
 

 

Órgão jurisdicional de reenvio: 

Hof van beroep te Brussel - Bélgica 

Data da decisão de reenvio: 23/Dezembro/2015 

 

Jurisprudência do TJ 

Violação do direito da União 

Responsabilidade do Estado 

Órgão jurisdicional de última instância 

Pedido de reenvio prejudicial 

Indeferimento 

Inadmissibilidade de recurso 

 

Proc.º C-3/16 

 

- “1) Com vista à aplicação da jurisprudência desenvolvida pelo Tribunal de Justiça nos 
processos Köbler (acórdão de 30 de setembro de 2003, processo C-224/01) e Traghetti 
del Mediterraneo (acórdão de 13 de junho de 2006, processo C-173/03), relativos à 
responsabilidade do Estado pela atuação ilícita de órgãos jurisdicionais resultante da 
violação do direito da União, deve considerar-se como órgão jurisdicional que decide 
em última instância o órgão jurisdicional cuja decisão não foi apreciada no âmbito de 
um recursode cassação porque, em aplicação de uma norma processual nacional, se 
presume irrevogavelmente que o recorrente, que apresentou alegações no recurso de 
cassação, desistiu do processo? 

2) É compatível com o artigo 267.°, n.° 3, do TFUE, igualmente à luz dos artigos 47.°, 
segundo parágrafo, e 52.°, n.° 3, da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, o facto de um órgão jurisdicional nacional que, nos termos daquela disposição 
do Tratado, é obrigado a submeter uma questão prejudicial ao Tribunal de Justiça, 
indeferir um pedido de reenvio prejudicial com o mero fundamento de o pedido ter sido 
formulado num articulado que, por força da lei processual aplicável, não pode ser tido 
em conta por ter sido apresentado fora do prazo? 

3) No caso em que o órgão jurisdicional supremo não acolhe um pedido de reenvio 
prejudicial, deve considerar-se que tal constitui uma violação do artigo 267.°, terceiro 
parágrafo, do TFUE, igualmente à luz dos artigos 47.°, segundo parágrafo, e 52.°, n.° 3, 
da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, quando aquele órgão 
jurisdicional indefere o pedido dando como única razão «uma vez que o recurso não é 
admissível por um motivo inerente ao processo perante o Hof van Cassatie»?” 



1 
 

Órgão jurisdicional de reenvio: 

Conseil d'État - França 

Data da decisão de reenvio: 30/Dezembro/2015 

 

Directiva 90/435/CEE 

Regime fiscal das sociedades e sociedades afiliadas 

Medidas para evitar fraudes e abusos 

Distribuição de dividendos 

Direito de estabelecimento 

Liberdade de circulação de capitais 

 

Proc.º C-6/16 

 

- “1°) Quando uma legislação nacional de um Estado-Membro utiliza, no direito 

interno, a faculdade conferida pelo artigo 1.°, n.° 2, da Diretiva 90/435/CEE, de 23 

de julho de 1990, há que efetuar um controlo dos atos ou acordos celebrados para o 

exercício dessa faculdade à luz do direito primário da União Europeia? 

2°) Devem as disposições do artigo 1.°, n.° 2, dessa diretiva, que atribuem aos 

Estados-Membros uma ampla margem de apreciação para determinarem quais as 

disposições «necessárias para evitar fraudes e abusos», ser interpretadas no sentido 

de que obstam a que um Estado-Membro adote um mecanismo destinado a excluir do 
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benefício da isenção os dividendos distribuídos a uma pessoa colectiva controlada, 

direta ou indiretamente, por um ou mais residentes de Estados que não são membros 

da União Europeia, salvo se essa pessoa coletiva demonstrar que a cadeia de 

participações não tem como objetivo principal ou como um dos seus objetivos 

principais beneficiar da isenção? 

3°) a) No caso de a conformidade com o direito da União do mecanismo «anti 

abuso» acima referido dever ser igualmente apreciada à luz das disposições do 

Tratado, deve esta conformidade ser examinada, atendendo ao objeto da legislação 

em causa, à luz das disposições do artigo 43.° do Tratado que institui a Comunidade 

Europeia, atual artigo 49.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

mesmo quando a sociedade beneficiária da distribuição de dividendos seja 

controlada, direta ou indiretamente, através de uma cadeia de participações que tenha 

entre os seus objetivos principais o benefício da isenção, por um ou mais residentes 

de Estados terceiros, os quais não podem invocar a liberdade de estabelecimento? 

b) Caso não seja dada resposta afirmativa à questão anterior, deve esta conformidade 

ser examinada à luz das disposições do artigo 56.° do Tratado que institui a 

Comunidade Europeia, atual artigo 63.° do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia? 

4°) Devem as disposições acima referidas ser interpretadas no sentido de que obstam 

a que uma legislação nacional prive da isenção de retenção na fonte os dividendos 

pagos por uma sociedade de um Estado-Membro a uma sociedade sediada noutro 

Estado-Membro, quando o beneficiário desses dividendos seja uma pessoa coletiva 

controlada, direta ou indiretamente, por um ou mais residentes de Estados que não 

são membros da União Europeia, a menos que esta demonstre que a referida cadeia 

de participações não tem como objetivo principal ou como um dos seus objetivos 

principais beneficiar da isenção?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Amtsgericht Kehl - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 21/Dezembro/2015 

 

Regulamento 562/2006 

Acordo de Schengen 

Liberdade de circulação de pessoas 

Controlo de fronteiras 

Entrada ilegal 

Actividade policial 

Reintrodução temporária de fronteira 

 

Proc.º C-9/16 

- “1. Devem o artigo 67.°, n.° 2, TFUE, bem como os artigos 20.° e 21.° do 

Regulamento (CE) n.° 562/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 

março de 2006, que estabelece o código comunitário relativo ao regime de passagem 

de pessoas nas fronteiras (Código das Fronteiras Schengen), ou outras disposições do 

direito da União Europeia, ser interpretados no sentido de que se opõem a uma 

legislação nacional que confere aos serviços de polícia do Estado-Membro em causa 

a prerrogativa de, numa extensão de até 30 quilómetros ao longo da fronteira 

nacional comum a esse Estado-Membro e a outros Estados que aderiram à 

Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen, de 14 de junho de 1985 

(Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen), com vista a evitar ou a pôr termo 

à entrada ilegal no território do Estado-Membro ou com vista a evitar determinadas 

infrações que ponham em causa a segurança da fronteira ou a execução da proteção 
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fronteiriça ou que são praticadas no âmbito da passagem da fronteira, proceder ao 

controlo da identidade de qualquer pessoa, independentemente do seu 

comportamento e independentemente da existência de circunstâncias especiais, sem 

que haja, todavia, uma reintrodução temporária do controlo na fronteira interna em 

causa, nos termos dos artigos 23.° e segs. do Código das Fronteiras Schengen? 

2. Devem o artigo 67.°, n.° 2, TFUE, bem como os artigos 20.° e 21.° do 

Regulamento (CE) n.° 562/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 

março de 2006, que estabelece o código comunitário relativo ao regime de passagem 

de pessoas nas fronteiras (Código das Fronteiras Schengen), ou ainda outras 

disposições do direito da União Europeia, ser interpretados no sentido de que se 

opõem a uma legislação nacional que confere aos serviços de polícia do Estado-

Membro em causa a prerrogativa de, nos comboios e no território das instalações 

ferroviárias desse Estado-Membro, intercetar brevemente e interrogar qualquer 

pessoa, exigir-lhe que apresente, para efeitos de controlo, os documentos de 

identidade ou os documentos de passagem de fronteira de que essa pessoa é 

portadora, bem como inspecionar visualmente os bens que essa pessoa transporta, 

quando informações materiais ou a experiência da polícia fronteiriça permitem supor 

que os referidos comboios ou instalações ferroviárias são utilizados para uma entrada 

ilegal no território e quando essa entrada se faz a partir de um Estado que aderiu à 

Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen, de 14 de junho de 1985 

(Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen), com vista a evitar ou a pôr termo 

à entrada ilegal no território desse Estado-Membro sem que haja, todavia, uma 

reintrodução temporária do controlo na fronteira interna em causa, nos termos dos 

artigos 23.° e segs. do Código das Fronteiras Schengen?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Commissione tributaria provinciale di Genova - Itália 

Data da decisão de reenvio: 11/Dezembro/2015 

 

Regulamento 4055/1986 

Livre prestação de serviços 

Transportes marítimos 

Taxa 

 

Proc.ºs C-10/16 a C-12/16 

 

- “1) O Regulamento (CEE) n.° 4055/1986, conforme interpretado pelo Tribunal de 

Justiça, opõe-se à aplicação de uma legislação nacional, como a adotada pelo 

Decreto do Presidente da República n.° 107/2009, que exige o pagamento de uma 

taxa cujo montante difere consoante seja aplicada a navios com partida de ou destino 

a um porto de um Estado não membro da União ou a navios com partida de ou 

destino a um porto italiano? 

2) O Regulamento (CEE) n.° 4055/1986, conforme interpretado pelo Tribunal de 

Justiça, opõe-se à aplicação de uma legislação nacional, como a adotada pelo 

Decreto do Presidente da República n.° 107/2009, que exige o pagamento de uma 

taxa cujo montante difere consoante seja aplicada a navios com partida de ou destino 

a um porto de um Estado não membro da União ou a navios com partida de ou 

destino a um porto da União, quando essa diferença for justificada pelo exercício de 

funções de autoridade pública e/ou obrigações e/ou atividades não expressamente 

compensadas pela mesma taxa? 
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3) O Regulamento (CEE) n.° 4055/1986, conforme interpretado pelo Tribunal de 

Justiça, opõe-se à aplicação de uma legislação nacional, como a adotada pelo 

Decreto do Presidente da República n.° 107/2009, que exige o pagamento de uma 

taxa cujo montante difere consoante seja aplicada a navios com partida de ou destino 

a um porto de um Estado não membro da União ou a navios com partida de ou 

destino a um porto da União, quando essa diferença for justificada pelo exercício de 

funções de autoridade pública por uma entidade distinta daquela a cujo orçamento a 

taxa é atribuída? 

4) O Regulamento (CEE) n.° 4055/1986, conforme interpretado pelo Tribunal de 

Justiça, opõe-se à aplicação de uma legislação nacional, como a adotada pelo 

Decreto do Presidente da República n.° 107/2009, que exige o pagamento de uma 

taxa cujo montante difere consoante seja aplicada a navios com partida de ou destino 

a um porto de um Estado não membro da União ou a navios com partida de ou 

destino a um porto da União, quando essa diferença for justificada pelo exercício de 

funções de autoridade pública mas não possam determinar-se, a priori ou a posteriori, 

os custos de serviços que foram de facto compensados e em que termos e montantes 

a referida taxa compensou efetivamente esses serviços?” 

 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Augstākā tiesa - Letónia 

Data do despacho de reenvio: 30/Dezembro/2015 

 

 

Directiva 95/46/CE 

Protecção de dados pessoais 

Livre circulação de dados pessoais 

 

Proc.º C-13/16 

 

- “Deve a passagem «é necessário para a satisfação do interesse legítimo prosseguido 

pelo […] terceiro ou terceiros a quem os dados sejam comunicados» do artigo 7.º, 

alínea f), da Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de 

outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao  

tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, ser interpretada no 

sentido de que a Polícia Nacional é obrigada revelar à Rīgas satiksmei os dados 

pessoais solicitados por esta para a propositura de uma ação cível? É relevante para a 

resposta a dar a essa questão o facto de, como indicam os documentos dos autos, o 

passageiro do táxi, cujos dados o Rīgas satiksme tenta obter, ser menor de idade no 

momento do acidente?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Conseil d'État - França 

Data da decisão de reenvio: 30/Dezembro/2015 

 

 

Directiva 90/434/CEE 

Regime fiscal aplicável às fusões, cisões, entradas de activos e permutas de acções 

Direito de estabelecimento 

Benefício fiscal 

Autorização prévia 

Princípio da não discriminação 

 

 

Proc.º C-14/16 

 

 

- “1°) Quando uma legislação nacional de um Estado-Membro faz uso da faculdade 

conferida pelo artigo 11.°, n.° 1, da Diretiva 90/434/CEE do Conselho, de 23 de 

julho de 1990, relativa ao regime fiscal comum aplicável às fusões, cisões, entradas 

de ativos e permutas de ações entre sociedades de Estados-Membros diferentes, há 

lugar a um controlo dos atos adotados para o exercício dessa faculdade, à luz do 

direito primário da União Europeia? 

