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O Reenvio Prejudicial e as relações entre o Tribunal de Justiça 
e os Tribunais Nacionais

Francisco Pereira Coutinho*

1. O reenvio prejudicial enquanto instrumento de colaboração 
jurisdicional 

I. A ordem jurídica da União Europeia apresenta uma natureza simultaneamente 
horizontal e vertical. Os autores dos Tratados criaram um sistema judicial 
descentralizado, atribuindo aos tribunais nacionais a tarefa de aplicarem o direito 
da União, transformando-os nos seus tribunais de “direito comum”,1 mas ao 
mesmo tempo colocaram o Tribunal de Justiça no vértice da organização judiciária, 
encarregando-o da missão de garantir a interpretação e aplicação uniformes do 
direito da União [artigo 19.º, n.º 1, do Tratado da União Europeia (TUE)]. 

A escolha de um modelo descentralizado de aplicação do direito potenciou 
os riscos de alastramento de divergências jurisprudenciais no interior da União 
“suscetíveis de comprometer a própria unidade da ordem jurídica (da União) e de 
prejudicar a exigência fundamental de segurança jurídica”.2 Para o evitar, não foi 
adotada uma solução inspirada no federalismo judicial alemão, de acordo com a 
qual caberia recurso para o tribunal do Luxemburgo das decisões dos tribunais 
nacionais que aplicassem contraditória ou divergentemente normas da União, ou 
que as preterissem em benefício de normas nacionais incompatíveis. 

A alternativa escolhida foi a consagração do mecanismo do reenvio prejudicial 
no artigo 267.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), 
em que se prevê a faculdade – e, em alguns casos, a obrigação – de o juiz nacional 
requerer a intervenção prejudicial do Tribunal de Justiça sempre que tenha dúvidas 

1 Parecer de 8 de março de 2011 (Tribunal das Patentes Europeias e Comunitárias), 1/09, 
ECLI:EU:C:2011:123, para. 80.
2 TJUE, acórdão de 22 de outubro de 1987, Foto-Frost, 314/85, ECLI:EU:C:1987:452 314/85, para. 15.

* Professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e membro do CEDIS – Centro 
de I & D sobre Direito e Sociedade da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. 
Este artigo baseia-se nos seguintes textos do autor: “Os Juízes Portugueses e o Reenvio Prejudicial”, 
in 20 Anos de Jurisprudência da União sobre Casos Portugueses: o que fica do diálogo entre os juízes portugueses e 
o Tribunal de Justiça da União Europeia, coord. Maria Luísa Duarte, Luís Fernandes e Francisco Pereira 
Coutinho (Lisboa: Instituto Diplomático, 2011), 13-52; “A Europeização dos Tribunais Portugueses” 
(com Nuno Piçarra), in A Europeização da Democracia, coord. Nuno Severiano Teixeira e António Costa 
Pinto (Lisboa: ICS 2017), 87-111; “Reenvio Prejudicial”, in Enciclopédia da União Europeia, coord. Ana 
Paula Brandão, Francisco Pereira Coutinho, Isabel Camisão e Joana Covelo de Abreu (Lisboa: Petrony, 
2017), 371-374; e “O Reenvio Prejudicial: experiência em Portugal”, Boletim da Ordem dos Advogados 
(abril de 2019), https://arquivo.oa.pt/project/abr19-o-reenvio-prejudicial-experiencia-em-portugal/ 
(acedido a 30 de maio de 2021). Devem presumir-se do Tribunal de Justiça (da União Europeia) as 
decisões judiciais referenciadas sem indicação da respetiva origem.

https://arquivo.oa.pt/project/abr19-o-reenvio-prejudicial-experiencia-em-portugal/
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quanto à validade ou interpretação de uma norma da União aplicável ao caso concreto 
perante si pendente. 

II. O reenvio prejudicial teve um papel muito importante na história da 
integração europeia. Criado com a função de assegurar “a aplicação uniforme na (União) 
de todas as disposições que fazem parte da (sua) ordem jurídica”3, esteve na origem da revelação 
dos principais princípios constitutivos da ordem jurídica da União: os célebres “casos 
onstitucionais”, em que o Tribunal de Justiça reconheceu os princípios do primado, 
do efeito direto, da interpretação conforme ou da responsabilidade do Estado 
pela violação do direito da União, que resultaram de um conjunto de questões 
interpretativas colocadas por juízes nacionais ao abrigo do artigo 267.º TFUE.4 Para 
além da enunciação dos princípios que articulam as relações entre o direito da União 
e os direitos nacionais, as sucessivas interpelações promovidas pelos juízes nacionais 
permitiram ainda ao Tribunal de Justiça pronunciar-se sobre as múltiplas vertentes 
materiais em que se decompõe o direito da União. 

