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Presidente
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de Regulamento do Parlamento Europeu 
e do Conselho relativo ao sistema de documentos falsos e autênticos em linha 
(FADO), e que revoga a Ação Comum 98/700/JAI do Conselho 
((COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

Exmo. Senhor Presidente,

Por carta de 19 de novembro de 20191, solicitou V. Ex.ª à Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
ao abrigo do disposto no artigo 40.º, n.o 2, do Regimento, que esta analisasse a pertinência da 
base jurídica do projeto de pacote de compromisso global para a proposta de Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao sistema de documentos falsos e autênticos em 
linha (FADO), e que revoga a Ação Comum 98/700/JAI do Conselho, tal como transmitido ao 
Parlamento pelo Conselho, em 4 de dezembro de 2019.

A comissão procedeu à análise da supracitada questão na sua reunião de 9 de janeiro de 2020.

I – Contexto

Em 13 de novembro de 2019, a proposta relativa à Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira 
(GEFC) foi adotada pelos colegisladores como Regulamento (UE) 2019/1896 com base no 
artigo 77.º, n.º 2, alínea b) e alínea d), do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) e no artigo 79.º, n.º 2, alínea c), do TFUE. Esta dupla base jurídica abrange as 
políticas em matéria de controlos nas fronteiras, de asilo e de imigração e prevê o processo 
legislativo ordinário. O Regulamento relativo à GEFC constitui um desenvolvimento das 
disposições do acervo de Schengen em que a Irlanda não participa, em conformidade com a 

1 Parecer D 316178/JURI sobre a alteração da base jurídica relativa ao procedimento 2018/0330B.
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Decisão 2002/192/CE do Conselho2. Por conseguinte, a Irlanda não participou na adoção do 
Regulamento relativo à GEFC, não tendo ficado por ele vinculada. Se as disposições relativas 
ao sistema FADO permanecerem abrangidas pelo Regulamento relativo à GEFC, tal como 
inicialmente proposto pela Comissão, a Irlanda não poderá continuar a participar no sistema 
FADO. Por este motivo, em 20 de fevereiro de 2019, o Conselho chegou a acordo sobre um 
mandato para a realização de negociações distintas com o Parlamento Europeu sobre a 
proposta de Regulamento relativo ao sistema FADO3. O Conselho propôs o artigo 87.º, n.º 2, 
alínea a), do TFUE como base jurídica para o Regulamento relativo ao sistema FADO, que 
prevê o processo legislativo ordinário. 

II – Os artigos pertinentes do Tratado

A base jurídica apresentada para a proposta de Regulamento relativo ao sistema FADO é o 
artigo 87.º, n.º 2, alínea a), sobre a cooperação policial que associa todas as autoridades 
competentes dos Estados-Membros, incluindo os serviços policiais, das alfândegas e outros 
serviços responsáveis pela aplicação da lei especializados nos domínios da prevenção ou 
deteção de infrações penais e das investigações nessa matéria. Esta disposição refere o 
seguinte:

Artigo 87.º
(ex-artigo 30.º TUE)

[…]

2. Para efeitos do n.º 1, o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o 
processo legislativo ordinário, podem estabelecer medidas sobre:

(a) Recolha, armazenamento, tratamento, análise e intercâmbio de informações pertinentes;

[…]

III – Jurisprudência do TJUE sobre a escolha da base jurídica

Tradicionalmente, o Tribunal de Justiça tem encarado a questão da base jurídica adequada 
como uma matéria de importância constitucional, que garante o respeito pelo princípio da 
atribuição de competências (artigo 5.º do TUE) e determina a natureza e o âmbito de 
competências da União4. De acordo com a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, «a 
escolha da base jurídica de um ato comunitário deve assentar em elementos objetivos 
suscetíveis de controlo jurisdicional, entre os quais figuram, nomeadamente, a finalidade e o 
conteúdo do ato».5 A escolha de uma base jurídica incorreta pode, por conseguinte, justificar 
a anulação do ato em causa. Neste contexto, a pretensão de uma instituição de participar de 