2°) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, devem as disposições do 

artigo 43.° do Tratado que institui a Comunidade Europeia, atual artigo 49.° do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, ser interpretadas no sentido de 

que obstam a que uma legislação nacional, com um objetivo de luta contra a fraude 

ou a evasão fiscais, subordine o benefício do regime fiscal comum aplicável às 
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fusões e operações equiparadas a um procedimento de autorização prévia no que 

respeita apenas às entradas realizadas em benefício das pessoas coletivas 

estrangeiras, excluindo as entradas realizadas em benefício das pessoas coletivas de 

direito nacional?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Bundesverwaltungsgericht - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 4/Novembro/2015 

 

Directiva 2004/39 

Instrumentos financeiros 

Mercados financeiros 

Informações confidenciais 

Segredo profissional 

Segredo prudencial 

Segredo empresarial 

Autoridade de supervisão 

 

Proc.º C-15/16 

 

- “1. a) O conceito de «informações confidenciais», na aceção do artigo 54.°, n.° 1, 

segundo período, da Diretiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

21 de abril de 2004, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, que altera as 

Diretivas 85/611/CEE e 93/6/CEE do Conselho e a Diretiva 2000/12/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga a Diretiva 93/22/CEE do Conselho 

(JO L 145, p. 1, a seguir «Diretiva 2004/39») e, por conseguinte, também o segredo 

profissional nos termos do artigo 54.°, n.° 1, primeiro período, da Diretiva 2004/39, 

abrangem, independentemente de qualquer outro pressuposto, todas as informações 
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relativas à empresa que a entidade supervisionada transmitiu à autoridade 

supervisora? 

b) O conceito de «segredo prudencial», enquanto parte do segredo profissional na 

aceção do artigo 54.°, n.° 1, primeiro período, da Diretiva 2004/39, abrange, 

independentemente de qualquer outro pressuposto, todas as declarações da 

autoridade supervisora constantes dos autos, incluindo a sua correspondência com 

outras entidades? 

Em caso de resposta negativa às questões a) ou b): 

c) Deve a disposição relativa ao segredo profissional constante do artigo 54.°, n.° 1, 

da Diretiva 2004/39, ser interpretada no sentido de que, para qualificar as 

informações de confidenciais  

aa) há que ter em consideração a questão de saber se as informações, pela sua própria 

natureza, são abrangidas pelo segredo profissional ou se o acesso às informações 

pode afetar de forma concreta e efetiva o interesse na manutenção da 

confidencialidade, ou  

bb) devem ser tidas em consideração outras circunstâncias que, caso ocorram, fazem 

com que as informações sejam abrangidas pelo segredo profissional, ou cc) a 

autoridade supervisora pode, a respeito das informações relativas à empresa do 

instituto supervisionado constantes do seu processo e dos documentos da autoridade 

supervisora que se referem a essas informações, invocar uma presunção ilidível de 

que são afetados segredos empresariais ou prudenciais? 

2. Deve o conceito de «informações confidenciais» na aceção do artigo 54.°, n.° 1, 

segundo período, da Diretiva 2004/39, ser interpretado no sentido de que, para 

qualificar uma informação relativa à empresa transmitida pela autoridade supervisora 
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de segredo empresarial digno de proteção ou de informação digna de proteção por 

outro motivo apenas é relevante o momento da transmissão à autoridade supervisora? 

Em caso de resposta negativa à segunda questão: 

3. Para efeitos da questão de saber se uma informação relativa à empresa deve ser 

protegida enquanto segredo empresarial, independentemente das alterações do 

contexto económico, e, por conseguinte, deve ser abrangida pelo segredo profissional 

nos termos do artigo 54.°, n.° 1, segundo período, da Diretiva 2004/39, há que 

pressupor a existência, em termos gerais, de um limite temporal – por exemplo de 

cinco anos – que, após expirar, permite que se presuma, de forma ilidível, que uma 

informação perdeu o seu valor económico? Aplica-se o mesmo ao segredo 

prudencial?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Cour de cassation - França 

Data da decisão de reenvio: 5/Janeiro/2016 

 

 

Regulamento 1889/2005 

Regulamento 562/2006 

Acordo de Schengen 

Controlo de fronteiras 

Aeroporto 

Trânsito internacional 

Dever de declaração 

 

Proc.º C-17/16 

 

- “Devem os artigos 3.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 1889/2005, de 26 de 

outubro de 2005, e 4.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 562/2006, de 15 de março de 

2006, ser interpretados no sentido de que um nacional de um Estado terceiro que se 

encontre numa zona de trânsito internacional de um aeroporto não está sujeito ao 

dever de declaração que resulta do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 

1889/2005, de 26 de outubro de 2005, ou, pelo contrário, no sentido de que esse 

nacional está sujeito a esse dever por ter atravessado uma fronteira externa num dos 

pontos de passagem de fronteira previstos no artigo 4.°, n.° 1, do  Regulamento (CE) 

n.° 562/2006, de 15 de março de 2006?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem - Países Baixos 

Data da decisão de reenvio: 13/Janeiro/2016 

 

Directiva 2013/33/UE 

Acolhimento de estrangeiros 

Detenção 

Direito a liberdade e à segurança 

Direitos fundamentais 

Refugiados 

 

Proc.º C-18/16 

- “O artigo 8.°, n.° 3, alíneas a) e b), da Diretiva 2013/33/UE do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 26 de junho de 2013, que estabelece normas em matéria de 

acolhimento dos requerentes de proteção internacional (JO L 180), é válido à luz do 

artigo 6.° da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (JO 2007, C 303, p. 

1): 

(1) numa situação em que um nacional de um país terceiro foi colocado em detenção 

por força do artigo 8.°, n.° 3, alíneas a) e b), desta diretiva e tem o direito de, ao 

abrigo do artigo 9.° da Diretiva 2013/32/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 26 de junho de 2013, relativa a procedimentos comuns de concessão e retirada do 

estatuto de proteção internacional (JO L 180), permanecer num Estado-Membro até o 

seu pedido de asilo ser decidido em primeira instância, e (2) atendendo à Anotação [à 

Carta] (JO 2007, C 303, p. 2), segundo a qual as restrições que possam ser 

legitimamente impostas aos direitos consagrados no artigo 6.° da Carta não poderão 

exceder as autorizadas pela CEDH nos termos do disposto no artigo 5.°, n.° 1, alínea 

f), da CEDH, e à interpretação dada pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem a 

esta última disposição, designadamente no seu acórdão de 22 de setembro de 2015, 

Nabil e o./Hungria, 62116/12, no sentido de que a detenção de um refugiado viola o 

referido artigo 5.°, n.° 1, alínea f), se essa detenção não tiver sido imposta para 

efeitos de afastamento?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Bundesfinanzhof - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 16/Setembro/2015 

 

Livre circulação de trabalhadores 

Contribuições de reforma 

Contribuições seguros de doença 

Imposto sobre o rendimento 

Dupla tributação 

Matéria colectável 

 

Proc.º C-20/16 

 

- “1. O artigo 39.° CE (atualmente artigo 45.° do TFUE) opõe-se a uma disposição de 

direito alemão segundo a qual as contribuições para a caixa nacional de pensões e o 

seguro de doença franceses, prestadas por um trabalhador da administração pública 

do Estado francês que reside na Alemanha – contrariamente ao que sucede com 

contribuições comparáveis, prestadas para a segurança social alemã por um 

trabalhador que exerce a sua atividade na Alemanha –, não reduzem a matéria 

coletável do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, quando a 

retribuição, de acordo com a convenção para evitar a dupla tributação celebrada entre 

a Alemanha e a França, não pode ser tributada na Alemanha, contribuindo apenas 

para o aumento da taxa aplicável a outros rendimentos? 

2. A primeira questão merece resposta afirmativa ainda que as contribuições 

controvertidas, no âmbito da tributação da retribuição pelo Estado francês, concreta 

ou genericamente, a) tenham sido devidamente consideradas para efeitos de redução 

da carga fiscal, ou b) pudessem ter sido devidamente consideradas para efeitos de 

redução da carga fiscal mas não o tenham sido, por falta de pedido nesse específico 

sentido?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Centro de Arbitragem Administrativa - Portugal 

Data da decisão de reenvio: 30/Novembro/2015 

 

 

IVA 

Isenção 

Aquisição Intra-comunitária 

Princípio da proporcionalidade 

 

Proc.º C-21/16-1 

 

- “i) Os artigos 131.º e138.°, n.º 1, da Directiva n.º 2006/112 devem ser interpretados 
no sentido de que se opõem a que a Administração Fiscal de um Estado-Membro 
recuse conceder uma isenção de IVA numa entrega intracomunitária, a um alienante 
sedeado nesse Estado- Membro, por o adquirente, sedeado noutro Estado-Membro, 
não se encontrar registado no VIES nem estar aí abrangido por um regime de 
tributação das aquisições intracomunitárias de bens, embora disponha, no momento 
da transacção, de um número de identificação válido, para efeitos de IVA, nesse 
outro Estado-Membro, número esse que foi utilizado nas facturas das transacções, 
quando os requisitos materiais de uma entrega intracomunitária estejam 
cumulativamente verificados, isto é, quando o direito de dispor do bem como 
proprietário tenha sido transferido para o adquirente e o fornecedor prove que esse 
bem foi expedido ou transportado para outro Estado-Membro e que, na sequência 
dessa expedição ou desse transporte, o mesmo saiu fisicamente do território do 
Estado-Membro de entrega para um adquirente sujeito passivo ou pessoa colectiva 
agindo como tal num Estado-Membro que não o de partida dos bens? 
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ii) O princípio da proporcionalidade opõe-se a uma interpretação do artigo 138.°, n.º 

1, da Directiva n.º 2006/112/CE no sentido de a isenção ser recusada numa situação 

em que um alienante sedeado num Estado-Membro, sabia que o adquirente, sedeado 

noutro Estado-Membro, apesar de ser titular de número identificação válido, para 

efeitos de IVA, nesse outro Estado- Membro, não se encontrava registado no VIES 

nem estava ar abrangido por um regime de tributação das aquisições 

intracomunitárias de bens, mas tinha a expectativa de que o registo como operador 

intracomunitário lhe viesse a ser concedido, de forma retroactiva?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunalul București - Roménia 

Data da decisão de reenvio: 3/Julho/2015 

 

 

Auxílio de estado 

Obrigação de notificação 

Participação social 

Electricidade 

Princípio da separação entre as redes de transportes e os gestores da rede de 

transporte eléctrica 

 

Proc.º C-22/16 

 

- “1) Nos termos do artigo 107.° TFUE, a participação de uma sociedade romena 

com capital público no capital de uma sociedade mista (romeno-turca) equivale a um 

auxílio de Estado sujeito à obrigação de notificação prevista no artigo 108.°, n.° 3, 

TFUE? 

Essa participação constitui um financiamento publico, que tem carácter seletivo e 

pode afetar as trocas comerciais entre os Estados-Membros da União Europeia? 

2) Pode considerar-se que essa participação de uma sociedade com capital público, 

produtora de energia elétrica, viola o princípio da separação entre as redes de 

transporte e os gestores da rede de transporte estabelecido no artigo 9.° da Diretiva 

2009/72/CE que estabelece regras comuns para o mercado interno da eletricidade?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Oberlandesgericht Düsseldorf - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 7/Janeiro/2016 

 

Regulamento (CE) 864/2007 

Regulamento (CE) 6/2002 

Regulamento (CE) 44/2001 

Desenhos e modelos comunitários 

Competência 

Lugar da violação 

Internet 

Comércio electrónico 

 

Proc.ºs C-24/16 e C-25/16 

 

- “1. 

Num processo que tem por objeto a tutela de direitos emergentes de desenhos e 
modelos comunitários, pode o tribunal de um Estado-Membro, cuja competência em 
relação a um dos demandados decorre apenas do artigo 79.°, n.° 1, do Regulamento 
(CE) n.° 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou 
modelos comunitários, conjugado com o artigo 6.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 
44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, 
ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, com base 
no facto de esse demandado, que tem domicílio noutro Estado-Membro, ter fornecido 
produtos possivelmente contrafeitos ao demandado domiciliado no Estado-Membro 
em causa, decretar medidas contra o primeiro demandado, válidas em todo o 
território da União, que ultrapassem as relações de fornecimento que fundamentam a 
atribuição de competência? 

2. 
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Deve o Regulamento (CE) n.° 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, 
relativo aos desenhos ou modelos comunitários, em especial o seu artigo 20.°, n.° 1, 
alínea c), ser interpretado no sentido de que um terceiro pode fazer uma 
representação do desenho ou modelo comunitário para fins comerciais, quando 
pretende distribuir acessórios – correspondentes ao desenho ou modelo comunitário 
‒ destinados aos produtos do titular do modelo? Se a resposta for afirmativa, quais 
são os critérios aplicáveis para o efeito? 

3. 

Como deve ser entendido o lugar «em que a violação tenha sido cometida», referido 
no artigo 8.°, n.° 2, der Regulamento (CE) n.° 864/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de julho de 2007, relativo à lei aplicável às obrigações 
extracontratuais, nos casos em que o infrator: 

a) propõe para venda os produtos contrafeitos através de um sítio Web que se dirige 
‒ também ‒ a outros Estados-Membros que não o Estado-Membro em que tem a sua 
sede, e 

b) manda transportar os produtos contrafeitos para um Estado-Membro diferente 
daquele em que tem a sua sede? 

Deve o artigo 15.°, alíneas a) e g) do referido regulamento ser interpretado no sentido 
de que a lei assim designada também é aplicável a atos de cooperação de outras 
pessoas?” 
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Órgão Jurisdicional de reenvio: 

Centro de Arbitragem Administrativa 

Data da decisão de reenvio: 30/Novembro/2015 

 

 

Directiva n.º 2006/112/CE 

Isenção de IVA 

Transmissão de meios de transporte 

Domicílio do adquirente 

Matrícula turística 

 

 

Proc.º C-26/16-1 

 

- “1) A alínea b) do artigo 138.° da Directiva n.º 2006/112/CE,do Conselho, de 28-

11-2006, opõe-se a que normas do direito nacional [artigos 1.°, alínea e) e 14.°, 

alínea b), do Regime do IVA nas Transacções Intracomunitárias] exijam, para 

reconhecimento da isenção de IVA relativa à transmissão de meios de transporte 

novos efectuada a título oneroso e transportados pelo adquirente a partir do território 

nacional para outro Estado-Membro, que o adquirente esteja estabelecido ou 

domiciliado neste Estado-Membro? 

