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Exemplos práticos de acesso a documentos

Este documento tem por finalidade a análise de exemplos práticos de acesso a documentos.
Apenas uma abordagem desta natureza pode oferecer uma panorâmica adequada sobre o 
respeito efectivo do direito de acesso a documentos1, promulgado pelos Tratados2 e pela 
Carta dos Direitos Fundamentais3, e posto em evidência de um modo geral por todas as 
instituições, serviços, agências e organismos da União Europeia. Para esse efeito, 
recolheram-se informações junto de ONG relativamente à sua experiência nesta matéria. Este 
grupo, embora limitado em dimensão, dispõe da capacidade e da vontade de iniciar 
procedimentos de pedido, visto que, muitas vezes, os procedimentos podem consumir muito 
tempo e recursos em prejuízo de uma pessoa que aja autonomamente. As análises 
centrar-se-ão em agentes específicos (Conselho, Comissão), por apresentarem diferentes 
abordagens ao acesso a documentos, bem como em tópicos concretos, tais como excepções, 
processo legislativo, documentos classificados, cooperação interinstitucional, etc.

A. Documentos relacionados com o processo legislativo

1. O Tratado de Lisboa introduziu uma nova era em matéria de transparência legislativa. A 
esse respeito, o artigo 15.º, n.º 3, quinto parágrafo, do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia estabelece que "o Parlamento Europeu e o Conselho asseguram a publicação 
dos documentos relativos aos processos legislativos". Essa noção de transparência está 
relacionada com o princípio da democracia participativa (artigos 9.º - 11.º do Tratado da 
União Europeia) e com o papel especial atribuído aos parlamentos nacionais (artigo 12.º do 
TEU). Para tomar isso em consideração, o Tratado obriga à criação de um quadro comum 
sob a forma de regulamento, conforme o previsto no artigo 15.º, n.º 3, segundo parágrafo.4
Em virtude da falta desse quadro comum, a prática corrente não tem em conta estas alterações 
importantes, como se pode ilustrar, por exemplo, pela (não) transparência dos grupos de 
trabalho do Conselho. A parte actualmente visível do trabalho legislativo do Conselho 
(debates dos ministros) mostra apenas a "ponta do iceberg". Os documentos relacionados com 
as deliberações dos grupos de trabalho são, por norma, denominados "limitados" e não 
acessíveis ao público em geral per se, embora essa categoria de classificação não seja 
mencionada no Regulamento (CE) n.º 1049/2001.

2. A legislação em matéria de direito penal, enquanto prerrogativa nova e alargada da 
União Europeia depois do Tratado de Lisboa, exige ainda mais transparência, devido às suas 
consequências de fundo (limitação dos direitos individuais básicos essenciais). Por exemplo, 
em relação à proposta de directiva relativa à Decisão Europeia de Investigação - DEI 
(COD/2010/0817), enquanto instrumento muito intrusivo no que toca aos direitos individuais 
e à ordem constitucional interna dos Estados-Membros, a maioria dos documentos do 
Conselho a nível dos grupos de trabalho não se encontra disponível ao público, com a

                                               
1 Este direito não é um benefício acessório conferido aos cidadãos, mas um direito primário de "acesso aos documentos seja 
qual for o respectivo suporte" consagrado na Carta de Direitos Fundamentais.
2 Artigos 9.º - 12.º do Tratado da União Europeia e artigo 15.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.
3 Artigo 42.º da Carta de Direitos Fundamentais.
4 A esse respeito, nem a proposta de reformulação de 2008 (COM(2008)0229) da Comissão, nem a mais recente proposta de 
2011 (COM(2011)0137) que alarga o âmbito do Regulamento n.º 1049/2001 a outros intervenientes, cumprem o requisito 
dos Tratados.
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excepção, por exemplo, do documento 7617/111 que oferece no quadro de um documento do 
Conselho apenas uma cópia do relatório da Agência dos Direitos Fundamentais sobre a DEI, 
publicamente disponível. Um outro bom exemplo da não transparência no domínio do direito 
penal diz respeito ao Mandato de Detenção Europeu, sendo a primeira medida adoptada no 
âmbito do reconhecimento mútuo em matéria de direito penal, muito embora o entusiasmo 
que lhe foi devotado inicialmente tenha diminuído devido a vários problemas substanciais em 
torno da sua aplicação: sem uma verdadeira harmonização da categoria de 32 actos 
criminosos para os quais se exclui a verificação da dupla incriminação; condições de 
detenção; proporcionalidade; a definição de um Procurador como autoridade "judiciária" 
(equivalente a tribunal), muito embora, em diversos casos respeitantes ao mandato de 
detenção europeu, não exista qualquer envolvimento de um tribunal, ou o seu envolvimento 
seja rigorosamente limitado (em possível contravenção do artigo 5.º, n.º 3, da CEDH), etc. A 
esse respeito, existe no registo do Conselho um documento intitulado "Injustiças ao abrigo do 
Mandato de Detenção Europeu" (13825/10), mas que não se encontra directamente acessível 
ao público em geral. É inaceitável uma abordagem tão pouco transparente em matéria de 
direito penal e, depois do Tratado de Lisboa, tem de ser abolida a prática corrente dos últimos 
dez anos, em que os governos nacionais no quadro do Conselho adoptaram o direito penal da 
União Europeia, com um envolvimento muito limitado do Parlamento Europeu e dos 
parlamentos nacionais.