2 JO L 064 de 07/03/2002, p. 20.
3 Mandato do Conselho para as negociações com o Parlamento Europeu, 11479/19 de 24 de julho de 2019.
4 Parecer 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, ponto 5.
5 Acórdão proferido no Processo C-411/06, Comissão/Parlamento e Conselho, EU:C:2009:518, ponto 45, e toda 
a jurisprudência aí citada. Ver também Processo C-130/10, Parlamento/Conselho, EU:C:2012:472, ponto 42, e 
toda a jurisprudência aí citada.
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forma mais ativa na adoção de um determinado ato, as circunstâncias da adoção do ato ou o 
trabalho efetuado a outro título no domínio de ação em que o ato se insere não têm qualquer 
influência na identificação da base jurídica correta.6 

Se o exame do ato em causa demonstrar que este tem uma dupla finalidade, ou que tem duas 
componentes, e se uma destas for identificável como principal ou preponderante, enquanto a 
outra é apenas acessória, esse ato deverá ter por fundamento uma única base jurídica, ou seja, 
a exigida pela finalidade ou componente principal ou preponderante.7 

IV - Finalidade e conteúdo do ato proposto

A proposta de Regulamento relativo ao sistema FADO tem por objetivo, como referido no 
projeto de pacote de compromisso global, enviado ao Parlamento, em 4 de dezembro de 2019, 
criar um sistema que contribua para a luta contra a fraude documental e de identidade, 
mediante a partilha de informações sobre os elementos de segurança e as potenciais 
características de falsificação em documentos autênticos e falsos entre as autoridades 
nacionais competentes, e sobre os documentos autênticos com o público em geral (artigo 1.o). 

No considerando 1 do projeto de pacote de compromisso global, é referido que o sistema 
FADO deve facilitar o intercâmbio de informações entre as autoridades dos Estados-Membros 
sobre os documentos autênticos e os métodos de falsificação conhecidos, permitindo o 
armazenamento eletrónico, o intercâmbio rápido e a validação de informações sobre 
documentos autênticos e falsos. Contudo, como a gestão do sistema está desatualizada, para 
que o sistema FADO continue a cumprir os seus objetivos, é necessário revogar a Ação 
Comum 98/700/JAI e substituí-la por um novo instrumento (considerando 2). Nos termos do 
considerando 4, a luta contra os documentos falsos é um domínio abrangido pela cooperação 
policial, uma vez que os documentos falsos constituem uma ferramenta criminosa polivalente 
que pode ser utilizada repetidamente para facilitar diferentes atividades criminosas, em 
particular o branqueamento de capitais e o terrorismo. Por conseguinte, o Regulamento 
relativo ao sistema FADO proposto contribui para a manutenção de um elevado nível de 
segurança no espaço Schengen e para a aplicação das disposições do acervo de Schengen tal 
como integrado no âmbito da União Europeia, apoiando a luta contra a fraude documental 
conduzida pela polícia, pelas guardas de fronteira, pelas autoridades aduaneiras e por outras 
autoridades de aplicação da lei dos Estados-Membros (considerando 5). Neste contexto, as 
autoridades dos Estados-Membros competentes em matéria de fraude documental, bem como 
outras autoridades nacionais competentes devem poder aceder ao sistema FADO com 
diferentes níveis de acesso, em função das suas necessidades de conhecimento (considerando 
11). 

No que se refere ao conteúdo do sistema, o artigo 2.º, apoiado pelo considerando 8, define o 
âmbito de aplicação do regulamento proposto e os tipos de documentos oficiais abrangidos 
pelo sistema FADO, bem como as informações sobre estes documentos e respetivas 
falsificações que devem ser disponibilizadas pelos Estados-Membros ou pela União Europeia, 