2) A alínea b) do artigo 138.° da Directiva n.º 2006/112/CE, do Conselho, opõe-se a 

que seja recusada a isenção no Estado-Membro de partida do transporte numa 

situação em que o meio de transporte adquirido foi transportado para Espanha onde 

foi objecto de matrícula turística, de natureza provisória e com o regime fiscal 
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previsto nos artigos 8.° a 11.°, 13.° e 15.°do Real Decreto espanhol n.º 1571/1993,de 

10 de Setembro? 

3) O Artigo 138.°, n.º 2, alínea b) da Directiva n.º 2006/112/CE opõe-se a que seja 

exigido o pagamento do IVA ao fornecedor do meio de transporte novo, numa 

situação em que não se apurou se o regime de matrícula turística cessou ou não por 

qualquer das formas previstas nos artigos 11.°e 15.° do Real Decreto espanhol n.º 

1571/1993, de 10 de Setembro, nem se veio ou virá a ser pago IVA na sequência da 

cessação desse regime? 

4) A alínea b) do artigo 138.°da Directiva n.º 2006/112/CE do Conselho e os 

princípios da segurança jurídica, da proporcionalidade e da protecção da confiança 

opõem-se a que seja exigido o pagamento de IVA ao fornecedor do meio de 

transporte novo expedido para outro Estado-Membro em situação em que: 

- o adquirente, antes da expedição, disse ao fornecedor residir nó Estado-Membro de 

destino e exibiu-lhe um documento comprovativo de lhe ter sido atribuído nesse 

Estado-Membro um número de identidade de estrangeiro, em que era indicada uma 

residência neste último Estado-Membro diferente da que disse ter; 

- o adquirente apresentou posteriormente ao fornecedor documentos comprovativos 

de o meio de transporte adquirido ter sido submetido a uma inspecção técnica no 

Estado- Membro de destino e aí lhe ter sido atribuída matrícula turística; 

- não se provou que o fornecedor tenha colaborado com o adquirente no sentido de 

evitar o pagamento do IVA; 

- os serviços alfandegários não colocaram qualquer obstáculo à anulação da 

Declaração Aduaneira de Veículo com base nos documentos que o fornecedor tinha 

em seu poder?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Administrativen sad – Sofia-grad - Bulgária 

Data da decisão de reenvio: 28/Dezembro/2015 

 

Directiva 2000/78/CE do Conselho 

Directiva 2006/54/CE do Parlamento e do Conselho 

Interpretação da lei 

Igualdade de tratamento e igualdade de oportunidadesFunção púlica 

Demissão 

Discricionariedade 

Indemnização 

 

Proc.º C-27/16 

 

 

- “1. Devem o artigo 14.°, n.° 1, alínea c), da Diretiva 2006/54/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 2006, relativa à aplicação do princípio da 

igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em 

domínios ligados ao emprego e à atividade profissional (reformulação) e o artigo 3.°, 

n.° 1, alínea c), da Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de novembro de 2000, 

que estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na 

atividade profissional, ser interpretados no sentido de que são suficientemente 

precisos e inequívocos e, por isso, se aplicam à situação jurídica de um funcionário 

público demitido: 
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a) se a demissão tiver sido decidida com fundamento na redução do número de 
lugares (funções) iguais, que são ocupados pela pessoa demitida e por outros 
funcionários, quer homens quer mulheres; 

b) se a demissão tiver sido decidida ao abrigo de uma disposição do direito nacional 
neutra; 

c) se, no referido caso de demissão, as disposições nacionais não prevêem nenhum 
critério nem nenhuma obrigação de avaliação de todas as pessoas que possam ser 
afetadas pela demissão e nenhuma obrigação de fundamentar a demissão da pessoa 
em causa? 

2. Devem o artigo 14.°, n.° 1, alínea c), da Diretiva 2006/54 e o artigo 3.°, n.° 1, 
alínea c), da Diretiva n.° 2000/78, conjugados com os artigos 30.°, 47.° e 52.°, n.° 1, 
da Carta dos Direitos Fundamentais, ser interpretados no sentido de que são 
compatíveis com uma medida nacional, na aceção do artigo 157.°, n.° 3, do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, como o artigo 21.° da lei para a 
prevenção da discriminação (Zakon za zashtita ot diskriminatsia), conjugado com o 
artigo 106.°, n.° 1, ponto 2, da lei relativa aos funcionários públicos (Zakon za 
darzhavnia sluzhitel), quando estas últimas disposições, no caso de demissão de um 
funcionário público a que se refere a primeira questão (cessação de funções com 
fundamento na redução do número de lugares da mesma categoria, ocupados 
indistintamente por homens e por mulheres) não estabelecem expressamente 
nenhuma obrigação quanto à escolha e nenhum critério como parte do direito de 
demitir (requisitos) que, tanto na prática administrativa como na prática judiciária, só 
são reconhecidos quando a autoridade competente para decidir a demissão, no 
exercício do seu poder discricionário, tenha aprovado um processo e os critérios, 
contrariamente ao que acontece no caso idêntico de despedimento de um trabalhador 
da administração pública, em que a lei não estabelece nenhuma obrigação quanto à 
escolha nem critérios para fazer a escolha como parte do direito de despedir desta 
autoridade? 

3. Devem o artigo 14.°, n.° 1, alínea c), da Diretiva 2006/54 e o artigo 3.°, n.° 1, 
alínea c), da Diretiva 2000/78, conjugados com os artigos 30.°, 47.° e 52.°, n.° 1, da 
Carta dos Direitos Fundamentais, ser interpretados no sentido de que a demissão de 
um funcionário público é injustificada e, por conseguinte, incompatível com as 
referidas disposições, apenas porque a autoridade administrativa não procedeu a uma 
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escolha nem aplicou nenhum critério ou apresentou fundamentos para a decisão de 
demitir a pessoa em causa, na medida em que essa pessoa ocupava um lugar idêntico 
aos de outras pessoas, homens e mulheres, e a demissão foi decidida com base numa 
disposição neutra? 

4. Devem os artigos 18.° e 25.° da Diretiva 2006/54, conjugados com o artigo 30.° da 
Carta dos Direitos Fundamentais, ser interpretados no sentido de que o princípio da 
proporcionalidade foi respeitado e os mesmos são compatíveis com disposições 
nacionais que, no caso de uma demissão ilegal, preveem uma indemnização, que são 
aplicáveis mesmo em caso de violação do princípio do direito da União da igualdade 
de tratamento no emprego e na actividade profissional, que determinam um período 
máximo de indemnização de seis meses e estabelecem o respetivo montante – o 
vencimento de base do lugar ocupado, mas apenas se e na medida em que a pessoa 
esteja desempregada ou receba um salário inferior, na condição de o direito da 
pessoa à recolocação no mesmo lugar existir autonomamente e não como parte do 
seu direito a indemnização nos termos do direito nacional do Estado-Membro em 
causa?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Kúria - Hungria 

Data da decisão de reenvio: 7/Janeiro/2016 

 

 

IVA 

Sujeito passivo 

“Holding” activa 

Filiais 

Actividade económica tributada 

Prestação de serviço 

 

Proc.º C-28/16 

 

 

- “1. Deve uma holding que desempenha um papel ativo na gestão de determinados 
processos das suas filiais ou do grupo de sociedades no seuconjunto, mas que não 
repercute nas filiais os serviços efetuados no âmbito da atividade de holding ativa 
nem o correspondente IVA, ser considerada um sujeito passivo de IVA no que 
respeita a esses serviços? 

2. Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, pode a holding ativa exercer e, 
se for esse o caso, de que forma, o direito à dedução do IVA correspondente aos 
serviços que utiliza e que estejam diretamente relacionados com a atividade 
económica tributada de alguma das filiais? 

3. Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, pode a holding ativa exercer e, 
se for esse o caso, de que forma, o direito à dedução do IVA correspondente aos 
serviços utilizados que o sejam no interesse do grupo de sociedades no seu conjunto? 

4. Podem as respostas às questões anteriores ser diferentes e, se assim for, em que 
medida, se a holding ativa faturar às filiais, a título de serviços intermédios, os 
referidos serviços utilizados?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Landgericht Stralsund - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 8/Janeiro/2016 

 

Regulamento (CE) 44/2001 

Perícia 

Início da instância 

 

Proc.º C-29/16 

 

- “Quando o direito processual de um Estado-Membro prevê um processo de 

produção de prova autónomo, no qual, por decisão do órgão jurisdicional, se realiza 

uma perícia judicial (neste caso, a «expertise judiciaire» do direito francês), e quando 

nesse Estado-Membro se realiza um processo de produção de prova deste tipo e, em 

seguida, é intentada no mesmo Estado-Membro uma ação judicial com os mesmos 

intervenientes e que se baseia nos resultados do referido processo: 

Deve, neste caso, considerar-se que o articulado através do qual se iniciou o processo 

de produção de prova autónomo já constitui um «ato que determina o início da 

instância ou um ato equivalente» na aceção do artigo 30.°, ponto 1, do Regulamento 

(CE) n.° 44/2001? Ou só o articulado através do qual foi intentada a ação judicial 

deve ser qualificado de «ato que determina o início da instância ou um ato 

equivalente»?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Amtsgericht Dresden - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 10/Dezembro/2015 

 

 

Regulamento n.º 261/2004 

Cancelamento do voo 

 

 

Proc.º C-32/16 

 

 

 

- “Há um cancelamento de um voo na aceção do artigo 2.°, alínea l), do Regulamento 

n.° 261/2004, quando o voo programado partiu à hora prevista e chegou ao destino 

programado antes de decorridas três horas, tendo contudo ocorrido uma escala não 

programada?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Korkein hallinto-oikeus - Finlândia 

Data da decisão de reenvio: 15/Janeiro/2016 

 

Directiva 2006/112/CEE 

Sistema comum do IVA 

Prestação de serviços 

Embarcações 

Carga 

Isenção 

Empresa de trânsito 

Empresa de transporte 

 

 

Proc.º C-33/16 

 

 

- “1. Deve o artigo 148.°, alínea d), da Diretiva 2006/112/CE ser interpretado no 
sentido de que os serviços de elevação de cargas para um navio ou a partir de um 
navio constituem prestações de serviços efetuadas para as necessidades diretas da 
carga das embarcações visadas na alínea a) do mesmo artigo? 

2. Tendo em consideração os termos do n.° 24 do acórdão que o Tribunal de Justiça 
proferiu nos processos apensos C-181/04 a C-183/04, Elmeka, segundo os quais a 
isenção prevista pela disposição em causa não podia ser alargada aos serviços 
fornecidos numa fase anterior de comercialização, deve o artigo 148.°, 

alínea d), da Diretiva 2006/112/CE ser interpretado no sentido de que também é 
aplicável ao serviço em causa, no qual a prestação fornecida por um subcontratante 
da sociedade A Oy durante uma primeira fase de operações é respeitante a um 
serviço que está materialmente relacionado de forma direta com a carga e que a 
sociedade A Oy fatura de novo à empresa de trânsito ou à empresa de transporte? 

3. Tendo em consideração os termos do n.° 24 do acórdão proferido no processo 
Elmeka, já referido, segundo os quais a isenção prevista pela disposição em causa 
apenas se aplicava às prestações de serviços fornecidas ao armador, deve a regra do 
artigo 148.°, alínea d), da Diretiva 2006/112/CE ser interpretada no sentido de que 
esta isenção não pode ser aplicada se o serviço for fornecido ao proprietário da carga, 
como o exportador ou o importador do bem em causa?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Naczelny Sąd Administracyjny - Polónia 

Data da decisão de reenvio: 21/Setembro/2015 

 

IVA 

Transmissão de propriedade 

Fazenda pública 

Município 

Distrito 

Região 

Compensação por dívidas fiscais 

 

Poc.º C-36/16 

 

 

- “Deve considerar-se que a transmissão da propriedade de um terreno (uma coisa) 

pelo sujeito passivo de IVA para: 

a) a Fazenda Pública – a título de compensação por dívidas fiscais respeitantes a 

impostos que se destinam ao orçamento de Estado, ou 

b) o município, o distrito ou a região – a título de compensação por dívidas fiscais 

respeitantes a impostos que se destinam aos seus orçamentos, o que leva à extinção 

da dívida fiscal, constitui um ato sujeito a IVA (entrega de bens) na aceção dos 

artigos 2.°, n.° 1, alínea a), e 14.°, n.° 1, da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 

de novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor 

acrescentado […] [omissis], (a seguir «Diretiva IVA»)?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Naczelny Sąd Administracyjny - Polónia 

Data da decisão de reenvio: 21/Setembro/2015 

 

Directivas 2006/112/CE, do Conselho, de 28/11/2006 

Sistema comum do IVA 

Taxa 

Prestação de serviços 

Sujeito passivo 

Facturas 

Entidade de gestão colectiva 

Autores 

Artistas 

Intérpretes 

 

Proc.º C-37/16 

 

- “1. Os autores, os artistas intérpretes e outros interessados prestam um serviço na 

aceção do artigo 24.°, n.° 1 e do artigo 25.°, alínea a), da Diretiva 2006/112/CE do 

Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre 

o valor acrescentado (JO L 347, p. 1) aos fabricantes e importadores de gravadores 

de som, de outros aparelhos semelhantes e de suportes de dados em branco, aos quais 

as entidades de gestão coletiva, agindo em nome próprio mas por conta dos 

primeiros, cobram taxas pela venda destes aparelhos e suportes de dados? 
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2. Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, ao cobrarem taxas sobre a 

venda pelos fabricantes e importadores dos aparelhos e suportes de dados, as 

entidades de gestão coletiva atuam na qualidade de sujeitos passivos na aceção do 

artigo 28.° da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, 

relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado (JO L 347, p. 1), 

os quais estão obrigados a documentar estas operações através de uma fatura nos 

termos do artigo 220.°, n.° 1, ponto 1, da referida diretiva, emitida a um dos 

fabricantes e importadores de gravadores, de outros aparelhos semelhantes e de 

suportes de dados em branco, na qual é indicado o IVA a pagar na sequência da 

cobrança das taxas, e quando as taxas cobradas lhes são distribuídas, os autores, os 

artistas intérpretes e os outros interessados estão obrigados a documentar o seu 

recebimento através de uma fatura com a indicação do IVA, emitida à entidade de 

gestão coletiva que cobrou a taxa?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Reino Unido 

Data da decisão de reenvio: 20/Janeiro/2016 

 

Reino Unido 

Pedidos Fleming 

Imposto a jusante 

Imposto a montante 

Princípio da igualdade de tratamento 

Princípio da neutralidade fiscal 

Princípio da efectividade 

 

Proc.º C-38/16 

 

- “1) A diferença de tratamento, prevista no Reino Unido, dos pedidos relativos ao 

imposto a jusante (que podiam ser apresentados relativamente a períodos findos antes 

de 4 de dezembro de 1996) e dos pedidos Fleming relativos ao imposto a montante 

(que podiam ser apresentados relativamente a períodos findos antes de 1 de maio de 

1997, ou seja, até mais tarde do que os pedidos Fleming relativos ao imposto a 

jusante) consubstancia: 

a) uma violação do princípio geral do direito da UE da igualdade de tratamento; e/ou 

b) uma violação do princípio geral do direito da UE do princípio da neutralidade 

fiscal; e/ou 

c) uma violação do princípio geral do direito da UE o princípio da efetividade; e/ou 

d) uma violação de outro princípio geral pertinente do direito da UE? 

2) Em caso de resposta afirmativa a qualquer das alíneas a) a d) da questão 1, de que 

modo devem ser tratados os pedidos Fleming relativos ao imposto a jusante, no que 

se refere ao período compreendido entre 4 de dezembro de 1996 e 30 de abril de 

1997?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Landgericht Hamburg - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 15/Janeiro/2016 

 

 

Regulamento 261/2004 

Transporte aéreo 

Indemnização 

Cancelamento 

Atraso 

Distância 

 

Proc.º C-40/16 

 

- “Deve o artigo 7.°, n.° 1, segunda frase, do Regulamento (CE) n.° 261/2004 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de fevereiro de 2004, que estabelece 

regras comuns para a indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes 

aéreos em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos 

voos e que revoga o Regulamento (CEE) n.° 295/91 (a seguir «Regulamento n.° 

261/2004»), ser interpretado no sentido de que o termo «distância» abrange apenas a 

distância direta entre o local de partida e o último destino, independentemente da 

distância de voo efetivamente percorrida no caso concreto?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Augstākā tiesa - Letónia 

Data da decisão de reenvio: 21/Janeiro/2016 

 

Regulamento (CCE) n.º 2913/92 do Conselho 

Importação 

Interpretação da lei 

 

 

Proc.º C-46/16 

 

 

- “1) Deve o artigo 29.°, n.° 1, do Regulamento (CEE) n.° 2913/92 do Conselho, de 

12 de outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário, ser 

interpretado no sentido de que o método estabelecido nesse artigo é igualmente 

aplicável quando a importação das mercadorias e a sua introdução em livre prática no 

território aduaneiro da Comunidade se tiverem verificado devido ao facto de, durante 

o processo de trânsito, essas mercadorias, sujeitas a direitos de importação, terem 

sido subtraídas à fiscalização aduaneira e não terem sido vendidas para exportação 

com destino ao território aduaneiro da Comunidade, mas para exportação para fora 

da Comunidade? 
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2) Deve o termo «sucessivamente», constante do artigo 30.°, n.° 1, do Regulamento 

(CEE) n.° 2913/92 do Conselho, de 12 de outubro de 1992, que estabelece o Código 

Aduaneiro Comunitário, em conjugação com o direito a uma boa administração, 

consagrado no artigo 41.° da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 

designadamente à luz do princípio da fundamentação dos atos administrativos, ser 

interpretado no sentido de que a autoridade aduaneira é obrigada a indicar na sua 

decisão a razão pela qual considerou que os métodos de determinação do valor 

aduaneiro das mercadorias constantes dos artigos 29.° e 30.° do regulamento não 

eram aplicáveis no caso vertente e, por conseguinte, decidiu que devia ser aplicado o 

método referido no seu artigo 31.°? 

3) Quando se recusa a aplicar o método previsto no artigo 30.°, n.° 2, alínea a), do 

Código Aduaneiro, deve a autoridade aduaneira pedir ao produtor as informações 

necessárias ou basta que indique que não dispõe dessas informações? 

4) Deve a autoridade aduaneira fundamentar a razão pela qual não são aplicados os 

métodos estabelecidos no artigo 30.°, n.° 2, alíneas c) e d), do Código Aduaneiro, 

caso determine o preço de mercadorias similares com base no artigo 151.°, n.° 3, do 

Regulamento n.° 2454/93? 

5) Deve a decisão da autoridade aduaneira conter uma fundamentação exaustiva da 

indicação da informação disponível na Comunidade, na aceção do artigo 31.° do 

Código Aduaneiro, ou poderá essa fundamentação ser fornecida posteriormente, em 

sede judicial, mediante apresentação de prova mais pormenorizada?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Augstākā tiesa - Letónia 

Data da decisão de reenvio: 20/Janeiro/2016 

 

 

Regulamento n.º 2913/92, do Conselho, de 12/10/1992 

Importador 

Boa fé 

Exportador 

Certificado 

Autoridades aduaneiras 

OLAF 

 

Proc.º C-47/16 

 

- “1) Deve a obrigação de agir de boa fé do importador que figura no artigo 220.°, n.° 

2, alínea b), do Regulamento n.° 2913/92 do Conselho, de 12 de outubro de 1992, 

que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário, ser especificada no sentido de que: 

a) inclui a obrigação de o importador fazer prova das circunstâncias em que foi 

emitido o certificado «A» que o exportador recebeu (certificados das peças que 

compõem a mercadoria, papel do exportador no fabrico da mercadoria, etc.)? 

b) o importador agiu de má-fé pelo simples facto de o exportador ter agido de má-fé 

(por exemplo, quando o exportador não revela a origem real dos custos, o valor das 

peças que compõem a mercadoria, etc., às autoridades aduaneiras do país de 

exportação)? 



2 
 

c) a obrigação de agir de boa-fé não foi respeitada pelo simples facto de o  

exportador ter apresentado informação incorreta às autoridades aduaneiras do país de 

exportação, mesmo se as próprias autoridades aduaneiras cometeram erros ao emitir 

o certificado? 

2) Pode a obrigação de agir de boa-fé do importador que figura no artigo 220.°, n.° 2, 

alínea b), do Regulamento n.° 2913/92 do Conselho, de 12 de outubro de 1992, que 

estabelece o Código Aduaneiro Comunitário, ser considerada suficientemente 

provada através da descrição geral da situação que consta da comunicação e das 

conclusões do OLAF, ou devem, ainda assim, as autoridades aduaneiras nacionais 

obter provas adicionais sobre a conduta do exportador?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Okresný súd Dunajská Streda - República Eslovaca 

Data da decisão de reenvio: 23/Novembro/2015 

 

Directiva  86/653/CEE 

Art.º 11.º 

Agência comercial 

Contrato entre terceiro e comitente 

Não execução 

Circunstâncias imputáveis ao comitente 

Cessação do contrato 

 

 

Proc.º C-48/16 

 

- “1. A expressão «o contrato entre o terceiro e o comitente não for executado», 

constante do artigo 11.° da Diretiva 86/653/CEE do Conselho, de 18 de dezembro de 

1986, relativa à coordenação do direito dos Estados-Membros sobre os agentes 

comerciais (a seguir «Diretiva 86/653») deve ser interpretada no sentido de que 

abrange: 
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a) a não execução total do contrato, e por conseguinte, o caso em que nem o 

comitente nem o terceiro efetuam ao menos parcialmente as prestações previstas no 

contrato, ou  

b) igualmente a não execução parcial do contrato, e por conseguinte, por exemplo, se 

não tiver sido alcançado o volume de negócios previsto ou se o contrato não tiver 

sido mantido pelo período temporal estipulado? 

2. Caso a interpretação constante da alínea b) da primeira questão esteja correta, deve 

o artigo 11.°, n.° 2, da Diretiva 86/653 ser interpretado no sentido de que não 

constitui uma derrogação em prejuízo do agente a cláusula do contrato de agência 

segundo a qual este é obrigado a restituir uma quota proporcional da sua comissão se 

o contrato entre o comitente e o terceiro não for executado conforme estipulado, 

designadamente, no contrato de agência comercial? 

3. Perante factos como os do processo principal, para avaliar se se verificam 

«circunstâncias imputáveis ao comitente», no sentido do artigo 11.°, n.° 1, segundo 

travessão, da Diretiva 86/653, devem ser examinadas: 

a) unicamente as circunstâncias jurídicas que conduziram diretamente à cessação do 

contrato (por exemplo se a cessação do contrato se deve a incumprimento das 

obrigações decorrentes do mesmo por parte do terceiro); 

b) ou deve igualmente examinar-se se tais circunstâncias jurídicas não resultaram da 

conduta do comitente nas relações jurídicas com o referido terceiro, que determinou 

uma perda de confiança do terceiro no comitente e, como tal, o induziu à violação 

das obrigações decorrentes do contrato com o comitente?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Hungria 

Data da decisão de reenvio: 25/Janeiro/2016 8/Fevereiro/2016 

 

Usufruto 

Registo predial 

Cancelamento 

Indemnização 

 

 

Proc.ºs C-52/16 e C-113/16 

 

 

- “Devem os artigos 49.º e 63.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia e os artigos 17.º e 47.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia ser interpretados no sentido de que se opõem a uma legislação de um 
Estado-Membro como a que está em causa no processo principal, que – sem 
ponderar outros critérios – estabelece a obrigação de cancelamento da inscrição 
predial dos direitos de usufruto e de uso que onerem bens imóveis agrícolas e que 
tenham sido registados em nome de sociedades comerciais ou de pessoas singulares 
que não sejam familiares próximos do proprietário, sem determinar simultaneamente, 
a favor dos titulares dos direito de usufruto e de uso extintos, uma compensação 
pelos danos patrimoniais que, ainda que não seja exigível no âmbito da liquidação 
entre as partes contratantes, tenha origem em contratos válidos? 

Devem os artigos 49.º e 63.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e 
os artigos 17.º e 47.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia ser 
interpretados no sentido de que se opõem a uma legislação de um Estado-Membro 
que – sem ponderar outros critérios – estabelece a obrigação de cancelamento da 
inscrição predial dos direitos de usufruto e de uso que onerem bens imóveis agrícolas 
e que tenham sido registados, de acordo com contratos celebrados antes de 30 de 
abril de 2014, em nome de sociedades comerciais ou de pessoas singulares que não 
sejam familiares próximos do proprietário, e determine simultaneamente, a favor dos 
titulares dos direito de usufruto e de uso extintos, uma compensação pelos danos 
patrimoniais que, ainda que não seja exigível no âmbito da liquidação entre as partes 
contratantes, tenha origem em contratos válidos?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Supremo Tribunal Administrativo – Portugal 

Data da decisão de reenvio:7/Janeiro/2016 

 

Princípio da independência judicial 

Assistência financeira 

Défice orçamental excessivo 

Medidas 

Redução remuneratória 

Magistrados 

 

 

Proc.º C-64/16 

 

 

- “Diante dos Imperativos de eliminação do défice orçamental excessivo, e 

assistência financeira regulada por disposições europeias, o principio da 

Independência judicial, tal como decorre do artigo 19.º, nº 1, 2º parágrafo, do TUE, 

do artigo 47º da CDFUE, e da jurisprudência do TJUE, deve ser Interpretado no 

sentido de que se opõe às medidas de redução remunerat6rla a que os magistrados 

estão sujeitos em Portugal, por imposição unilateral doutros poderes/órgãos de 

soberania e de forma continuada, tal como resulta do artigo 2º da Lei nº75/2014, de 

12.09?” 



1 
 

Órgão jurisdicional de reenvio: 

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Hungria 

Data da decisão de reenvio: 18/Janeiro/2016 

 

Decisão 1/95 

Imposto de circulação 

Veículos a motor 

Transporte de mercadorias 

Fronteira 

 

Proc.º C-65/16 

 

 

- “1) Deve o artigo 4.° da Decisão n.° 1/95 do Conselho de Associação [CE]-Turquia 

ser interpretado no sentido de que um imposto, como o previsto pela lei húngara 

relativa ao imposto de circulação sobre veículos a motor, o qual, segundo essa lei, 

incide sobre um veículo de transporte de mercadorias de matrícula turca explorado 

por um transportador turco e utilizado para o transporte de mercadorias, por passar a 

fronteira húngara para, vindo da Turquia e passando pela Hungria como Estado-

Membro de trânsito, chegar a outro Estado-Membro, configura um encargo de efeito 

equivalente a um direito aduaneiro, não sendo, por conseguinte, compatível com o 

referido artigo? 

