lógica de juiz administrativo”, preocupado com a salvaguarda da auto-
nomia e coerência do direito comunitário, convertidos em interesse geral,
por uma “lógica de juiz constitucional”, vocacionado para a protecção dos
direitos fundamentais e, nesse sentido, inverter a preferência de que, no con-
trapeso entre direitos fundamentais e (outros) valores e interesses comunitários,
beneficiava o interesse comunitário (126). Ao amarrar inequivocamente a sua
interpretação à CEDH, a Carta parece ter dado um passo além no sentido de
reduzir a margem de apreciação do TJ, o que pode ser visto como mais um
impulso no sentido da adesão à CEDH (127). Talvez ciente dessa fragiliza-
ção da autonomia comunitária, a Anotação ao artigo 52.º estabelece que “ao
impor restrições (…) o legislador deve respeitar exactamente as normas
estabelecidas pelo regime de restrições previsto pela CEDH sem que tal
atente contra a autonomia do direito comunitário e do Tribunal de Justiça
das Comunidades Europeias” (sublinhado nosso), esclarecendo que o sentido
e âmbito dos direitos resulta não apenas do texto e protocolos da CEDH mas
também da jurisprudência do TEDH e do TJ. Não é impossível, na prática,
configurar hipóteses em que tal interpretação diminua a protecção do n.º 3,
sendo de questionar a legitimidade de tal orientação sempre que conduza a
uma interpretação desfavorável aos direitos fundamentais.

Duas observações se impõem, porém. Por um lado, a adesão à CEDH
não dispensa a cláusula de salvaguarda do n.º 3 do artigo 52.º da Carta para
reger a articulação entre os dois textos. Por outro, tal adesão não eliminará
os conflitos entre a jurisprudência dos dois tribunais, tal como não elimina
os conflitos entre TEDH e tribunais nacionais (128). Mas, para além de as
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(126) Lucia Serena ROSSI, “«Constitutionnalisation» de l’Union européenne et des
droits fondamentaux”, in Révue Trimestrelle de Droit Européen, 38 (1), Janeiro-Março
2002, p. 42 ss.

(127) Para uma interpretação semelhante, v. Lucia Serena ROSSI, “Constitutionnali-
sation”…, p. 45.

(128) Como exemplo, a divergência entre o entendimento mais amplo das liberdades
de expressão e imprensa do TEDH e o entendimento mais restrito dos tribunais portugue-
ses, patente no Caso Lopes Gomes da Silva v. Portugal (2000) do TEDH.
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contradições não serem tão graves quanto por vezes se faz crer, enquanto as
contradições forem a excepção, e não a regra, podem ser vistas como meca-
nismos de diálogo, aperfeiçoamento e correcção recíprocos entre tribunais
— numa visão pluralista e não monista da ordem jurídica (129).

O Projecto de Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa
tomou posição na questão da adesão à CEDH. Reafirmando a solução
que vinha já sendo reclamada por vários sectores da doutrina e fora avan-
çada durante os trabalhos preparatórios (130), estabeleceu que a União pro-
curará aderir à CEDH, sem que tal altere as competências da União, tal
como definidas na Constituição (131).

§ 4. QUE BALANÇO?

A concluir, a pergunta que naturalmente se impõe é saber se a Carta
trouxe efectivamente um ganho para o sistema de protecção dos direitos
fundamentais e, em caso de resposta afirmativa, de que natureza. À pri-
meira vista, parece tratar-se de uma falsa questão: no que aos direitos diz
respeito, só pode haver vantagens em criar novos instrumentos de protec-
ção. A este “discurso dos direitos” sempre pode juntar-se um argumento
“europeu”, vendo na Carta um reforço de legitimidade na construção euro-
peia e mais um instrumento para configurar a UE como uma União de
Direito (132). Avulta assim o importante valor simbólico da Carta como con-
tributo decisivo para a positivação, para a fundamentalização material
(enquanto valores estruturantes) e, quando vinculativa, para a fundamen-
talização formal dos direitos na UE (133). Inevitavelmente, e abandonado
o princípio da prudência semântica (que aconselha ao pudor na utilização
de expressões que possam convocar a noção de Estado) (134) a Carta surge
então como elemento fulcral na constitucionalização (formal) da UE. Basta
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(129) Agustín JOSÉ MENÉNDEZ, “A Rights-Based Europe…”, cit.
(130) CONV 116/02 e CONV 3/02.54.
(131) N.º 2 do artigo 7.º do Projecto de Tratado que estabelece uma Constituição para

a Europa. V. também artigo 6.º que, em conformidade, estabelece a personalidade jurídica
da União. Cfr. Artigos I-7.º e I-9.º do Tratado que estabelece uma Constituição para a
Europa, publicado no Jornal Oficial da União Europeia em 16 de Dezembro de 2004
(Série C, n.º 310), em especial a (nova) formulação do n.º 2 do artigo I-9.º

