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Depois do acórdão Turco e do Tratado de Lisboa, a perspectiva jurídica mudou...
1. Desde a entrada em vigor do Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 30 de Maio de 2001, relativo ao acesso do público aos documentos do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão1 que o Parlamento Europeu tem estado 
interessado em avaliar periodicamente2 o modo como o princípio da transparência é aplicado 
pelas instituições da UE. Esta abordagem holística justifica-se ainda mais depois da decisão 
"Turco"3 do TJE relativamente à transparência no processo legislativo e, em especial, após a 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa, que conferiu um estatuto juridicamente vinculativo à 
Carta dos Direitos Fundamentais da UE. Além disso, a questão da relação entre os cidadãos 
e os órgãos de administração da UE está a ganhar uma especial proeminência depois do 
Tratado de Lisboa, em virtude do reforço considerável do poder executivo político e 
administrativo da UE nos últimos anos4. É por isso que, desde Lisboa, a obrigação de permitir 
o acesso a documentos não vincula apenas o Parlamento, o Conselho e a Comissão, mas 
também novos intervenientes como o Conselho Europeu, o TJE, o BCE, o BEI e um número 
cada vez maior de agências e entidades da União Europeia5, incluindo organismos como o 
Serviço Europeu de Acção Externa.

2. Para além de passar a constituir um princípio geral da ordem jurídica da União 
Europeia, a transparência está agora associada também aos princípios da participação 
cívica e da boa administração. Por conseguinte, pode ser entendida como um elemento 
fulcral dos "princípios democráticos". O artigo 11.º do Tratado UE defende explicitamente 
uma percepção mais participativa da democracia, como complemento da democracia 
representativa (artigo 10.º do Tratado UE). As novas disposições dos Tratados podem e 
devem ser lidas à luz de um significado democrático mais profundo, quando explicam porque 
a abertura, a transparência e a participação são importantes e irão moldar a relação entre a 
Administração da UE e os cidadãos europeus, como se pede nos Tratados6. Nesse aspecto, os 
Tratados não fazem mais nenhuma referência à “preservação da eficácia do processo de 
decisão" (ver artigo 255.º e artigo 207.º, n.º 3, do antigo Tratado CE) como uma possível 
limitação à transparência. Simultaneamente, há que ter em conta as novas disposições do 
artigo 15.º do Tratado sobre o Funcionamento da UE e do artigo 42.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais, onde se faz referência a documentos "seja qual for o respectivo suporte", uma 
definição cuja importância não é demais sublinhar, em especial quando se tem em conta o 