2) a) Em caso de resposta negativa à primeira questão prejudicial, deve o artigo 5.° 

da Decisão n.° 1/95 do Conselho de Associação [CE]-Turquia ser interpretado no 
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sentido de que um imposto, como o previsto pela lei húngara relativa ao imposto de 

circulação sobre veículos a motor, o qual, segundo essa lei, incide sobre um veículo 

de transporte de mercadorias de matrícula turca explorado por um transportador turco 

e utilizado para o transporte de mercadorias, por passar a fronteira húngara para, 

vindo da Turquia e passando pela Hungria como Estado-Membro de trânsito, chegar 

a outro Estado-Membro, constitui uma medida com efeitos equivalentes a uma 

restrição quantitativa, não sendo, por conseguinte, compatível com o referido artigo? 

b) Deve o artigo 7.° da Decisão n.° 1/95 do Conselho de Associação [CE]-Turquia 

ser interpretado no sentido de que é suscetível de aplicação, invocando razões de 

segurança rodoviária e a legislação aplicável, um imposto, como o previsto pela lei 

húngara  relativa ao imposto de circulação sobre veículos a motor, o qual, segundo 

essa lei, incide sobre um veículo de transporte de mercadorias de matrícula turca 

explorado por um transportador turco e utilizado para o transporte de mercadorias, 

por passar a fronteira húngara para, vindo da Turquia e passando pela Hungria como 

Estado-Membro de trânsito, chegar a outro Estado-Membro? 

3) Devem o artigo 3.° TFUE, n.° 2, e o artigo 1.°, n.ºs 2 e 3, alínea a), do 

Regulamento (CE) n.° 1072/2009 ser interpretados no sentido de que se opõem a 

que, com base num acordo bilateral em matéria de transportes celebrado com a 

Turquia, o Estado-Membro de trânsito aplique um imposto, como o previsto pela lei 

húngara relativa ao imposto de circulação sobre veículos a motor, o qual, segundo 

essa lei, incide sobre um veículo de transporte de mercadorias de matrícula turca 

explorado por um transportador turco e utilizado para o transporte de mercadorias, 

por passar a fronteira húngara para, vindo da Turquia e passando pela Hungria como 

Estado-Membro de trânsito, chegar a outro Estado-Membro? 

4) Deve o artigo 9.° do Acordo de Associação entre a [CEE] e a Turquia […] ser 

interpretado no sentido de que um imposto, como o previsto pela lei húngara relativa 
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ao imposto de circulação sobre veículos a motor, o qual, segundo essa lei, incide 

sobre um veículo de transporte de mercadorias de matrícula turca explorado por um 

transportador turco e utilizado para o transporte de mercadorias, por passar a 

fronteira húngara para, vindo da Turquia e passando pela Hungria como Estado-

Membro de trânsito, chegar a outro Estado-Membro, implica uma discriminação em 

razão da nacionalidade e não é, por conseguinte, compatível com o referido artigo?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunal administratif de Montreuil - França 

Data da decisão de reenvio: 4/Fevereiro/2016 

 

Decisão 2011/278/EU 

Directiva 2003/87/CE 

Electricidade 

Gases residuais 

«Metal quente» 

 

Proc.º C-80/16 

 

 

- “«1) Na sua Decisão 2011/278/UE, a Comissão Europeia, ao excluir do valor do 

parâmetro de referência do «metal quente» as emissões ligadas aos gases residuais 

reciclados na produção de eletricidade, violou o artigo 10.º-A, n.º 1, da Diretiva 

2003/87/CE relativo às regras de estabelecimento dos parâmetros de referência ex-ante 

e, em especial, o objetivo da recuperação eficiente de energia a partir de gases residuais 

e a possibilidade de atribuir licenças gratuitas no caso da eletricidade produzida a partir 

de gases residuais? 

2) Ao basear-se, nessa decisão, nos dados provenientes do «BREF» ferro e aço e das 

«OMCI 2007» para a determinação do parâmetro de referência do «metal quente», a 

Comissão violou a obrigação que lhe incumbe de utilização dos mais exatos e 

atualizados dados científicos disponíveis e/ou o princípio da boa administração? 

3) Na Decisão 2011/278/UE, a escolha da Comissão Europeia, caso tal seja 

demonstrado, de incluir uma fábrica que produz igualmente minério sintetizado e pellets 

nas instalações de referência para a determinação do parâmetro de referência do minério 

sintetizado, é suscetível de ferir de ilegalidade o valor desse parâmetro de referência? 

4) A Comissão violou a obrigação de fundamentação imposta pelo artigo 296.° do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, ao não precisar especificamente 

nessa decisão as razões dessa escolha?»” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Bélgica 

Data da decisão de reenvio: 8/Fevereiro/2016 

 

Directiva 2008/115/CE 

Autorização de residência  

Proibição de entrada 

País terceiro 

Familiar 

Cidadão da União 

Reagrupamento familiar 

Requisitos 

 

Proc.º C-82/16 

 

- “1) Deve o direito da União, em especial o artigo 20.° TFUE e os artigos 5.° e 11.° 
da Diretiva 2008/115/CE, em conjugação com os artigos 7.° e 24.° da Carta, ser 
interpretado no sentido de que, em determinadas circunstâncias, se opõe a uma 
prática nacional segundo a qual um pedido de autorização de residência apresentado 
por um membro de uma família, nacional de um país terceiro, no âmbito do 
reagrupamento familiar com um cidadão da União no Estado-Membro de residência 
e da nacionalidade do cidadão da União, que não exerceu o seu direito de livre 
circulação e estabelecimento (a seguir «cidadão da União residente»), é indeferido – 
juntamente com a adoção, ou não, de uma decisão de regresso –, pelo simples facto 
de ter sido aplicado ao membro da família, nacional de um país terceiro, uma 
proibição de entrada válida em toda a Europa? 

a) Para a apreciação dessas circunstâncias, é importante existir, entre o membro da 
família, nacional de um país terceiro, e o cidadão da União residente uma relação de 
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dependência que vai para além de uma mera relação familiar? Nesse caso, quais são 
os fatores relevantes para determinar uma relação de dependência? É útil remeter 
para a jurisprudência relativa à existência de uma vida familiar nos termos do artigo 
8.° da CEDH e do artigo 7.° da Carta? 

b) No que diz respeito a menores, em especial, exige o artigo 20.° TFUE mais do que 
uma relação biológica entre o progenitor nacional de um país terceiro e o menor 
cidadão da União? É importante que seja comprovada a coabitação ou bastam 
relações afetivas e financeiras, como um regime de visitas ou o pagamento de 
alimentos? É útil remeter para o que foi decidido nos acórdãos do Tribunal de Justiça 
de 10 de julho de 2014, C-244/13, Ogieriakhi, n.os 38 e 39; de 16 de julho de 2015, 
Singh e o, C-218/14, n.° 54; e de 6 de dezembro de 2012, processos apensos C-
356/11 e C-357/11, O. e S., n.° 56? A este respeito, v. também pedido de decisão 
prejudicial pendente C-133/15. 

c) Para a apreciação dessas circunstâncias, é importante que a vida familiar se tenha 
iniciado num momento em que já tinha sido aplicada ao nacional do país terceiro 
uma proibição de entrada e, portanto, este já tinha conhecimento de que se 
encontrava em situação irregular naquele Estado-Membro? Pode ser útil tomar em 
consideração essas circunstâncias para combater a possível utilização abusiva dos 
procedimentos de obtenção de uma autorização de residência no âmbito de um 
reagrupamento familiar? 

d) Para a apreciação dessas circunstâncias, é importante o facto de não ter sido 
interposto recurso, nos termos do artigo 13.°, n.° 1, da Diretiva 2008/115/CE, contra 
a decisão de aplicação de uma proibição de entrada ou o facto de ter sido negado 
provimento ao recurso dessa decisão? 

e) É relevante o facto de a proibição de entrada ter sido emitida por razões de ordem 
pública ou na sequência de uma situação irregular? 

Em caso afirmativo, é necessário analisar se o nacional de um país terceiro em causa 
constitui uma ameaça real, atual e suficientemente grave que afete um interesse 
fundamental da sociedade? Nesta perspetiva, podem os artigos 27.° e 28.° da 
Diretiva 2004/38/CE, transpostos pelos artigos 43.° e 45.° da Lei dos Estrangeiros, e 
a correspondente jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à ordem pública ser 
aplicados por analogia a membros da família de cidadãos da União residente? (v. 
pedidos de decisão prejudicial pendentes C-165/14 e C-304/14) 
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2) Deve o direito da União, em especial o artigo 5.° da Diretiva 2008/115/CE e os 
artigos 7.° e 24.° da Carta, ser interpretado no sentido de que se opõe a uma prática 
nacional que consiste em invocar uma proibição de entrada válida para indeferir um 
pedido subsequente de reagrupamento familiar com um cidadão da União residente, 
apresentado num Estado-Membro, sem ter em devida conta a vida familiar e o 
interesse das crianças em causa, mencionadas naquele pedido subsequente de 
reagrupamento familiar? 

3) Deve o direito da União, em especial o artigo 5.° da Diretiva 2008/115/CE e os 
artigos 7.° e 24.° da Carta, ser interpretado no sentido de que se opõe a uma prática 
nacional que consiste em adotar uma decisão de regresso relativamente a um 
nacional de um país terceiro contra o qual já foi emitida uma proibição de entrada 
válida, sem ter em devida conta a vida familiar e o interesse das crianças em causa, 
mencionadas num pedido subsequente, isto é, posterior à proibição de entrada, de 
reagrupamento familiar com um cidadão da União residente? 

4) Implica o artigo 11.°, n.° 3, da Diretiva 2008/115/CE que, em princípio, um 
nacional de país terceiro deve apresentar fora da União Europeia um pedido de 
revogação ou de suspensão de uma proibição de entrada válida e definitiva, ou 
existem circunstâncias em que também poderá apresentar esse pedido na União 
Europeia? 

a) Deve o artigo 11.°, n.° 3, terceiro e quarto parágrafos, da Diretiva 2008/115/CE 
ser interpretado no sentido de que, em todos os casos concretos ou em todas as 
categorias de casos, deve ser cumprido o requisito previsto no artigo 11.°, n.° 3, 
primeiro parágrafo, daquela diretiva, de que a revogação ou a suspensão da proibição 
de entrada só pode ser ponderada se o nacional de um país terceiro em causa provar 
que deixou o território em plena conformidade com uma decisão de regresso? 

b) Opõem-se os artigos 5.° e 11.° da Diretiva 2008/115/CE a uma interpretação 
segundo a qual um pedido de autorização de residência apresentado no âmbito de um 
reagrupamento familiar com um cidadão da União residente que não exerceu o seu 
direito de livre circulação e estabelecimento é considerado um pedido (provisório) 
implícito de revogação ou de suspensão da proibição de entrada válida e definitiva, a 
qual, se não estiverem cumpridos os requisitos para a autorização de residência, volta 
a produzir efeitos? 
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c) É relevante o facto de a obrigação de fazer o pedido de revogação ou de suspensão 
no país de origem poder implicar uma separação temporária entre o nacional de um 
país terceiro e o cidadão da União residente? Existem circunstâncias em que os 
artigos 7.° e 24.° da Carta se opõem a uma separação temporária? 

d) É relevante o facto de a obrigação de fazer o pedido de revogação ou de suspensão 
no país de origem ter unicamente por efeito que, nesse caso, o cidadão da União deve 
abandonar, por tempo limitado, o território da União Europeia? Existem 
circunstâncias em que o artigo 20.° do TFUE se opõe a que um cidadão da União 
residente tenha de abandonar, por tempo limitado, o território da União Europeia?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Administrativen sad Sofia-grad - Bulgária 

Data da decisão de reenvio: 2/Fevereiro/2016 

 

 

Regulamento (CEE) n.º 2913/92 

Contrato de venda de mercadorias 

Exportação 

Dívida aduaneira 

Navio 

Regulamento (CEE) n.º 2454/93 

Autoridade aduaneira 

Avaliação vinculativa 

 

 

Proc.º C-83/16 

 

 

- “1. Devem os artigos 161.°, n.° 5, e 210.°, n.° 3, do Regulamento (CEE) n.° 

2913/92 do Conselho, de 12 de outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro 

Comunitário ser interpretados no sentido de que o exportador do território aduaneiro 

da Comunidade é uma pessoa estabelecida nesse território, que é parte num contrato 

de venda de mercadorias a uma pessoa estabelecida num país terceiro, quando esse 

contrato constitui o fundamento para a sujeição das mercadorias ao regime de 

exportação nos termos deste regulamento? 
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2. Devem os artigos 161.°, n.° 1, e 210.°, n.° 1, do Regulamento (CEE)  n.° 2913/92 

ser interpretados no sentido de que, nas circunstâncias do processo principal, existe 

uma exportação e se constitui uma dívida aduaneira na exportação, relativa a um 

navio (um iate) que arvora pavilhão de um Estado-Membro, unicamente com base 

num contrato de venda a uma pessoa estabelecida num país terceiro e no 

cancelamento desse navio dos registos de navios desse Estado-Membro? 