(132) Maria Luísa DUARTE, “A Carta…”, p. 724.
(133) J. J. Gomes CANOTILHO, “Compreensão …”, p. 13.
(134) Franz C. MAYER, “La Charte…”.
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recordar, a este propósito, o artigo 16.º da Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão de 1789, que traduz o conteúdo mínimo de Cons-
tituição em sentido moderno, e vincula o Estado de Direito à garantia da
separação de poderes e à protecção dos direitos e liberdades fundamentais.

A democracia e o respeito pelos direitos humanos sempre foram requi-
sitos necessários para adquirir e manter o estatuto de membro das Comu-
nidades — desde o Relatório Birkelbach, de 1961 (Parlamento Europeu).
Tais requisitos foram depois formalizados nos artigos 6.º, 7.º e 49.º do TUE.
Também aqui a Carta tem um importante papel a desempenhar — é a
prova mais acreditada do Direito Europeu em matéria de direitos funda-
mentais (135). A demonstrá-lo está o facto de, neste recente alargamento,
a Carta ter sido invocada seja pela Comissão, seja pelos Estados em vias
de adesão, como traduzindo o compromisso da UE para com os direitos fun-
damentais (136).

Ao longo do texto, foram postos em evidência alguns contributos
positivos e negativos da Carta. O balanço não é eufórico, mas é posi-
tivo. A Carta confere efectivamente maior visibilidade aos direitos, bem
como reforça a certeza e segurança jurídicas, mas não atribui de per se uma
política de promoção dos direitos fundamentais. Todavia, os ganhos de visi-
bilidade e de segurança jurídica não deverão ser minimizados, já que a
tutela jurídica efectiva implica também que só conhecendo os nossos direi-
tos possamos eficazmente fazê-los valer. Há que fazer uma advertência:
a Carta estabiliza mas não pode cristalizar a protecção dos direitos, pelo
que talvez fosse proveitosa um referência expressa nesse sentido, através
de uma “cláusula aberta” como a que parece ter sido consagrada no n.º 3
do artigo 7.º do Projecto de Tratado que estabelece uma Constituição
para a Europa.

Paradoxalmente, do mesmo modo que afirma a tutela jurisdicional
efectiva, a Carta não reforça a tutela jurisdicional dos direitos que consa-
gra, nomeadamente criando um mecanismo próprio de tutela de direitos fun-
damentais, e. g. uma acção de defesa a interpor junto do TJ. De facto, tão
ou mais importante do que ter direitos, é ter os meios adequados e efec-
tivos para fazê-los valer — pelo que uma Carta vinculativa deverá ser
acompanhada de adequados mecanismos de protecção desses direitos.
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(135) Tal como posto em evidência por Agustín JOSÉ MENÉNDEZ, “A Rights-Based
Europe…”.

(136) http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2001/strategy_en.pdf
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Ao mesmo tempo que vincula abertamente a UE aos direitos funda-
mentais de forma autónoma, através de um catálogo próprio de direitos,
colocando a pessoa, obscurecida pelo mercado, como epicentro do processo
de integração (137), a Carta reforça a legitimidade política da construção
europeia, assumindo um duplo simbolismo: perante novos países, permite
configurar a UE como uma organização internacional sui generis, que,
sem paralelo, defende os direitos fundamentais de actos das suas próprias
instituições; perante a Europa, solidifica os seus valores comuns (138).

Só uma perspectiva multidimensional permitirá compreender a com-
plexa rede de protecção dos direitos no espaço europeu, com as vanta-
gens, mas também problemas, inerentes — numa intrincada rede de cone-
xões em que os diferentes sistemas de protecção fornecem constantes
estímulos recíprocos, a lembrar o conceito de “irritação” recíproca entre sis-
temas de LUHMANN. Tais sistemas terão sempre, porém, de ser vistos
como complementares, e não excludentes, expressão de um saudável plu-
ralismo e do diálogo multifacetado da comunidade de intérpretes dos direi-
tos fundamentais.

Anabela Costa Leão76

(137) Na feliz expressão de Catarina Sampaio VENTURA, “Contexto e justificação
da carta”, in Carta de direitos fundamentais da União Europeia, Coimbra, Coimbra Edi-
tora, 2001, p. 43.

(138) Franz C. MAYER, “La Charte…”.
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