                                               
1 JO L 145 de 31.5.2001, p. 43. Ver também, Comissão Europeia, "Livro verde: Acesso do público aos 
documentos na posse das instituições da Comunidade Europeia, Análise da situação" (COM(2007)0185 final, 18 
de Maio de 2007); Documento de trabalho dos serviços da Comissão, relatório sobre o resultado da consulta 
pública sobre a revisão do Regulamento (CE) n.º 1049/2001 relativo ao acesso do público aos documentos do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão (SEC(2008) 29/2, 16 de Janeiro de 2008).
2 Ver n.º 7 do artigo 104.º do Regimento do Parlamento Europeu.
3Processos apensos C-39/05P e C-52/05P, Turco/Conselho da UE , n.º 45, acórdão de 1 de Julho de 2008, 
Colectânea da Jurisprudência [2008] 1-4723, que reitera o considerando do Regulamento n.º 1049/2001.
4 Ver também, Deirdre Curtin, Executive power of the European Union law, practices and the living constitution, 
Oxford, Oxford University Press, 2009.
5 As primeiras duas agências foram criadas em 1975. Em 2000, o número elevou-se para 10 e, nos últimos dez 
anos, cresceu para mais de 30. 
6 Não só deve "cada cidadão" ter "o direito de participar na vida democrática da União", como também as 
"decisões são tomadas de forma tão aberta e tão próxima dos cidadãos quanto possível" (artigo 10.º, n.º 3, do 
TUE). Além disso, determinadas obrigações relativas à abertura, transparência e participação são atribuídas às 
"instituições"(artigo 11.º, n.ºs (1) a (3), do TUE). É provável que os princípios democráticos dos Artigos 10.º e 
11.º venham a ter de ser respeitados e desenvolvidos em futuros regulamentos a serem aprovados nos termos do 
Artigo 298.º do TFUE.
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vasto armazenamento de informação nas diversas bases de dados.
3. Embora os princípios de transparência atrás referidos tenham sido debatidos e 
sancionados ao mais alto nível político da União Europeia, a sua aplicação diária 
continua a ser posta em causa, como se confirmou, por exemplo, na resolução do 
Parlamento Europeu, de 14 de Janeiro de 2009, relativa à aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 1049/20011. Trata-se de um facto que transparece também nos relatórios periódicos do 
Provedor de Justiça Europeu (onde se assinala cada vez mais a falta de transparência), bem 
como nas práticas internas existentes e nas instruções administrativas das instituições da 
União Europeia, ou até nas iniciativas interinstitucionais, com o efeito ou mesmo propósito de 
nos fazer recuar até ao período anterior ao Tratado de Amesterdão ou ao Regulamento (CE) 
n.º 1049/2001.
4. A principal fonte de resistência ao novo enquadramento jurídico provém de muitos 
Estados-Membros, que se mostram preocupados com os eventuais efeitos indesejáveis 
que podem advir do acesso a documentos/informações nacionais trocadas no quadro do 
processo decisório da União Europeia. Assim, de acordo com o Regulamento (CE) n.º 
1049/2001 e a jurisprudência do Tribunal de Justiça2, o direito de veto nacional já não existe, 
uma vez que o processo da União Europeia goza de autonomia e as excepções permitidas são 
apenas aquelas enunciadas nos n.ºs (1) a (3) do artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 
1049/20013, independentemente do facto de a informação dizer respeito a negociações, 
transposição ou aplicação da legislação europeia. Por conseguinte, ao desenvolver, 
relativamente às políticas "ordinárias", a noção de "Informações Classificadas da União 
Europeia", inicialmente utilizada apenas nos domínios da defesa e da segurança e abrangendo 
                                               