A evolução da ordem jurídica da União resulta assim de um complexo processo 
cooperativo que integra, para além de outros atores nacionais e supranacionais, 
os tribunais nacionais. Estes desempenham um papel decisivo, ao incorporarem 
internamente a jurisprudência do tribunal do Luxemburgo, bem como, ao mesmo 
tempo, ao influenciar e limitar o seu conteúdo.  É, com efeito, através de um processo 
de interação, de “influências cruzadas” (cross fertilization) entre decisões judiciais 
nacionais e europeias, que ocorrem alguns dos mais significativos desenvolvimentos 
constitucionais na União,5 os quais se baseiam frequentemente num diálogo 
jurisdicional conduzido através do artigo 267.º TFUE que se convola, no essencial, 
numa contínua “negociação” sobre a interpretação de normas jurídicas.6

O artigo 267.º TFUE funciona como o elo de ligação institucional que coloca 
em contacto os tribunais dos Estados-Membros com o Tribunal de Justiça e que 
permite estabelecer uma “ponte” normativa entre o direito da União e os direitos 
nacionais. Integrado no quadro de uma “imperativa”7 – mas, como veremos, artificial 
– divisão de tarefas, pela qual compete ao Tribunal de Justiça interpretar o direito 
da União e aos tribunais nacionais aplicá-lo, o reenvio prejudicial constitui uma das 
chaves para o funcionamento harmonioso de um “sistema jurídico regido por um 
pluralismo judicial e não por hierarquias”8

III. A par de garante da aplicação uniforme do direito da União, o reenvio 
funciona também como mecanismo indireto de proteção de direitos atribuídos a 
particulares pela ordem jurídica da União, na medida em que a decisão prejudicial 
pronuncia-se sobre a validade e clarifica o significado de normas de direito da União, 
levando a que o juiz nacional as aplique corretamente ao julgamento da causa. De 
acordo com o acórdão “Köbler”, é “para evitar que os direitos conferidos aos particulares pelo 

3 TJUE, acórdão de 26 de outubro de 1982, Kupferberg, 104/81, ECLI:EU:C:1982:362, para. 14.
4 Cfr., respetivamente, TJUE, acórdão de 5 de fevereiro de 1963, Van Gend en Loos, 26/63, 
ECLI:EU:C:1963:1, acórdão de 15 de julho de 1964, Costa c. Enel, 6/64, ECLI:EU:C:1964:66, acórdão 
de 10 de abril de 1984, Von Colson, 14/83, ECLI:EU:C:1984:153 e acórdão de 19 de novembro de 
1991, Francovich, C-6/90 e C-9/90, ECLI:EU:C:1991:428. 
5 De que constituiu exemplo paradigmático a congruência estrutural ao nível da proteção dos direitos 
fundamentais entre as ordens jurídicas nacionais e da União. 
6 Karen Alter, Establishing the Supremacy of  European Law: The Making of  an International Rule of  Law in 
Europe (Oxford: Oxford University Press, 2001), 38. 
7 TJUE, acórdão de 22 de novembro de 1978, Mattheus Doego, 93/78, ECLI:EU:C:1978:206, para. 5.
8 Ingolf  Pernice, “The Treaty of  Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action”, The Columbia Journal 
of  International Law, v. 15, no. 3 (2009): 349. 
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direito (da União) sejam violados que, por força do artigo [267.° (3) TFUE], um órgão jurisdicional 
cujas decisões não sejam suscetíveis de recurso judicial previsto no direito interno é obrigado a submeter 
(um)a questão ao Tribunal de Justiça”.9 Ainda que o artigo 267.º TFUE não atribua às 
partes qualquer direito à colocação de uma questão prejudicial – sempre negado em 
nome da natureza de “processo entre juízes” deste mecanismo10 –, é inegável que 
constitui instrumento importante para a salvaguarda da tutela jurisdicional efetiva 
dos particulares, permitindo ultrapassar os obstáculos convencionais que limitam o 
seu acesso direto ao Tribunal de Justiça.