3. Deve o artigo 795.°, n.° 1, terceiro parágrafo, alínea b), do Regulamento (CEE) n.° 

2454[/93] [da Comissão], de 2 de julho de 1993, que fixa determinadas disposições 

de aplicação do Regulamento (CEE) n.° 2913/92 do Conselho que estabelece o 

Código Aduaneiro Comunitário ser interpretado no sentido de que, nas circunstâncias 

do processo principal, em caso de exportação de um navio (um iate) que arvora 

pavilhão de um Estado-Membro, constituem prova suficiente na aceção desta 

disposição o contrato de venda do navio a uma pessoa estabelecida num país terceiro 

e o cancelamento desse navio dos registos de navios desse Estado-Membro? 

4. Resulta do artigo 795.°, n.° 1, terceiro parágrafo, alínea b), e quarto parágrafo, [em 

conjugação com] o artigo 796.°-E, n.° 1, alínea b), do Regulamento (CEE) n.° 

2454/93, que, nas circunstâncias do processo principal, a avaliação efetuada pela 

respetiva autoridade aduaneira competente [quanto à existência] de provas 

suficientes para efeitos do artigo 796.°-DA, n.° 4, deste regulamento é vinculativa e 

não está sujeita a qualquer verificação por parte da autoridade aduaneira competente 

para a aceitação a posteriori de uma declaração aduaneira na aceção da primeira 

disposição referida?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Najvyšší súd Slovenskej republiky - Eslováquia 

Data da decisão de reenvio: 28/Janeiro/2016 

 

Regulamento (CE) n.º 883/2004 

Regulamento (CE) n.º 987/2009 

Regulamento de base 

Regulamento de aplicação 

Segurança social 

Conflito na aplicação 

Interpretação vinculativa 

 

Proc.º C-89/16 

 

- “1. Deve o artigo 13.°, n.° 3, do Regulamento (CE) n.° 883/2004 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativo à coordenação dos sistemas 

de segurança social, lido em conjugação com o direito às prestações de segurança 

social e às regalias sociais consagrado no artigo 34.°, n.os 1 e 2, da Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia, ser interpretado, nas circunstâncias do 

processo principal, sem ter em conta as precisões que figuram no artigo 14.° do 

Regulamento (CE) n.° 987/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 

setembro de 2009, que estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CE) 

n.° 883/2004, relativo à coordenação dos sistemas de segurança social, e, por 

conseguinte, sem a possibilidade de aplicar o procedimento previsto no artigo 16.° 
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deste regulamento, pelo que o horário limitado ou o montante reduzido de 

remuneração não afeta a escolha do direito nacional aplicável em caso de cumulação 

de uma atividade por conta de outrem com uma atividade por conta própria, ou seja, 

o artigo 14.° do regulamento de aplicação não visa a interpretação do artigo 13.°, n.° 

3, do regulamento de base? 

2. No caso de resposta negativa à questão 1, existindo conflito na aplicação dos dois 

regulamentos, a saber, o Regulamento (CE) n.° 883/2004 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativo à coordenação dos sistemas de 

segurança social, e o Regulamento (CE) n.° 987/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de setembro de 2009, que estabelece as modalidades de aplicação do 

Regulamento (CE) n.° 883/2004 relativo à coordenação dos sistemas de segurança 

social, pode o órgão jurisdicional nacional apreciar as suas disposições com base na 

respetiva força normativa, ou seja, com base na sua posição na hierarquia do direito 

da União? 

3. Pode considerar-se que a interpretação das disposições do regulamento de base 

efetuada pela Comissão Administrativa nos termos do artigo 72.° do regulamento de 

base é uma interpretação vinculativa de uma instituição da União Europeia da qual a 

jurisprudência dos órgãos jurisdicionais nacionais não se pode afastar, impedindo, ao 

mesmo tempo, que seja submetida uma questão prejudicial, ou trata-se apenas de 

uma das interpretações possíveisdo direito da União, que o órgão jurisdicional 

nacional deve tomar em consideração como um dos elementos da sua decisão?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Fuenlabrada - Espanha 

Data da decisão de reenvio: 8/Fevereiro/2016 

 

Directiva 93/13/CEE 

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

Cláusula abusiva 

Contrato 

Consumidor 

Exclusão de cláusulas 

Onerosidade 

Desproporcionalidade 

Disposição supletiva 

Vencimento antecipado 

Renúncia 

Princípio da efectividade 

 

 

Proc.º C-92/16 

 

 

- “Primeira. Deve o artigo 6.º, n.º 1 da Diretiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de abril 

de 1993, relativa às cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os 

consumidores, ser interpretado no sentido de que um contrato não pode subsistir sem 

a cláusula abusiva quando o contrato remanescente for desproporcionadamente 

oneroso para o profissional? 
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Segunda. Caso o contrato não possa subsistir por ser desproporcionadamente oneroso 

para o profissional, o tribunal nacional, para salvaguardar o contrato, em defesa do 

consumidor, está autorizado a aplicar uma disposição de carácter supletivo ou é 

obrigado a integrar o contrato com uma regra minimamente aceitável para o 

profissional? 

Terceira. Uma cláusula de vencimento antecipado declarada inválida por ser abusiva 

permite a subsistência do contrato remanescente, na aceção do artigo 6.º, n.º 1 da 

Diretiva 93/13? 

Quarta. Pode o consumidor, perante o tribunal que conhece do processo, renunciar ao 

regime de proteção da Diretiva 93/13? 

Quinta. É compatível com o princípio da efetividade da Diretiva 93/13 e a Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia uma lei processual nacional que faz 

depender os direitos ou vantagens substantivos do consumidor do facto de se 

submeter a um processo de execução especialmente célere e não reconhece esses 

direitos ou vantagens noutros processos?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Juzgado de lo Social n.° 3 de Barcelona - Espanha 

Data da decisão de reenvio: 2/Fevereiro/2016 

 

 

Directiva 2002/15/CE 

«Trabalhado móvel» 

«Condutor independente» 

 

Proc.º C-97/16 

 

 

- “1) Deve a definição de «trabalhador móvel», prevista no artigo 3.°, alínea d), da 

Diretiva 2002/15/CE, ser interpretada no sentido [de] que se opõe a uma norma legal 

interna, como o artigo 1.°, n.° 3, alínea g), do Estatuto dos Trabalhadores, que 

estabelece que não podem ser consideradas «trabalhadores móveis» «as pessoas que 

prestam serviços de transporte ao abrigo de autorizações administrativas de que 

sejam titulares, realizados, [...], com veículos [...] de que são proprietárias ou de que 

possam dispor diretamente [...]»? 

2) Deve o artigo 3.°, alínea e), segundo parágrafo, da diretiva («Para efeitos de 

aplicação da presente diretiva, os condutores que não preencham estes critérios ficam 

sujeitos às mesmas obrigações e gozam dos mesmos direitos que a presente diretiva 

prevê para os trabalhadores móveis») ser interpretado no sentido de que, caso não 

estejam verificados um ou vários critérios estabelecidos para a qualificação como 

«condutor independente», deve entender-se que se trata de um «trabalhador 

móvel»?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunal de grande instance de Lyon - França 

Data da decisão de reenvio: 15/Fevereiro/2016 

 

Directiva 77/249/CE 

Ordem dos advogados 

Advogado inscrito 

Router Rede Privada Virtual dos Advogados (RPVA) 

Recusa de entrega 

 

 

 

Proc.º C-99/16 

 

 

 

- “Submete-se ao Tribunal de Justiça da União Europeia a seguinte questão 

prejudicial: «A recusa de entrega de um router Rede Privada Virtual dos Advogados 

(RPVA) a um advogado devidamente inscrito na Ordem dos advogados de um 

Estado-Membro, onde pretende exercer a profissão de advogado em regime de livre 

prestação de serviços, é contrária ao artigo 4.° da Diretiva 77/249/CE por constituir 

uma medida discriminatória suscetível de criar entraves ao exercício da profissão em 

regime de livre prestação de serviços?»” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Curtea de Apel Cluj - Roménia 

Data da decisão de reenvio: 21/Janeiro/2016 

 

Directiva 2006/112/CE 

IVA 

Contribuintes inactivos 

Lista 

 

Proc.º C-101/16 

 

- “1. Opõe-se a Diretiva 2006/112/CE à legislação nacional que recusa a um sujeito 

passivo o direito à dedução do IVA pelo facto de a pessoa a montante, que emitiu a 

fatura em que figuram a despesa e o IVA, ter sido declarada inativa pela 

administração fiscal? 

2. No caso de a resposta à primeira questão ser negativa, opõe-se a Diretiva 

2006/112/CE à legislação nacional nos termos da qual para poder recusar o direito à 

dedução do IVA, nas circunstâncias descritas na primeira questão, basta afixar a lista 

dos contribuintes declarados inativos na sede da Agenția Națională de Administrare 

Fiscală e publicar a referida lista no sítio Internet dessa Agenția na secção 

«Informações públicas – Informações relativas aos agentes económicos?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Raad van State - Bélgica 

Data da decisão de reenvio: 4/Fevereiro/2016 

 

 

Regulamento (CE) n.º 561/2006, de 15.03 

Períodos de repouso semanal regulares 

Veículo 

Princípio da legalidade em direito penal 

Proc.º C-102/16 

 

 

- “«1. Deve o artigo 8.°, n.ºs 6 e 8, do Regulamento (CE) n.° 561/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006, relativo à 

harmonização de determinadas disposições em matéria social no domínio dos 

transportes rodoviários, que altera os Regulamentos (CEE) n.° 3821/85 e (CEE) n.° 

2135/98 do Conselho e revoga o Regulamento (CEE) n.° 3820/85 do Conselho, ser 

interpretado no sentido de que os períodos de repouso semanal regular referidos no 

artigo 8.°, n.° 6, do mesmo regulamento não podem ser gozados no veículo? 

2. Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, o artigo 8.°, n.ºs 6 e 8, do 

Regulamento (CE) n.° 561/2006, lido em conjugação com o artigo 19.° do mesmo 

regulamento, viola o princípio da legalidade em direito penal consagrado no artigo 

49.° da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, pelo facto de as 

referidas disposições do Regulamento (CE) n.° 561/2006 não preverem 

expressamente a proibição de gozar no veículo os períodos de repouso semanal 

regular referidos no artigo 8.°, n.° 6, do mesmo regulamento? 

3. Em caso de resposta negativa à primeira questão, o Regulamento (CE) n.° 

561/2006 permite que os Estados-Membros prevejam, no respetivo direito interno, 

que é proibido gozar num veículo os períodos de repouso semanal regular referidos 

no artigo 8.°, n.° 6, do mesmo regulamento?»” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña - Espanha 

Data da decisão de reenvio: 20/Janeiro/2016 

 

 

Dircetiva 92/85/CEE, de 19.10 

Directiva 98/59/CE, de 20.7 

Trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes 

Despedimento colectivo 

Casos excepcionais 

Tutela reparadora 

Tutela preventiva 

 

Proc.º C-103/16 

 

- “1) Deve o artigo 10.°, n.° 1, da Diretiva 92/85 ser interpretado no sentido de a 

figura de «casos excecionais não relacionados com o estado de gravidez admitidos 

pelas legislações e/ou práticas nacionais», enquanto exceção à proibição de 

despedimento de trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes, não é equiparável à 

figura de «um ou vários motivos não inerentes à pessoa dos trabalhadores» a que se 

refere o artigo 1.°, n.° 1, alínea a), da Diretiva 98/59/CE de 20 de julho de 1998, mas 

sim uma figura mais restrita? 

2) Em caso de despedimento coletivo, para apreciar a existência de casos excecionais 

que justifiquem o despedimento de trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes 

nos termos do artigo 10.°, n.° 1, da Diretiva 92/85, é necessário que a trabalhadora 

afetada não possa ser recolocada noutro posto de trabalho, ou basta demonstrar 

causas económicas, técnicas e produtivas que afetam o seu posto de trabalho? 
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3) É conforme com o artigo 10.°, n.° 1, da Diretiva 92/85/CEE, de 19 de outubro de 

1992, que proíbe o despedimento de trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes, 

uma lei como a espanhola, que transpõe essa proibição instituindo uma garantia de 

que, na falta da prova das causas que justificam o despedimento, é declarada a sua 

nulidade (tutela reparadora) sem instituir uma proibição de despedimento (tutela 

preventiva)? 

4) É conforme com o artigo 10.°, n.° 1, da Diretiva 92/85/CEE, de 19 de outubro de 

1992, uma lei como a espanhola, que, no caso de despedimento coletivo, não prevê 

uma prioridade de permanência na empresa para as trabalhadoras grávidas, puérperas 

ou lactantes?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Sąd Najwyższy - Polónia 

Data da decisão de reenvio: 22/Outubro/2015 

 

 

Artigo 49.º TFUE 

Artigo 54.º TFUE 

Constituição de sociedade comercial 

Cancelamento no registo comercial 

Dissolução 

Liquidação 

Interesse público de protecção dos credores 

 

Proc.º C-106/16 

 

 

 

- “1) Opõem-se os artigos 49.° e 54.° do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia à aplicação de disposições de direito interno do Estado-Membro 

de constituição de uma sociedade comercial (sociedade de responsabilidade 

limitada) que condicionam o cancelamento no registo comercial à dissolução da 

sociedade uma vez efetuada a liquidação, quando, com base numa decisão dos 

sócios que prevê a continuidade da personalidade jurídica da sociedade adquirida 

no Estado-Membro de constituição, a sociedade se restabeleceu noutro Estado-

Membro? 