1 Ver relatório Cappato:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:046E:0080:0086:EN:PDF.
2 "Este n.° 5 não deve por isso ser interpretado no sentido de que investe o Estado-Membro de um direito de veto 
geral e incondicional que lhe permita opor-se discricionariamente à divulgação de documentos que dele 
emanam e que estão na posse de uma instituição, de forma que o acesso a esses documentos deixaria de ser 
regido pelas disposições do referido regulamento para passar a depender unicamente das disposições do direito 
nacional."
Processo C-64/05-P Reino da Suécia contra Comissão,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0064:EN:NOT
3 Artigo 4.º, n.ºs 1 a 3
“Excepções
1. As instituições recusarão o acesso aos documentos cuja divulgação pudesse prejudicar a protecção:
a) Do interesse público, no que respeita:
- segurança pública, - defesa e questões militares, - relações internacionais, - política financeira, monetária ou 
económica da União ou de um Estado-Membro;
b) Da vida privada e da integridade do indivíduo, nomeadamente nos termos da legislação comunitária relativa 
à protecção dos dados pessoais.
2. As instituições recusarão o acesso aos documentos cuja divulgação pudesse prejudicar a protecção de:
- interesses comerciais das pessoas singulares ou colectivas, incluindo a propriedade intelectual, - processos 
judiciais e consultas jurídicas, - objectivos de actividades de inspecção, inquérito e auditoria, excepto quando 
um interesse público superior imponha a divulgação.
3. O acesso a documentos, elaborados por uma instituição para uso interno ou por ela recebidos, relacionados 
com uma matéria sobre a qual a instituição não tenha decidido, será recusado, caso a sua divulgação pudesse 
prejudicar gravemente o processo decisório da instituição, excepto quando um interesse público superior 
imponha a divulgação.
O acesso a documentos que contenham pareceres para uso interno, como parte de deliberações e de consultas 
preliminares na instituição em causa, será recusado mesmo após ter sido tomada a decisão, caso a sua 
divulgação pudesse prejudicar gravemente o processo decisório da instituição, excepto quando um interesse 
público superior imponha a divulgação."
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as informações classificadas tanto das instituições da União Europeia como dos 
Estados-Membros, o Conselho e a Comissão estão a atenuar de novo as fronteiras entre a 
União Europeia e os Estados-Membros1. Esta situação tornou-se ainda mais evidente com a 
recusa de acesso aos documentos sobre acordos internacionais e a forma não transparente 
das negociações conducentes a certos acordos, com possíveis consequências de fundo para os 
direitos individuais (por exemplo, as negociações ACTA). Embora seja compreensível um 
certo grau de confidencialidade em determinadas negociações, deve ser instaurado e 
permitido, pelo menos um controlo indirecto por parte dos cidadãos (por via dos seus 
representantes parlamentares democraticamente eleitos). Em particular, tendo em conta que, à 
luz do Tratado de Lisboa, compete ao Parlamento Europeu aprovar uma grande variedade de 
acordos internacionais (artigo 218.º do TFUE). Além disso, embora os Estados-Membros e as 
instituições da União Europeia estejam obrigados a agir no espírito da cooperação leal (artigo 
4.º, n.º 3, do TUE), existem diversas práticas instituídas do Conselho e da Comissão que 
são preocupantes, e que, na prática, escondem o verdadeiro teor das posições dos 
Estados-Membros nos órgãos preparatórios do Conselho/Comissão, tais como: - o crescente 
número de documentos de trabalho que não são inscritos atempadamente no registo da 
instituição (por exemplo, os documentos das sessões do Conselho (DM ou DS) que apenas 
são publicados posteriormente); - o facto de os nomes dos Estados-Membros serem 
sistematicamente ocultados nos resultados das deliberações (quando disponíveis), o que torna 
impossível compreender que tipo de maioria/minoria está a formar-se nas Comissões do 
Conselho/Comissão.
5. Uma das excepções enumeradas no Regulamento (CE) n.º 1049/2001, que continua a ser 
invocada não apenas pelo Conselho, mas também pela Comissão, para recusar o acesso do 
público aos trabalhos preparatórios, encontra-se no n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento, que 
declara que o acesso pode ser recusado caso “a sua divulgação possa prejudicar gravemente 
o processo decisório da instituição, excepto quando um interesse público superior imponha 
essa divulgação". Convém notar que esta excepção foi introduzida no Regulamento (CE) n.º 
1049/2001 para reflectir o espírito de uma disposição específica do antigo Tratado (artigo 
207.º, n.º 3, do TCE) que pedia transparência nos trabalhos legislativos preparatórios do 
Conselho “enquanto, ao mesmo tempo, se preserva a eficácia do seu processo decisório".
Esta tensão entre transparência e eficácia foi evidenciada pelo Tribunal de Justiça, quando 
declarou na decisão "Turco" que "uma maior abertura permite assegurar uma melhor 
participação dos cidadãos no processo de decisão e garantir uma maior legitimidade, 
eficácia e responsabilidade da Administração perante os cidadãos num sistema 
democrático". Este raciocínio foi consagrado pelo Tratado de Lisboa e, como tal, não é feita 
mais nenhuma referência ao conceito de protecção do processo de decisão nos novos 
Tratados, baseando-se a "sobrevivência" actual deste conceito exclusivamente no artigo 4.º, 
n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 1049/2001.

6. Paradoxalmente, a relutância numa maior transparência depois de Lisboa está a 
aumentar também nas instituições tradicionalmente mais abertas a estes objectivos. Até 
o Parlamento Europeu se mostra relutante em conferir transparência às negociações 
legislativas com o Conselho, apesar de, segundo o Tratado, os debates legislativos deverem 
ser públicos. Mesmo o Tribunal da Justiça Europeu do Luxemburgo que, há décadas, procura 
conferir uma maior abertura aos trabalhos institucionais internos da União Europeia, esteve 
recentemente debaixo de fogo por aquilo que se percebe ser uma interpretação 

                                               
1 Ver documento de trabalho 3.
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desnecessariamente generosa do âmbito de aplicação e do significado de várias excepções 
importantes ao direito de acesso aos documentos1. Isto é ainda mais evidente quando se trata 
dos seus próprios documentos e administração. Acresce a tudo isto a tentativa da Comissão de 
"andar para trás no tempo", designadamente no decurso da actual revisão do Regulamento 
sobre acesso aos documentos2.

                                               
1 Ver também Joni Helliskoski e Päivi Leino, "Darkness at the break of noon: the case law on regulation No. 
1049/2001 on access to documents"
2 Ver também Francesco Maini, Jean-Patrick Villeneuve e Martial Pasquier, «"Less is more"?, The Commission 
proposal on access to EU documents and the proper limits of transparency», Revue Française d'Administration 
Publique, a publicar.