2. As relações entre o Tribunal de Justiça e os tribunais 
nacionais no quadro do reenvio prejudicial

Na sua essência, o funcionamento do reenvio prejudicial é bastante simples: (i) 
o juiz nacional coloca a questão prejudicial que entender conveniente ao Tribunal 
de Justiça, (ii) este responde-lhe e (iii) o primeiro aplica a decisão prejudicial ao caso 
concreto que tem de resolver.  

O sistema de administração da justiça vigente na União desenvolve-se num 
quadro de cooperação e respeito mútuo. Na ausência de qualquer hierarquia 
jurisdicional, o seu êxito depende, em larga medida, do “espírito” de colaboração 
revelado pelos juízes nacionais, os quais têm a responsabilidade de inserir o direito 
da União na vida judicial hodierna. 

Os contornos precisos do funcionamento do mecanismo processual do reenvio 
prejudicial foram sendo delineados ao longo dos anos pelo Tribunal de Justiça. Em 
seguida destacam-se quatro vertentes fundamentais dessa jurisprudência: 

i) A qualidade de “órgão jurisdicional de um Estado-Membro” para efeitos de 
aplicação do art. 267.º TFUE deve ser atribuída apenas a entidades que reúnam um 
“conjunto de elementos, tais como a origem legal do órgão, a sua permanência, o 
carácter obrigatório da sua jurisdição, a natureza contraditória do processo, a aplicação, 
pelo órgão, das normas de direito, bem como a sua independência. (...) Além disso, os 
órgãos jurisdicionais nacionais só podem recorrer ao Tribunal de Justiça se perante 
eles se encontrar pendente um litígio e se forem chamados a pronunciarse no âmbito 
de um processo que deva conduzir a uma decisão de carácter jurisdicional”11. Saber se 
uma determinada entidade pode ser uma interlocutora direta do Tribunal de Justiça 
ao abrigo do artigo 267.º TFUE é uma questão que apenas pode ser respondida 
pelo direito da União e não pelo direito nacional, podendo incluir entidades não 
integradas na organização judiciária nacional e, em contrapartida, excluir entidades 
denominadas por esta como órgãos jurisdicionais.

No acórdão Associação Sindical dos Juízes Portugueses, resultante de uma questão 
prejudicial suscitada pelo Supremo Tribunal Administrativo, o Tribunal de Justiça 
veio recordar que o artigo 19.º do Tratado da União Europeia (TUE) confia a tarefa 
de assegurar a fiscalização jurisdicional na ordem jurídica da União aos órgãos 
jurisdicionais nacionais. Por força do princípio da cooperação leal enunciado no 
artigo 4.º, n.º 3, primeiro parágrafo, do TUE, os Estados-Membros devem, por isso, 

9 TJUE, acórdão de 30 de setembro de 2003, Köbler, C-224/01, ECLI:EU:C:2003:513, para. 35. No 
mesmo sentido, no acórdão de 5 de dezembro de 1979, 143/77, Koninklijke, ECLI:EU:C:1979:274, 
para. 11, o Tribunal de Justiça considerou que a questão prejudicial de validade tem por objetivo 
garantir a proteção dos direitos dos particulares.
10 TJUE, acórdão de 6 de outubro de 1982, CILFIT, 283/81, ECLI:EU:C:1982:335, para. 9.  
11 TJUE, acórdão de 31 de maio de 2005, Syfiat, C-53/03, ECLI:UE:C:2005:333, para. 9.
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assegurar no seu território a aplicação e o respeito do direito da União, estabelecendo 
as vias de recurso necessárias para assegurar aos interessados o respeito do seu 
direito a uma tutela jurisdicional efetiva nos domínios abrangidos pelo direito da 
União.12 Tal determina que os tribunais nacionais a quem seja atribuída a aplicação 
do direito da União devem preencher os requisitos necessários para poderem ser 
qualificados como “órgãos jurisdicionais” na aceção do direito da União. Uma vez 
que praticamente todos os tribunais nacionais podem vir a ser chamados a aplicar 
o direito da União, o Tribunal de Justiça exige, na prática, a incorporação daqueles 
requisitos nas ordens jurídicas dos Estados-Membros.13