3. O problema não se limita apenas ao direito penal. Um bom exemplo, e "irónico", é a não 
disponibilização de documentos que identificam os Estados-Membros e respectivas posições
declaradas no âmbito de um grupo de trabalho do Conselho, na própria proposta de 
reformulação do Regulamento (CE) n.º 1049/20012, sendo exemplo disso mesmo o processo 
intentado pela AccessInfo, bem como a não disponibilização do parecer jurídico do serviço 
jurídico do Conselho sobre a reformulação do Regulamento (CE) n.º 1049/2001. 
Relativamente ao primeiro ponto (divulgação dos nomes dos Estados-Membros), há registo de 
um processo judicial que foi intentado e ganho (T-233/09), no âmbito do qual o Tribunal 
Geral rejeitou a utilização da excepção relativa ao processo de deliberação interna conforme 
prevista no artigo 4.º, n.º 3, declarando que: "69. ...Com efeito, o exercício pelos cidadãos dos 
seus direitos democráticos pressupõe a possibilidade de seguirem pormenorizadamente o 
processo decisório das instituições que participam nos processos legislativos e de ter acesso 
a todas as informações pertinentes." No que diz respeito à disponibilização do acesso ao 
parecer jurídico, a ClientEarth intentou um processo contra o Conselho (T- 452/10), pelo facto 
de a posição do Conselho contradizer a decisão do tribunal no processo Turco (Processos 
apensos C-39/05 P e C-52/05 P).3

4. Em virtude do exposto, poderia concluir-se que a situação actual não está em conformidade 
com as necessárias obrigações de transparência (em contrapartida ao direito de acesso dos 
cidadãos) no processo legislativo. A esse respeito, cumpre resolver, em especial, o problema 
de transparência nos grupos de trabalho internos do Conselho. As reuniões do Conselho ao 
nível dos grupos de trabalho poderiam ser comparadas às reuniões das comissões 
                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st07/st07617.en11.pdf.
2 Documento do Conselho 16338/08, uma nota do Secretariado-Geral para o Grupo de Trabalho sobre Informação, referente a 
uma proposta de reformulação do Regulamento (CE) n.º 1049/2001. A AccessInfo também solicitou os documentos 
individuais de cada Estado-Membro, sendo que 18 deles não forneceram a informação (silêncio total de 4 países) e outros 9 
forneceram uma parte da informação (mas não a sua totalidade).
3 No acórdão "Turco", o Tribunal referiu explicitamente que "a possibilidade, para os cidadãos, de conhecer os fundamentos 
dos actos legislativos é uma condição do exercício efectivo, por estes últimos, dos seus direitos democráticos".
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parlamentares. Neste aspecto, ambos os ramos da legislatura devem apresentar igual grau de 
transparência, em conformidade com os Tratados e a Carta, e a transparência tem de 
manter-se quando as duas partes da legislatura se reúnem, ao primeiro nível, no âmbito de 
trílogos, para um possível acordo em primeira leitura.

B. Administração europeia aberta, eficaz e independente

5. O artigo 298.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia introduz, 
significativamente, a noção de uma administração europeia aberta, eficaz e independente, ao 
passo que o artigo 42.º da Carta dos Direitos Fundamentais estabelece um direito a uma boa 
administração que trate os pedidos de forma imparcial, equitativa e num prazo razoável.
Relativamente à Comissão, cumpre resolver o problema de condução de processos num 
prazo razoável. Um bom exemplo é o “caso Porsche”, relacionado com cartas enviadas pela 
Porsche AG à Comissão em 2007, no âmbito da revisão da então estratégia comunitária de 
redução das emissões de dióxido de carbono pelos automóveis de passageiros, em que uma 
ONG (Friends of the Earth Europe) iniciou o procedimento de pedido em 1 de Março de 
2007, tendo sido necessários para a conclusão do processo uma decisão do Provedor de 
Justiça Europeu datada de 7 de Julho de 2010 (queixa 676/2008/RT)1 assim como um 
relatório do Parlamento Europeu de 27 de Outubro de 20102 baseado num relatório especial 
do Provedor de Justiça3 . No processo referido, a Comissão demorou mais de 15 meses a 
emitir um parecer detalhado, porque não contactou a outra parte dentro dos devidos prazos 
aplicáveis a outros órgãos da União Europeia nem a parte requerente. A não observância dos 
prazos também está bem patente no processo 355/2007/TN do Provedor de Justiça contra a 
Comissão, em que a Comissão tinha invocado incorrectamente o "direito de veto dos Estados-
Membros" e em que o pedido inicial do Gabinete Europeu do Ambiente (GEA) foi submetido
em 18 de Julho de 2006 e a resposta final da Comissão foi produzida apenas em 15 de 
Dezembro de 2006. Além disso, o parecer sobre o projecto de recomendação do Provedor de 
Justiça (Junho de 2009) foi produzido apenas em Julho de 2010.4

