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A CARTA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

A Carta dos Direitos Fundamentais estabelece os direitos fundamentais que a União e os
Estados-Membros devem respeitar aquando da aplicação do direito da União. Trata-se de
um instrumento juridicamente vinculativo que foi criado no sentido de ser expressamente
reconhecido e posto em relevo o papel dos direitos fundamentais na ordem jurídica da União.

ESTATUTO JURÍDICO

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia foi solenemente proclamada pelo
Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela Comissão, em Nice, em 2000. Na sequência de
alterações que lhe foram introduzidas, foi novamente proclamada em 2007.
Todavia, esta proclamação solene não tornou a Carta juridicamente vinculativa. O projeto de
Constituição para a Europa assinado em 2004, caso tivesse sido adotado, ter-lhe-ia conferido
caráter vinculativo. Porém, o fracasso do processo de ratificação (1.1.4.) fez com que a Carta
permanecesse, até à adoção do Tratado de Lisboa, uma mera declaração de direitos.
Em 1 de dezembro de 2009, a Carta tornou-se juridicamente vinculativa. O artigo 6.º, n.º 1, do
Tratado da União Europeia (TUE) estipula que «a União reconhece os direitos, as liberdades
e os princípios enunciados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia [...], que
tem o mesmo valor jurídico que os Tratados». A Carta constitui, portanto, direito primário da
UE: enquanto tal, serve de parâmetro para examinar a validade do direito derivado da UE e das
disposições nacionais.

CONTEXTO

As Comunidades Europeias (agora União Europeia) foram originalmente criadas para serem
uma organização internacional dotada de competências essencialmente de natureza económica,
razão pela qual, inicialmente, não havia perceção da necessidade de estabelecer normas relativas
ao respeito dos direitos fundamentais.
Contudo, uma vez que o Tribunal de Justiça afirmou os princípios do efeito direto (1.2.1.) e
do primado do direito europeu, de acordo com os quais o direito da (então) Comunidade tem
primazia sobre o direito nacional [processo 6/64, Costa v. ENEL], algumas instâncias jurídicas
nacionais manifestaram a sua preocupação quanto aos efeitos desta jurisprudência sobre a
proteção dos valores constitucionais. Se o direito comunitário tivesse primazia, inclusive, sobre
o direito constitucional nacional, ficaria aberta a possibilidade de uma violação dos direitos
fundamentais garantidos pelas constituições nacionais. Para dirimir esta questão, os tribunais
constitucionais alemão e italiano emitiram ambos, em 1974, um acórdão em que afirmavam os
seus poderes de revisão da legislação europeia, a fim de garantir a sua compatibilidade com os
direitos constitucionais [Solange I; Frontini].
Paralelamente, o Tribunal de Justiça elaborou a sua própria jurisprudência sobre o papel dos
direitos fundamentais na ordem jurídica europeia. Já em 1969 o Tribunal tinha reconhecido que
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os direitos humanos fundamentais «se encontram consagrados nos princípios gerais do direito
comunitário» e, como tal, protegidos pelo Tribunal de Justiça [processo 29/69, Stauder]. A sua
posterior reafirmação do mesmo princípio levou o Tribunal Constitucional alemão a adotar uma
abordagem mais flexível e a reconhecer que o Tribunal de Justiça garantia um nível de proteção
dos direitos fundamentais praticamente idêntico ao nível exigido pelas constituições nacionais,
não sendo, por conseguinte, necessário verificar a conformidade de cada disposição jurídica
comunitária com a Constituição [Solange II, 1987].
Durante longos anos, a proteção dos direitos fundamentais contra as ações das Comunidades
foi, portanto, confiada ao Tribunal de Justiça, que elaborou um catálogo de direitos derivados
dos princípios gerais do direito comunitário e das tradições constitucionais comuns aos
Estados-Membros. No entanto, a ausência de um catálogo explícito, por escrito, dos direitos
fundamentais, vinculativos para a Comunidade Europeia e facilmente acessível pelos cidadãos,
continuou a ser um motivo de preocupação. Duas propostas principais foram recorrentemente
apresentadas, com o objetivo de suprir esse vazio legislativo.
A primeira assentava na adesão da Comunidade Europeia à Convenção Europeia para a Proteção
dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (CEDH), um instrumento regional já
existente que visa proteger os direitos humanos e cuja correta aplicação pelos Estados signatários
é supervisionada pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Esta opção foi todavia posta
de parte depois de o Tribunal de Justiça ter emitido um parecer [2/94] em que deliberava
que a Comunidade não dispunha das competências necessárias para aderir à Convenção. Por
conseguinte, esta opção só poderia ser seguida após uma alteração dos Tratados. As alterações
necessárias foram, finalmente, aprovadas com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa: o artigo
6.º do TUE prescreve a adesão da União à CEDH. O Tribunal de Justiça concluiu, porém, que
o Projeto de Acordo relativo à adesão negociado pela UE e pelo Conselho da Europa não era
compatível com o direito da União (Parecer 2/13).
A outra proposta ia no sentido de que a Comunidade adotasse a sua própria Carta dos Direitos
Fundamentais, conferindo ao Tribunal de Justiça o poder de garantir a sua correta aplicação.
Esta proposta foi várias vezes discutida ao longo dos anos, tendo sido uma vez mais apresentada,
em 1999, na reunião do Conselho Europeu de Colónia.