ii) Em nome da boa cooperação com os tribunais nacionais, o Tribunal de 
Justiça estabeleceu uma presunção de pertinência das questões prejudiciais que lhe 
são remetidas por aqueles. Esta posição tem subjacente o entendimento de que o juiz 
nacional tem um melhor conhecimento dos factos e está, por isso, em melhor lugar 
para apurar “a pertinência das questões de direito suscitadas pelo litígio que lhe foi submetido e 
a necessidade de uma decisão prejudicial”,14 bem como a fase processual em que esta deve 
ocorrer.15 Tal presunção só pode ser ilidida em hipóteses excecionais, a saber: a) 
quando se verifique, de forma manifesta, que a interpretação solicitada do direito 
da União não tem qualquer relação com a realidade ou com o objeto do litígio no 
processo principal pendente perante o tribunal nacional; b) quando o problema 
jurídico é de natureza hipotética, e o Tribunal de Justiça não disponha dos elementos 
de facto e de direito necessários para responder utilmente às questões que lhe são 
colocadas. Se tal for o caso, o Tribunal de Justiça declara as questões prejudiciais 
inadmissíveis.16 

O desenvolvimento de um controlo da pertinência das questões prejudicais 
levou o Tribunal de Justiça a exigir que o tribunal nacional o informe acerca do 
enquadramento jurídico e factual concreto em que se inserem as questões prejudiciais 
colocadas,17 sob pena de também as considerar inadmissíveis.18

iii) Apesar de o artigo 267.º TFUE não autorizar o Tribunal de Justiça a decidir 
sobre a conformidade de uma determinada norma nacional face aos Tratados, nada o 
proíbe de se pronunciar genericamente sobre a compatibilidade de normas nacionais 
face ao direito da União, fornecendo ao tribunal nacional “todos os elementos de 
interpretação baseados no direito (da União) que possam permitir-lhe apreciar esta compatibilidade 
para o julgamento da causa que lhe é submetida”.19 Esta metodologia deliberativa do Tribunal 
de Justiça constitui uma forma indireta de controlo sobre a aplicação do direito da 

12 TJUE, acórdão de 27 de fevereiro de 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, 
ECLI:EU:C:2018:117, paras. 32-37. 
13 No acórdão Associação Sindical dos Juízes Portugueses, o Tribunal de Justiça analisou o preenchimento 
do requisito da independência judicial pelos tribunais portugueses na sequência de intervenções 
legislativas que reduziram temporariamente os vencimentos do setor público. 
14 TJUE, acórdão de 8 de julho de 2004, Gaumain-Cerri, C-502/01 e C-31/02, ECLI:EU:C:2004:413, 
para. 15.
15 TJUE, acórdão de 5 de outubro de 2010, Elchinov, C-173/09, ECLI:EU:C:2010:581, para. 26. 
16 TJUE, acórdão de 7 de setembro de 1999, Beck e Bergdorf, C-355/97, ECLI:EU:C:1999:391, para. 22. 
17 O dever de fundamentação jurídico e factual dos pedidos prejudiciais suscitados pelos juízes nacionais 
está descrito de forma detalhada na Nota Informativa Relativa à Apresentação de Pedidos de Decisão Prejudicial 
pelos Órgãos Jurisdicionais Nacionais, JO C 297, de 5 de dezembro de 2009, 1-6, para. 22. 
18 TJUE, acórdão de 26 de janeiro de 1993, Telemarsicabruzzo, C-320/90, C-321/90 e C322/90, 
ECLI:EU:C:1993:26. 
19 TJUE, acórdão de 12 de setembro de 1996, Fattoria autonoma tabacchi e.a, C-254/94, C-255/94 e 
C-269/94, ECLI:UE:C:1996:320, para. 27.
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União pelos juízes nacionais, uma vez que estes são obrigados a incorporar a decisão 
do Tribunal de Justiça. O diálogo “entre iguais” conduzido através do artigo 267.º 
TFUE assume, por isso, uma natureza mais aparente do que real. 

iv) As diferenças entre órgãos jurisdicionais “facultados” e “obrigados” a 
colocar questões prejudiciais são menos estanques do que sugere a letra do artigo 
267.º TFUE. Na verdade, ambos têm a mesma margem de discricionariedade para 
apreciar a relevância de uma norma da União para o julgamento da causa, ao que 
acresce a circunstância de o Tribunal de Justiça ter vindo a mitigar sucessivamente os 
contornos desta distinção.  