6 Acórdão proferido no Processo C-269/97, Comissão/Conselho, ECLI:EU:C:2000:183, ponto 44.
7 Acórdão proferido no Processo C-137/12, Comissão/Conselho, EU:C:2013:675, ponto 53; Processo C-411/06, 
Comissão/Parlamento e Conselho, EU:C:2009:518, ponto 46, e toda a jurisprudência aí citada; Processo 
C-490/10, Parlamento/Conselho, EU:C:2012:525, ponto 45; Processo C-155/07, Parlamento/Conselho, 
EU:C:2008:605, ponto 34.
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tais como informações e imagens de documentos autênticos e falsos, informações sobre as 
técnicas de falsificação e informações sobre os elementos de segurança dos documentos 
autênticos. O artigo 3.º do projeto de pacote de compromisso global prevê que a gestão do 
sistema FADO seja confiada à Agência criada nos termos do artigo 79.º do Regulamento (UE) 
2019/1896 (Regulamento relativo à GEFC). Os artigos 4.º e 5.º referem-se, respetivamente, 
aos diferentes níveis de acesso de diversas entidades ao sistema FADO, bem como ao 
tratamento de dados pessoais por parte da Agência. Os artigos 6.º, 7.º e 8.º referem-se à 
possibilidade de a Comissão adotar atos de execução ou atos delegados. Por último, os 
artigos 9.º e 10.º incluem a revogação e as disposições transitórias, bem como informações 
sobre a entrada em vigor do regulamento proposto.

 
V – Análise e determinação da base jurídica adequada

O texto acordado provisoriamente entre os colegisladores para o estabelecimento do sistema 
FADO baseia-se no artigo 87.º, n.º 2, alínea a), do TFUE, que se insere no capítulo 5 relativo 
à cooperação policial e prevê que o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo 
com o processo legislativo ordinário, possam estabelecer medidas relativas, em particular, à 
recolha, armazenamento, tratamento, análise e intercâmbio de informações pertinentes no 
âmbito da cooperação policial que associa todas as autoridades competentes dos 
Estados-Membros. O artigo 87.º, n.º 2, alínea a), do TFUE foi, por conseguinte, considerado a 
base jurídica adequada para permitir o acesso ao sistema FADO por parte das autoridades 
nacionais responsáveis pela aplicação da lei. 

Tendo em conta o objetivo e o conteúdo da proposta, que pretende estabelecer um Sistema 
Europeu de Arquivo e Transmissão de Imagens  que contenha informações sobre documentos 
autênticos emitidos pelos Estados-Membros, pela União Europeia, por países terceiros, por 
entidades territoriais, por organizações internacionais e por outras entidades sujeitas ao direito 
internacional, bem como sobre as falsificações destes documentos, o principal objetivo da 
proposta de Regulamento relativo ao sistema FADO parece ser a luta contra a fraude, que 
constitui uma infração penal, através do intercâmbio de informações sobre documentos falsos 
e autênticos. Este sistema facilitaria o intercâmbio de informações entre as autoridades dos 
Estados-Membros sobre os documentos autênticos e os métodos de falsificação conhecidos e 
permitiria o armazenamento eletrónico, o intercâmbio rápido e a validação de informações 
sobre documentos autênticos e falsos, com o objetivo de contribuir para a manutenção de um 
elevado nível de segurança no espaço Schengen, apoiando a luta contra a fraude documental 
conduzida pela polícia, pelas guardas de fronteira, pelas autoridades aduaneiras e por outras 
autoridades de aplicação da lei dos Estados-Membros.

 
VI – Conclusão e recomendação

Na sua reunião de 9 de janeiro de 2020, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu, por 21 
votos a favor, nenhum contra e 1 abstenção8, recomendar que a base jurídica adequada para a 

8 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Lucy Nethsingha (presidente), Marion Walsmann 
(vice-presidente), Ibán García Del Blanco (vice-presidente), Raffaele Stancanelli (vice-presidente), Franco 
Roberti (relator de parecer), Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne 
Gebhardt, Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina 
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proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao sistema de 
documentos falsos e autênticos em linha (FADO), e que revoga a Ação Comum 98/700/JHA 
do Conselho fosse o artigo 87.º, n.º 2, alínea a), do TFUE.

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração.

Lucy Nethsingha

Pignedoli, Jiří Pospíšil, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth (em substituição de József Szájer, 
nos termos do artigo 209.º, n.º 7, do Regimento), Bettina Vollath e Axel Voss.