O PROCESSO DE ELABORAÇÃO

O conteúdo fundamental da Carta foi retirado das conclusões da reunião de Colónia, segundo as
quais o principal objetivo da Carta era sensibilizar os cidadãos da UE para a importância capital
e a relevância dos direitos fundamentais. As principais fontes de inspiração para os redatores
da Carta viriam a ser a CEDH e as tradições constitucionais comuns aos Estados-Membros,
enquanto princípios gerais do direito comunitário. Além disso, a Carta Social Europeia (um
tratado do Conselho da Europa) e a Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos
Trabalhadores serviram igualmente de fonte de inspiração, na medida em que não se limitaram
a fixar objetivos de ação da União.
A composição do grupo responsável pela redação da Carta foi decidida na reunião do Conselho
Europeu de Tampere, realizada em 1999. Este grupo, que foi chamado de «Convenção», incluía,
como membros de pleno direito, quinze representantes dos Chefes de Estado ou de Governo
dos então quinze Estados-Membros, um representante do Presidente da Comissão Europeia,
dezasseis deputados ao Parlamento Europeu e trinta membros dos parlamentos nacionais (dois
por Parlamento). Foi ainda concedido o estatuto de observador a dois representantes do Tribunal
de Justiça e a dois representantes do Conselho da Europa, incluindo um do Tribunal Europeu dos
Direitos do Homem. Outros órgãos da União (como o Comité Económico e Social Europeu, o
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Comité das Regiões e o Provedor de Justiça), bem como outros órgãos, grupos sociais ou peritos,
poderiam ser convidados a emitir suas opiniões, não tendo, porém, sido envolvidos diretamente
no processo de elaboração da Carta. A representação dos cidadãos e da sociedade civil foi
assegurada através da presença predominante de representantes dos parlamentos nacionais e do
Parlamento Europeu. A composição e o método de trabalho da Convenção serviram de modelo
para a Convenção sobre o Futuro da Europa (1.1.4.).