Em primeiro lugar, as decisões prejudiciais do Tribunal de Justiça projetam 
os seus efeitos sobre qualquer órgão jurisdicional. Por essa razão, limitam 
também a discricionariedade do juiz nacional que não decida em última instância, 
determinando que este, caso pretenda afastar-se da solução encontrada pelo tribunal 
do Luxemburgo, deve consultá-lo a título prejudicial com vista a convencê-lo da 
necessidade de alteração da sua jurisprudência.20 

Em segundo lugar, os órgãos jurisdicionais que não decidem em última instância 
estão também obrigados a colocar uma questão prejudicial se considerarem inválido 
o ato da União aplicável ao caso perante si pendente.21  

Por último, os órgãos jurisdicionais que decidam em última instância podem 
evitar o reenvio sempre que a questão de direito da União que pretendem aplicar 
(a) surja no âmbito de processo cautelar,22 (b) já tenha sido objeto de resposta na 
jurisprudência constante do Tribunal de Justiça23 ou (c) diga respeito a norma cuja 
interpretação não levante “dúvida razoável”.24

3. O reenvio prejudicial e os tribunais portugueses
Os juízes portugueses são responsáveis pela aplicação do direito da União na 

ordem jurídica portuguesa, pelo que as questões prejudiciais que colocam ao Tribunal 
de Justiça ao abrigo do processo do reenvio prejudicial previsto no artigo 267.º do 
TFUE funcionam como um excelente “barómetro” do cumprimento dessa tarefa. 
Na verdade, a medição do seu número, a verificação da sua origem e a análise das 
matérias sobre que incidem consubstancia o modo mais fácil para obter uma primeira 
“radiografia” do grau de participação e do espírito com que encaram a ordem jurídica 
da União, pois o artigo 267.º TFUE comporta um processo hermético de diálogo 
judicial balizado por uma faculdade ou uma obrigação de consulta a título prejudicial 
do Tribunal de Justiça. 

Num estudo exaustivo sobre a aplicação do direito da União pelos tribunais 
portugueses ao longo dos primeiros vinte e um anos da adesão,25 concluí que a 

20 TJUE, acórdão de 3 de março de 1994, Eurico, C-332/92, C-333/92 e C-335/92, ECLI:UE:C:1994:79, 
para. 15. 
21 TJUE, acórdão de 10 de janeiro de 2006, IATA, C-344/04, ECLI:UE:C:2006:10, para. 30. 
22 TJUE, acórdão de 24 de maio de 1977, Hoffman-La Roche, 107/76, ECLI:EU:C:1977:89, para. 6. 
23 TJUE, acórdão de 27 de março de 1963, Da Costa, 28/62 a 30/62, ECLI:UE:C:1963:6, 237. 
24 CILFIT, cit., paras. 16 a 20. No acórdão de 9 de setembro de 2015, Ferreira da Silva, C160/14, 
ECLI:EU:C:2015:565, para. 45, que teve origem num reenvio prejudicial suscitado pelas Varas Cíveis 
de Lisboa, o Tribunal de Justiça esclareceu que subsiste uma “dúvida interpretativa razoável” quando 
existem decisões divergentes de instâncias jurisdicionais inferiores quanto à interpretação de um 
conceito de direito da União e dificuldades de interpretação recorrentes desse mesmo conceito nos 
diferentes EstadosMembros. 
25 Francisco Pereira Coutinho, Os tribunais nacionais na ordem jurídica da União Europeia: o caso português 
(Coimbra: Coimbra Editora, 2013), 104-217. 
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prática judicial portuguesa relativa à aplicação do artigo 267.º TFUE não podia ser 
globalmente qualificada como positiva, na medida em que: (i) o número absoluto 
e relativo de reenvios prejudiciais observado era muito baixo; (ii) a evolução dos 
reenvios prejudiciais apresentava irregularidades, tendo-se verificado um significativo 
decréscimo nos últimos anos do período considerado; (iii) o diálogo com o Tribunal 
de Justiça estava circunscrito quase exclusivamente aos tribunais tributários e 
aduaneiros; (iv) os reenvios prejudiciais dos tribunais judiciais superiores e dos 
restantes tribunais administrativos eram residuais; (v) o Tribunal Constitucional nunca 
tinha colocado qualquer questão prejudicial; (vi) vários reenvios prejudiciais tinham 
sido declarados inadmissíveis; (vii) os processos prejudiciais portugueses eram, em 
regra, considerados pouco importantes pelo Tribunal de Justiça, pelos Estados-
Membros e pela comunidade académica. Em suma, os tribunais portugueses estavam 
praticamente ausentes do processo da integração europeia, pouco contribuindo para 
a evolução da ordem jurídica da União.