Em caso de resposta negativa: 

2) Podem os artigos 49.° e 54.° do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia ser interpretados no sentido de que o requisito estabelecido em direito 
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interno segundo o qual, anteriormente à dissolução da sociedade, subordinada ao 

cancelamento da sua inscrição no registo, a sociedade deve levar a cabo um 

processo de liquidação que inclui a cessação das operações em curso, a cobrança 

dos créditos, o cumprimento das obrigações e a venda de ativos, o pagamento ou 

a garantia dos direitos dos credores, a apresentação de um relatório financeiro 

sobre a realização das referidas medidas bem como a indicação da pessoa 

encarregue de manter os livros e os documentos, é uma medida adequada, 

necessária e proporcionada para salvaguardar o interesse público legítimo da 

proteção dos credores, dos sócios minoritários e dos trabalhadores da sociedade 

migrante? 

3) Devem os artigos 49.° e 54.° do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia ser interpretados no sentido de que a transferência da sede social 

estatutária para outro Estado-Membro com a finalidade de transformação numa 

sociedade do referido Estado, mantendo a sede da sociedade principal no Estado-

Membro de constituição, constitui uma restrição à liberdade de estabelecimento? 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Lituânia 

Data da decisão de reenvio: 12/Fevereiro/2016 

 

 

Directiva Depósitos 

Directiva Investidores 

Instituição de crédito 

Transferência de fundos 

Indemnização 

Investidores 

«Depósitos» 

Títulos de dívida 

 

 

Proc.º C-109/16 

 

 

- “1. Nos casos em que uma instituição de crédito opera como empresa de 

investimento para a qual tenham sido transferidos fundos para aquisição de títulos de 

dívida emitidos por ela própria, mas a emissão não se efetive e os mesmos não sejam 

transferidos para a titularidade da pessoa que avançou os fundos, e em que, por outro 

lado, estes tenham já sido retirados da conta bancária dessa pessoa e transferidos para 
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uma conta aberta em nome da instituição de crédito e não sejam reembolsáveis e, 

ainda, em que a intenção do legislador nacional em tal caso não seja clara quanto ao 

sistema específico de proteção a aplicar, são o artigo 1.°, n.° 1, da Diretiva Depósitos 

e o artigo 1.°, n.° 4, da Diretiva Investidores suscetíveis de aplicação direta para 

efeitos de determinar o sistema de cobertura aplicável, e o fim a que se destinem os 

fundos é o critério decisivo para o efeito? São essas disposições das diretivas 

suficientemente claras, precisas e incondicionais e criam direitos subjetivos 

suscetíveis de ser invocados pelos particulares nos tribunais nacionais como 

fundamento dos seus pedidos de indemnização contra o organismo de garantia 

instituído pelo Estado[-Membro] responsável pelo pagamento da referida 

indemnização? 

2. Deve o artigo 2.°, n.° 2, da Diretiva Investidores, que define os tipos de créditos 

que são abrangidos pelos sistemas de indemnização dos investidores, ser entendido e 

interpretado no sentido de abarcar também o direito ao reembolso de fundos devidos 

aos investidores por uma empresa de investimento e que não são detidos em nome 

destes? 

3. Caso a resposta à segunda questão seja afirmativa, é o artigo 2.°, n.° 2, da Diretiva 

Investidores, que define os tipos de créditos que são abrangidos pelos sistemas de 

indemnização dos investidores, suficientemente claro, preciso e incondicional, e cria 

direitos subjetivos suscetíveis de serem invocados pelos particulares nos tribunais 

nacionais como fundamento dos seus pedidos de indemnização contra o organismo 

de garantia instituído pelo Estado[-Membro] responsável pelo pagamento da referida 

indemnização? 

4. Deve o artigo 1.°, n.° 1, da Diretiva Depósitos ser entendido e interpretado no 

sentido de a definição do conceito de «depósito» no âmbito da referida diretiva 

incluir os fundos transferidos de uma conta pessoal, com o consentimento do 
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respetivo titular, para uma conta aberta em nome de uma instituição de crédito detida 

por essa mesma instituição de crédito e destinada ao pagamento da futura operação 

de emissão de títulos de dívida dessa instituição? 

5. Devem as disposições conjugadas dos artigos 7.°, n.° 1, e 8.°, n.° 3, da Diretiva 

Depósitos, ser entendidas no sentido de que dispõem que é devido o pagamento a 

título de garantia de depósito de um valor até ao montante máximo especificado no 

artigo 7.°, n.° 1, a todas as pessoas que possam comprovar a titularidade de créditos 

anteriores à data em que tenha tido lugar a determinação ou decisão mencionada no 

artigo 1.°, n.° 3, alíneas i) e ii), da Diretiva Depósitos?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Consiglio di Stato - Itália 

Data da decisão de reenvio: 19/Janeiro/2016 

 

 

 

Directiva 2004/18/CE 

Decreto legislativo n.º 163/2006 

Participação de empresa 

Qualidade de proponente 

Capacidade de terceiros 

Jurisprudência nacional 

Itália 

 

 

 

Proc.º C-110/16 

 

 

 

- “«É compatível com o artigo 48.° da Diretiva 2004/18/CE, de 31 de março de 2004, 

uma disposição como o artigo 53.°, n.° 3, do Decreto legislativo n.° 163/2006, de 16 

de abril de 2006, que permite a participação de uma empresa com um autor de 

projeto ‘indicado’, o qual, segundo a jurisprudência nacional, dado não ser 

proponente, não pode recorrer às capacidades de terceiros?».” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunale di Udine - Itália 

Data da decisão de reenvio: 10/Dezembro/2015 

 

Regulamento n.º 178/2002 

Riscos para a saúde humana, animal e do ambiente 

Medidas de emergência 

Princípio da precaução 

Parecer da EFSA 

 

Proc.º C-111/16 

 

- “a) Em conformidade com o n.° 1 do [artigo] 54.° do [Regulamento] n.° 178/2002, 
quando tal lhe seja pedido por um Estado-Membro, e mesmo que considere que não há, 
para determinados géneros alimentícios e alimentos para animais, riscos graves e 
manifestos para a saúde humana, animal e do ambiente, está a Comissão obrigada a 
adotar medidas de emergência na aceção do [artigo] 53.° do [Regulamento] n.° 
178/2002? b) Quando a Comissão comunique ao Estado-Membro que solicitou a sua 
avaliação, que é contrária aos pedidos por este formulados, avaliação que, do ponto de 
vista teórico, exclui a necessidade de adotar medidas de emergência, e, por esse motivo, 
a Comissão não adote as medidas de emergência, na aceção do [artigo] 34.° do 
[Regulamento] n.° 1829/2003 solicitadas por esse mesmo Estado-Membro, está este 
último autorizado a adotar medidas de emergência provisórias em conformidade com o 
[artigo 53.°] do [Regulamento] n.° 178/2002? 

c) Podem considerações relativas ao princípio da precaução, que nada têm a ver com os 
critérios relativos ao risco grave e manifesto para a saúde humana, animal ou para o 
ambiente na utilização de um género alimentício ou alimento para animais, justificar a 
adoção de medidas de emergência provisórias por um Estado-Membro, em 
conformidade com o [artigo] 34.° do [Regulamento] CE n.° 1829/2003? 

d) Quando seja claro e manifesto que a Comissão Europeia considerou que não estão 
preenchidas as condições substantivas para adotar medidas de emergência para um 
género alimentício ou alimento para animais, decisão essa posteriormente confirmada 
pelo parecer científico da EFSA, e essas apreciações tenham sido transmitidas por 
escrito ao Estado-Membro requerente, pode este Estado-Membro continuar a manter em 
vigor as medidas provisórias de emergência por ele tomadas e/ou renovar essas medidas 
de emergência provisórias no caso de ter expirado o período provisório para o qual 
tinham sido tomadas?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Consiglio di Stato - Italia 

Data da decisão de reenvio: 2/Julho/2015 

 

Directiva 2002/77/CE 

Directiva 2002/20/CE 

Directiva 2002/21/CE 

Operadores 

Canais digitais 

Canais analógicos 

Livre concorrência 

 

Proc.º C-112/16 

 

- “1) Opõe-se o direito da União, em particular os artigos 56.° TFUE, 101.° TFUE, 
102.° TFUE e 106.° TFUE, o artigo 9.° da Diretiva 2002/21/CE, a seguir «diretiva-
quadro», os artigos 3.°, 5.° e 7.° da Diretiva 2002/20/CE, a seguir «diretiva 
autorização», os artigos 2.° e 4.° da Diretiva 2002/77/CE, a seguir «diretiva 
concorrência», bem como os princípios da não discriminação, da transparência, da 
livre concorrência, da proporcionalidade, da efetividade e do pluralismo da 
informação, a uma norma nacional que, para estabelecer o número de canais digitais 
a conceder aos operadores aquando da conversão dos canais analógicos, exige que se 
considere do mesmo modo os canais analógicos utilizados de forma legal e os que 
foram utilizados em violação dos limites destinados a evitar concentrações 
estabelecidos em normas nacionais já apreciadas pelo Tribunal de Justiça ou pela 
Comissão Europeia, ou, em qualquer caso, sem disporem de uma concessão? 

2) Opõe-se o direito da União, em particular os artigos 56.° TFUE, 101.° TFUE, 
102.° TFUE e 106.° TFUE, o artigo 9.° da Diretiva 2002/21/CE, a seguir «diretiva-
quadro», os artigos 3.°, 5.° e 7.° da Diretiva 2002/20/CE, a seguir «diretiva 
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autorização», os artigos 2.° e 4.° da Diretiva 2002/77/CE, a seguir «diretiva 
concorrência», bem como os princípios da não discriminação, da transparência, da 
livre concorrência, da proporcionalidade, da efetividade e do pluralismo da 
informação, a uma norma nacional que, para estabelecer o número de canais digitais 
a conceder aos operadores aquando da conversão dos canais analógicos, ao exigir 
que se tome em consideração todos os canais analógicos existentes 
independentemente da forma como foram geridos até esse momento, inclusive em 
violação dos limites destinados a evitar concentrações estabelecidos em normas 
nacionais já apreciadas pelo Tribunal de Justiça ou pela Comissão Europeia, ou, em 
qualquer caso, sem disporem de uma concessão, tem como efeito reduzir o número 
de canais atribuídos a um operador que explora vários canais, comparativamente aos 
que utilizavam o sistema analógico, numa medida proporcionalmente superior à que 
é aplicada aos seus concorrentes?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Østre Landsret - Dinamarca 

Data da decisão de reenvio: 19/Fevereiro/2016 

 

Directiva 2003/49/CE 

Sociedade 

Filial 

Domicílio 

Juros 

Beneficiário efectivo 

Convenção fiscal da OCDE 

Retenção na fonte 

 

Proc.ºs C-115/16, C-118/16 e C-119/16 

 

- “1. Deve o artigo 1.°, n.° 1, da Diretiva 2003/49/CE, lido em conjugação com o n.° 
4 do mesmo artigo, ser interpretado no sentido de que uma sociedade domiciliada 
num Estado-Membro que esteja abrangida pelo âmbito de aplicação do artigo 3.° 
desta diretiva e que, em circunstâncias como as do presente caso, receba juros de 
uma filial de outro Estado-Membro, é o «beneficiário efetivo» desses juros para 
efeitos desta diretiva? 

1.1. Deve o conceito de «beneficiário efetivo», na aceção do artigo 1.°, n.° 1, da 
Diretiva 2003/49/CE, lido em conjugação com o n.° 4 do mesmo artigo, ser 
interpretado em conformidade com o conceito correspondente no artigo 11.° do 
Modelo de Convenção Fiscal da OCDE de 1977? 
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1.2. Em caso de resposta afirmativa à questão 1.1, deve o referido conceito ser 
interpretado exclusivamente à luz dos comentários sobre o artigo 11.° do Modelo de 
Convenção Fiscal da OCDE de 1977 (n.° 8) ou pode a interpretação ter também em 
conta os comentários subsequentes, designadamente os aditamentos de 2003, 
relativos às «sociedades interpostas» (conduit companies) (n.° 8.1, atual n.° 10.1), e 
os aditamentos de 2014, relativos às «obrigações legais ou contratuais» (n.° 10.2)? 

1.3. Caso os comentários de 2003 possam ser tidos em conta na interpretação, deve a 
conclusão de que uma sociedade não é «beneficiário efetivo», na aceção da Diretiva 
2003/49/CE, depender da efetiva transferência de fundos para as pessoas que, no 
Estado do domicílio do pagador dos juros, são consideradas «beneficiários efetivos» 
dos juros em causa, e – em caso afirmativo – é também necessário que a efetiva 
transferência de fundos seja próxima no tempo do pagamento dos juros e/ou seja 
efetuada a título de pagamento de juros? 