CONTEÚDO

A Carta dos Direitos Fundamentais está dividida em sete capítulos: os seis primeiros capítulos
tratam da lista de tipos específicos de direitos, sendo, no último capítulo, clarificado o âmbito
de aplicação da Carta e os princípios que regem a sua interpretação. Uma característica especial
da Carta é o seu inovador agrupamento dos direitos: a tradicional distinção entre, por um lado,
os direitos civis e políticos e, por outro, os direitos económicos e sociais é aqui abandonada.
Simultaneamente, a Carta estabelece uma clara distinção entre direitos e princípios. Estes
princípios devem, nos termos do artigo 52.º, n.º 5, ser implementados por via de legislação
complementar e só se tornam relevantes para os tribunais em processos relativos à interpretação
e legalidade de tais leis.
A parte substantiva da Carta está subdividida da seguinte forma:
O capítulo I (Dignidade) protege o direito à dignidade, à vida e à integridade do ser humano e
reafirma a proibição da tortura e da escravidão.
O capítulo II (Liberdades) protege os direitos, como o direito à liberdade e ao respeito pela vida
privada e familiar, juntamente com o direito de contrair matrimónio e de constituir uma família,
bem como a liberdade de pensamento, de consciência e de religião, de expressão e de associação.
Inclui ainda a proteção do direito à educação e ao trabalho e os direitos de propriedade e de asilo.
O capítulo III (Igualdade) reafirma o princípio de igualdade e da não discriminação, bem como o
respeito pela diversidade cultural, religiosa e linguística. Garante igualmente proteção específica
para os direitos das crianças, idosos e pessoas com deficiência.
O capítulo IV (Solidariedade) garante a proteção dos direitos dos trabalhadores, incluindo os
direitos de negociação e de ação coletiva e o direito a condições de trabalho justas e equitativas.
Reconhece ainda outros direitos e princípios, tais como o direito à segurança social, o direito de
acesso aos cuidados de saúde e os princípios da proteção do ambiente e da defesa do consumidor.
O capítulo V (Cidadania) enumera os direitos dos cidadãos da União: o direito de eleger e de
ser eleito nas eleições para o Parlamento Europeu e nas eleições municipais, o direito a uma
boa administração, o direito de petição, o direito de acesso aos documentos, o direito a proteção
diplomática e a liberdade de circulação e de permanência (2.1.1.).
O capítulo VI (Justiça) reafirma o direito à ação e a um tribunal imparcial, o respeito dos direitos
de defesa e dos princípios da legalidade e da proporcionalidade dos delitos, bem como a proteção
contra a dupla incriminação.
Embora reafirme direitos que, na sua maioria, já existiam nos Estados-Membros, e que tinham
já sido reconhecidos como fazendo parte dos princípios gerais do direito da União, a Carta é
também inovadora em alguns aspetos. Por exemplo, a deficiência, a idade e a orientação sexual
são agora expressamente mencionadas entre as características que não podem ser motivo de
discriminação. Além disso, a Carta inclui alguns direitos «modernos», como a proibição da
clonagem humana reprodutiva.
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O valor principal da Carta não reside, porém, no seu caráter inovador, mas no reconhecimento
explícito do papel fundamental que os direitos fundamentais desempenham na ordem jurídica
da União Europeia. Assim, a Carta reconhece expressamente que a União Europeia é uma
comunidade de direitos e de valores e que os direitos fundamentais dos cidadãos estão no cerne
da União Europeia.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO

O capítulo VII da Carta inclui algumas disposições gerais que regem a sua interpretação e
aplicação.
O campo de aplicação pessoal da Carta é, potencialmente, muito amplo: a maioria dos direitos
nela reconhecidos são garantidos a «todas as pessoas», independentemente da sua nacionalidade
ou estatuto. No entanto, alguns direitos são concedidos apenas aos cidadãos (em particular, a
maioria dos direitos enumerados no capítulo V), enquanto outros são bastante relevantes para os
nacionais de países terceiros (por exemplo, o direito de asilo) ou para determinadas categorias
de pessoas (como os trabalhadores).
O campo de aplicação material da Carta está expressamente definido no seu artigo 51.º, que
estipula que o articulado tem por destinatários as instituições e órgãos da União Europeia e
os Estados-Membros quando apliquem o direito da União (2.1.2.). Esta disposição permite
delimitar as fronteiras entre a aplicação da Carta e a aplicação das constituições nacionais: a
Carta não é vinculativa para os Estados-Membros, salvo quando apliquem a legislação da União.
Além disso, a Carta não alarga os poderes ou competências da União, garantindo, desta forma,
que a sua adoção não implique automaticamente um aumento das competências da União em
detrimento das competências dos Estados-Membros.
Os artigos 52.º e 53.º contêm regras adicionais que confirmam a importância das tradições
constitucionais e do direito nacional. O primeiro destes artigos estipula que os direitos
fundamentais devem ser interpretados em harmonia com as tradições constitucionais comuns
aos Estados-Membros, bem como com a CEDH e tendo plenamente em conta as legislações e
práticas nacionais. Além disso, o artigo 53.º afirma claramente que a Carta não pode restringir
ou lesar o nível de proteção dos direitos fundamentais já previstos pelo direito da União, pelo
direito internacional (nomeadamente a CEDH) e pelas constituições dos Estados-Membros.
Embora a Carta enumere uma série de direitos, não existe garantia de proteção ilimitada.
Efetivamente, o artigo 52.º autoriza a restrição de direitos, na medida em que esta seja prevista
por lei e respeite o conteúdo essencial desses direitos e que tais restrições sejam proporcionais
e necessárias para proteger os direitos de terceiros ou o interesse geral. Além disso, enquanto
alguns direitos estão enquadrados em termos absolutos, outros são apenas garantidos «em
conformidade com o direito da União e as legislações e práticas nacionais», o que significa que
o campo de aplicação de tais direitos pode estar sujeito a restrições adicionais.
A Carta é igualmente aplicável a todos os Estados-Membros da União Europeia. Embora tenha
sido adotado um protocolo para clarificar a sua aplicação no Reino Unido e na Polónia, tal
não limita nem exclui o seu impacto sobre as ordens jurídicas destes dois Estados-Membros,
conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal de Justiça [Processo C-411/10, N.S.].

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

Imediatamente após o Tribunal de Justiça ter reconhecido o primado do direito comunitário
sobre o direito nacional, o Parlamento Europeu assinalou o risco de a nova doutrina poder pôr
em causa os direitos humanos que são protegidos pelas constituições nacionais.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_2.1.2.pdf


Fichas técnicas sobre a União Europeia - 2017 5

Em 1977, o Parlamento, o Conselho e a Comissão adotaram uma Declaração Conjunta sobre
os Direitos Fundamentais, em que se comprometeram a respeitar os direitos fundamentais no
exercício das suas competências. Além disso, em 1979, o Parlamento Europeu aprovou uma
resolução em que defendia a adesão da Comunidade Europeia à CEDH.
O projeto de Tratado de 1984 que institui a União Europeia (1.1.2.) especifica que a União deve
proteger a dignidade do indivíduo e conceder a todos os que se encontram sob a sua jurisdição
os direitos e liberdades fundamentais decorrentes dos princípios comuns das constituições
nacionais e da CEDH. Prevê ainda a adesão da União à CEDH.
Em abril de 1989, o Parlamento proclamou a Declaração dos Direitos e Liberdades
Fundamentais. As tentativas posteriores para conceder a esta Declaração o estatuto de um
documento juridicamente vinculativo foram, no entanto, infrutíferas.
Em 1997, após a adoção do Tratado de Amesterdão, o Parlamento solicitou, uma vez mais, a
adoção de uma Carta dos Direitos Fundamentais de natureza vinculativa. Durante o processo de
elaboração que levou à adoção da Carta, o Parlamento Europeu aprovou várias resoluções em
que insistiu na necessidade de este instrumento ser considerado juridicamente vinculativo e ser
incorporado nos Tratados. Após a adoção da Carta ter sido solenemente declarada, o Parlamento
manifestou a sua deceção pelo facto de a mesma não ter caráter vinculativo, tendo reiterado o
seu pedido de que a mesma fosse incorporada nos Tratados de forma juridicamente vinculativa.
Sarah Sy
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_1.1.2.pdf

	A Carta dos Direitos Fundamentais
	Estatuto jurídico
	Contexto
	O processo de elaboração
	Conteúdo
	Âmbito de aplicação e interpretação
	O papel do Parlamento Europeu