6. Estes problemas são apenas um prolongamento da mesma abordagem extemporânea à 
resposta a pedidos iniciais ou confirmatórios de acesso a documentos. A título de exemplo, 
refira-se um pedido da Greenpeace (de 14 de Abril de 2010, para acesso à documentação 
em papel e em vídeo sobre a transferência de atum rabilho da Tunísia para Malta).5 Em 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5075/html.bookmark.
Em 1 de Março de 2007, a Friends of the Earth Europe solicitou o acesso à correspondência trocada entre a indústria 
automóvel e o anterior Comissário Verheugen. Em Novembro de 2007, a Comissão concedeu acesso a 15 cartas, mas recusou 
o acesso a outras 3, enviadas pela Porsche, invocando a excepção relativa à protecção de interesses comerciais. Na sequência 
de uma queixa (caso 676/2008/RT), o Provedor de Justiça Europeu concluiu, em 27 de Outubro de 2008, que a Comissão 
tinha recusado o acesso indevidamente. Em 30 de Setembro de 2009, e com um atraso substancial, a Comissão informou o 
Provedor de Justiça de que iria conceder acesso parcial aos documentos depois de informar a Porsche. Como tal não 
aconteceu decorridos vários meses, em Julho de 2010 o Provedor de Justiça declarou a Comissão culpada de má 
administração. Em Novembro de 2010, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução baseada num relatório especial do 
Provedor de Justiça.
2 Relatório Paliadeli sobre o Relatório Especial do Provedor de Justiça Europeu na sequência do projecto de recomendação 
apresentado à Comissão Europeia relativamente à queixa 676/2008/RT (2010/2086(INI)).
3 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/specialreport.faces/en/4639/html.bookmark.
4 Ver também processo 3697/2006/PB: "O Provedor de Justiça entende que a obrigação jurídica de tratar os pedidos 
rapidamente implica que a Comissão deve organizar os seus serviços administrativos a fim de assegurar que o registo seja 
efectuado, o mais tardar, no primeiro dia útil após a recepção de um pedido."
5 GESTDEM 2010/1747.
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4 de Maio de 2010, depois de expirado o prazo aplicável, a Comissão prorrogou o prazo de 
resposta por 15 dias, à conta da alegada complexidade, e acabou por recusar o pedido inicial 
apenas em 8 de Outubro de 2010, invocando as excepções relativas aos interesses comerciais, 
vida privada e actividades de inspecção/inquérito/ investigação/auditoria. Em 29 de Outubro, 
a referida ONG submeteu um pedido confirmatório que permaneceu sem resposta até 31 de 
Janeiro, o que significa que, decorridos mais de 9 meses, nem a fase administrativa estava 
concluída. Numa situação semelhante, a ClientEarth submeteu um pedido de acesso a 
documentos sobre biocombustíveis em 15 de Outubro de 2009 e a decisão final da Comissão 
foi produzida apenas em 9 de Fevereiro de 2010, decorridos 117 dias.

7. O relatório anual de 2009 da Comissão1 sobre o acesso a documentos não mencionava este 
grave problema, nem fazia a devida referência à duração média de um procedimento de 
pedido. Simultaneamente, a prática corrente dos Tribunais dá azo a consequências ainda 
piores, porque mesmo quando uma resposta não é produzida dentro do devido prazo, 
conforme previsto no Regulamento n.º 1049/2001, é permitido às instituições fornecerem uma 
resposta depois do prazo final, fazendo com que um processo judicial baseado na ausência de 
acção de uma instituição se torne irrelevante (ver processos apensos T-494/08 a T-500/08 e 
T-509/08, Ryanair Ltd. vs. Comissão). Esta lacuna legal permite às instituições utilizarem 
(abusivamente) os prazos para tornar quaisquer actos processuais pouco claros e, 
simultaneamente, tornar qualquer entrega de documentos (após um longo período de tempo) 
irrelevante.

                                               
1 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/rapport_2009/COM2010351_EN_ACT_part1_v1.pdf