Catorze anos volvidos, o panorama alterou-se significativamente. No período 
compreendido entre 2010 e 2020 foi suscitado mais do dobro de reenvios prejudiciais 
(153) do que nos vinte e quatro anos anteriores (67), registando-se um máximo de 
vinte e um nos anos de 2016 e de 2017. O recurso ao processo do artigo 267.º TFUE 
deixou de ser uma coutada quase exclusiva dos tribunais tributários e aduaneiros e 
passou a ser utilizado com alguma regularidade por outros tribunais administrativos 
e pelos tribunais judiciais; o Tribunal de Justiça aceitou inclusivamente responder a 
questões prejudiciais colocadas por tribunais arbitrais tribuários e tribunais arbitrais 
necessários em matéria de medicamentos portugueses.26 O Supremo Tribunal de 
Justiça, cujo primeiro reenvio data de novembro de 2005, passou a ter regularmente 
dúvidas sobre a interpretação do direito da União, sendo já responsável por dezassete 
reenvios prejudiciais. Várias questões prejudiciais colocadas por juízes portugueses 
deram origem a acórdãos decididos pelo Tribunal de Justiça em grande secção, o que 
significa que o tribunal do Luxemburgo as considerou como de elevada sensibilidade 
política ou como suscetíveis de gerar desenvolvimentos jurisprudenciais significativos.

Como aspetos menos positivos deste período mais recente importa todavia dar 
nota do facto de o Supremo Tribunal de Justiça ter sido o primeiro supremo tribunal 
de um Estado-Membro a quem o Tribunal de Justiça identificou uma violação 
da obrigação de reenvio prevista no 3.º parágrafo do artigo 267.º TFUE,27 e da 
circunstância de o Tribunal Constitucional não ter aproveitado várias oportunidades, 
em particular durante o período da chamada jurisprudência da crise,28 para suscitar 
a intervenção a título prejudicial do Tribunal de Justiça, tendo-o feito apenas, pela 
primeira vez, em dezembro de 2020,29 no âmbito de um processo em que admitiu, 
controversamente, ter competência, ao abrigo da alínea i), do n.º 1, do artigo 70.º, 
da Lei do Tribunal Constitucional, para se pronunciar sobre o afastamento judicial, 
por aplicação do princípio do primado do direito da União, de norma constante de 
ato legislativo.

26 Cfr., respetivamente, TJUE, acórdão de 12 de junho de 2014,  Ascendi, C-377/13, ECLI:EU:C:2014:1754, 
e despacho de 13 de fevereiro de 2014, Merck Canada, C-555/13, ECLI:EU:C:2014:92. 
27 Ferreira da Silva, C-160/14, cit. 
28 Francisco Pereira Coutinho, “Austerity on the Loose in Portugal: European Judicial Restraint in 
Times of  Crisis”, Perspectives on Federalism, v. 8, no. 3 (2016): 120-124. 
29 Acórdão n.º 711/2020, de 9 de dezembro.  
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A alínea i), do n.º 1, do artigo 70.º, da Lei do Tribunal Constitucional, 
circunscreve a competência do Tribunal Constitucional à apreciação de recurso 
de decisão de tribunal que recuse “a aplicação de norma constante de ato legislativo com 
fundamento na sua contrariedade com uma convenção internacional”. Tal recurso, nos termos 
do artigo 71.º, n.º 2, da Lei do Tribunal Constitucional, está circunscrito “às questões 
jurídico-internacionais implicadas na decisão recorrida”, o que significa que, ao admiti-lo 
no acórdão n.º 711/2020, o Tribunal Constitucional rejeitou a qualificação que o 
direito da União faz de si próprio, à luz do princípio da autonomia, como distinto do 
direito internacional e, portanto, necessariamente excluído do controlo da aplicação 
do direito convencional internacional previsto no artigo 70.º, n.º 1, alínea i), da Lei 
do Tribunal Constitucional. 

Resta saber se o Tribunal de Justiça admitirá um pedido de decisão a título 
prejudicial que tem como pressuposto uma conceção sobre a natureza do direito 
da União contrária à da identificação dos Tratados como a “carta constitucional 
de base” de uma “comunidade de direito”30 regida por um “sistema de normas 
autónomo, autossuficiente e coerente”31 que é parte integrante das ordens jurídicas 
dos Estados-Membros.32

30 TJUE, acórdão de 23 de abril de 1986, Les Verts, 284/83, ECLI:EU:C:1986:166, para. 23.
31 Koen Lenaerts, The Autonomy of  European Union Law, Caccuci, 2019, 5-6.
32 Costa c. Enel, 6/64, cit., 155. 