1.3.1. A este respeito, se o empréstimo for efetuado com recurso a capitais próprios, 
se os juros em causa incidirem sobre o capital («juros acumulados»), se o 
destinatário dos juros efetuar uma transferência dentro do grupo para a sua 
sociedade-mãe domiciliada no mesmo Estado, com vista ao ajustamento dos 
rendimentos para efeitos fiscais nos termos das regras aplicáveis nesse Estado, se os 
juros em causa forem posteriormente convertidos em capital próprio da sociedade 
mutuária, se o destinatário dos juros estiver obrigado, por força da lei ou de contrato, 
a transferir os juros para outra pessoa, e se a maioria das pessoas consideradas pelo 
Estado do domicílio do pagador dos juros como «beneficiários efetivos» dos juros 
estiver domiciliada noutros Estados-Membros ou noutros Estados com os quais a 
Dinamarca tenha celebrado convenções sobre dupla tributação, de tal modo que, ao 
abrigo da legislação fiscal dinamarquesa, se essas pessoas fossem os mutuantes e, 
por conseguinte, tivessem recebido os juros diretamente, não teria sido legítimo 
proceder à sujeição à retenção na fonte, que relevância revestem essas 
circunstâncias? 

1.4. Para determinar se o destinatário dos juros deve ser considerado «beneficiário 
efetivo», na aceção da Diretiva, que relevância reveste o facto de o órgão 
jurisdicional de reenvio, após apreciação dos factos do processo, concluir que o 
referido destinatário – que não estava obrigado por lei ou por contrato a transmitir os 
juros recebidos – não tinha o direito «pleno» de «uso e fruição» dos juros, referido 
nos comentários de 2014 ao Modelo de Convenção Fiscal de 1977? 
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2. A invocação, por um Estado-Membro, do artigo 5.°, n.° 1, da Diretiva, relativo à 
aplicação das disposições nacionais contra fraudes e abusos, ou do seu artigo 5.°, n.° 
2, pressupõe que o Estado-Membro em causa tenha adotado uma disposição nacional 
específica de transposição desse artigo 5.° ou que o direito nacional contenha 
disposições ou princípios gerais em matéria de fraude fiscal, evasão fiscal ou práticas 
abusivas que possam ser interpretadas em conformidade com o artigo 5.°? 

2.1. Em caso de resposta afirmativa à questão 2, pode o § 2(2)(d) da Lei relativa ao 
imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, que  dispõe que a 
responsabilidade fiscal limitada sobre os rendimentos dos juros não inclui os «juros 
isentos ao abrigo da Diretiva 2003/49/CE, relativa a um regime fiscal comum 
aplicável aos pagamentos de juros e royalties efetuados entre sociedades associadas 
de Estados-Membros diferentes», ser considerado uma disposição interna específica 
na aceção do artigo 5.° desta diretiva? 

3. Constitui uma cláusula de uma convenção sobre dupla tributação celebrada entre 
dois Estados-Membros e redigida em conformidade com o Modelo de Convenção 
Fiscal da OCDE, segundo a qual a tributação dos juros depende da qualificação do 
destinatário dos juros como seu beneficiário efetivo, uma disposição de natureza 
convencional contra práticas abusivas abrangida pelo artigo 5.° da Diretiva? 

4. Existe abuso, nos termos da Diretiva 2003/49/CE, quando o Estado-Membro do 
domicílio do pagador de juros prevê deduções fiscais relativamente aos juros, mas 
esses juros não são tributados no Estado-Membro onde o seu destinatário está 
domiciliado? 

5. Um Estado-Membro que não reconheça uma sociedade de outro Estado-Membro 
como beneficiário efetivo dos juros e que alegue que essa sociedade é uma sociedade 
dita interposta (conduit company) está obrigado, por força da Diretiva 2003/49/CE 
ou do artigo 10.° CE, a identificar o Estado-Membro em que, nesse caso, considera 
encontrar-se o beneficiário efetivo? 

6. Caso se considere que uma sociedade domiciliada num Estado-Membro (a 
sociedade-mãe) não está isenta da retenção na fonte ao abrigo da Diretiva 
2003/49/CE relativamente aos juros recebidos de uma sociedade domiciliada noutro 
Estado-Membro (a filial), e que a sociedade-mãe neste último Estado-Membro 
beneficia de uma responsabilidade fiscal limitada relativamente a tais juros nesse 
Estado-Membro, opõe-se o artigo 43.° CE, lido em conjugação com o artigo 48.° CE, 
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a uma legislação de acordo com a qual este último Estado-Membro impõe à 
sociedade que está obrigada a efetuar a retenção na fonte (a filial) o pagamento de 
juros de mora caso o imposto sujeito a retenção na fonte não seja pontualmente pago, 
a uma taxa de juro mais elevada do que a que é cobrada por esse Estado-Membro 
relativamente às dívidas fiscais em matéria de imposto sobre o rendimento das 
pessoas coletivas (incluindo os rendimentos dos juros) de uma sociedade domiciliada 
no mesmo Estado-Membro? 

7. Caso se considere que uma sociedade domiciliada num Estado-Membro (a 
sociedade-mãe) não está, efetivamente, isenta da retenção na fonte ao abrigo da 
Diretiva 2003/49/CE relativamente aos juros recebidos de uma sociedade 
domiciliada noutro Estado-Membro (a filial), e que a sociedade-mãe deste último 
Estado-Membro é um sujeito passivo que beneficia de uma responsabilidade fiscal 
limitada relativamente a tais juros nesse Estado-Membro, opõe-se o artigo 43.° CE, 
lido em conjugação com o artigo 48.° CE (ou, a título subsidiário, com o artigo 56.° 
CE), considerados separadamente ou como um todo, a uma legislação de acordo com 
a qual: 

a) este último Estado-Membro exige ao pagador dos juros que proceda à retenção na 
fonte do imposto sobre os juros e o responsabiliza perante as autoridades fiscais pelo 
pagamento do imposto que devia ter retido na fonte, nos casos em que a retenção na 
fonte não se aplica quando o destinatário dos juros tem domicílio neste mesmo 
Estado-Membro? 

b) não teria sido exigido a uma sociedade-mãe deste último Estado-Membro que 
efetuasse pagamentos por conta do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas 
nos dois primeiros exercícios fiscais, começando esse imposto a ser cobrado apenas 
numa data muito posterior à data em que é exigido o imposto sujeito a retenção na 
fonte?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Østre Landsret - Dinamarca 

Data da decisão de reenvio: 19/Fevereiro/2016 

 

Directiva 90/435/CEE 

Directiva 2003/49/CE 

Sociedades-Mães e filiais 

Livre circulação de capitais 

Fraude fiscal 

Evasão fiscal 

Dividendos 

Retenção na fonte 

Convenção sobre dupla tributação 

Beneficiário efectivo 

Modelo de Convenção Fiscal da OCDE 

 

 

Proc.ºs C-116/16 e C-117/16 

 

 

- “1. A invocação, por um Estado-Membro, do artigo 1.°, n.° 2, da Diretiva, relativo 

à aplicação das disposições nacionais contra fraudes e abusos, pressupõe que o 

Estado-Membro em causa tenha adotado uma disposição nacional específica de 

transposição dessa disposição ou que o direito nacional contenha disposições ou 

princípios gerais em matéria de fraude fiscal, evasão fiscal ou práticas abusivas que 

possam ser interpretadas em conformidade com esse artigo 1.°, n.° 2? 
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1.1 Em caso de resposta afirmativa à questão 1, pode o § 2(1)(c) da Lei relativa ao 

imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, segundo o qual «constitui uma 

pré-condição que os dividendos beneficiem de uma isenção […] nos termos das 

disposições da Diretiva 90/435/CEE do Conselho, relativa ao regime fiscal comum 

aplicável às sociedades-mães e filiais de Estados-Membros diferentes», ser 

considerado uma disposição nacional específica na aceção do artigo 1.°, n.° 2, desta 

diretiva? 

2. Constitui uma cláusula de uma convenção sobre dupla tributação celebrada entre 

dois Estados-Membros e redigida em conformidade com o Modelo de Convenção 

Fiscal da OCDE, segundo a qual a tributação dos dividendos distribuídos depende da 

qualificação do seu destinatário como beneficiário efetivo, uma disposição de 

natureza convencional de combate a abusos abrangida pelo artigo 1.°, n.° 2, da 

Diretiva? 

3. Caso o Tribunal de Justiça responda afirmativamente à questão 2, compete aos 

órgãos jurisdicionais nacionais definir o conceito de «beneficiário efetivo», ou deve 

esse conceito, em aplicação da Diretiva 90/435/CEE, ser interpretado no sentido de 

que deve ser atribuído um significado específico, à luz do direito da União, ao 

conceito submetido à reapreciação do Tribunal de Justiça da UE? 

4. Caso o Tribunal de Justiça responda afirmativamente à questão 2 e a resposta à 

questão 3 seja que não compete aos órgãos jurisdicionais nacionais definir o conceito 

de «beneficiário efetivo», deve este conceito ser interpretado no sentido de que uma 

sociedade domiciliada num Estado-Membro que, em circunstâncias idênticas às do 

presente caso, receba dividendos de uma filial noutro Estado-Membro, é o 

«beneficiário efetivo» desses dividendos, em conformidade com a interpretação 

desse conceito à luz do direito da União? 
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a) Deve o conceito de «beneficiário efetivo» ser interpretado em conformidade com 

o correspondente conceito no artigo 1.°, n.° 1, da Diretiva 2003/49/CE (a seguir 

«Diretiva Juros e Royalties»), lido em conjugação com o seu artigo 1.°, n.° 4? 

b) Deve o referido conceito ser interpretado exclusivamente à luz dos comentários 

sobre o artigo 10.° do Modelo de Convenção Fiscal da OCDE de 1977 (n.° 12) ou 

pode a interpretação ter também em conta os comentários subsequentes, 

designadamente os aditamentos de 2003, relativos às «sociedades interpostas» 

(conduit companies), e os aditamentos de 2014, relativos às «obrigações legais ou 

contratuais»? 

c) Para determinar se o destinatário dos dividendos deve ser considerado o 

«beneficiário efetivo», que relevância reveste o facto de o mesmo estar obrigado, por 

força da lei ou de contrato, a transferir os juros recebidos para outra pessoa? 

d) Para determinar se o destinatário dos dividendos deve ser considerado o 

«beneficiário efetivo», que relevância reveste o facto de o órgão jurisdicional de 

reenvio, após apreciação dos factos do processo, concluir que o referido destinatário 

– que não estava obrigado por lei ou por contrato a transferir os juros recebidos – não 

tinha o direito «pleno» de «uso e fruição» dos juros, referido nos comentários de 

2014 ao Modelo de Convenção Fiscal de 1977? 

5. Caso se presuma que, no presente caso, existem «disposições nacionais 

necessárias para evitar fraudes e abusos» (v. artigo 1.°, n.° 2, da Diretiva 

90/435/CEE), que uma sociedade (A) domiciliada num Estado-Membro distribuiu 

dividendos a uma sociedade-mãe (B) noutro Estado-Membro, que seguidamente os 

transferiu para a respetiva sociedade-mãe (C), domiciliada fora da UE/EEE, que, por 

seu turno, distribuiu os fundos à sua sociedade-mãe (D), também domiciliada fora da 

UE/EEE, que não foi celebrada qualquer convenção sobre dupla tributação entre o 

primeiro Estado e o Estado de domicílio de C, que foi celebrada uma convenção 

sobre dupla tributação entre o primeiro Estado e o Estado de domicílio de D, e que, 



4 
 

por conseguinte, nos termos da sua legislação, o primeiro Estado não teria tido 

direito a reter na fonte o imposto sobre os dividendos distribuídos por A a D, se D 

detivesse diretamente A, existe um abuso na aceção da Diretiva que obsta a que B 

goze da proteção por ela conferida? 

6. Caso se considere que uma sociedade domiciliada num Estado-Membro (a 

sociedade-mãe) não está isenta da retenção na fonte, nos termos do artigo 1.°, n.° 2, 

da Diretiva  0/435/CEE, relativamente aos dividendos recebidos de uma sociedade 

domiciliada noutro Estado-Membro (a filial), opõe-se o artigo 49.° TFUE, lido em 

conjugação com o artigo 54.° TFUE, a uma legislação de acordo com a qual este 

último Estado-Membro tributa os dividendos recebidos pela sociedade-mãe 

domiciliada no outro Estado-Membro, mas considera isentas do imposto sobre tais 

dividendos as sociedades-mãe nele domiciliadas que se encontram em situação 

semelhante? 

7. Caso se considere que uma sociedade domiciliada num Estado-Membro (a 

sociedade-mãe) não está isenta da retenção na fonte, nos termos do artigo 1.°, n.° 2, 

da Diretiva 90/435/CEE, relativamente aos dividendos recebidos de uma sociedade 

domiciliada noutro Estado-Membro (a filial), e que a sociedade-mãe neste último 

Estado-Membro beneficia de uma responsabilidade fiscal limitada relativamente a 

tais dividendos nesse 

Estado-Membro, opõe-se o artigo 49.° TFUE, lido em conjugação com o artigo 54.° 

TFUE, a uma legislação de acordo com a qual este último Estado-Membro impõe à 

sociedade que está obrigada a efetuar a retenção na fonte (a filial) o pagamento de 

juros de mora caso o imposto sujeito a retenção na fonte não seja pontualmente pago, 

a uma taxa de juro mais elevada do que a que é cobrada por esse Estado-Membro 

relativamente às dívidas fiscais em matéria de imposto sobre o rendimento das 

pessoas 

coletivas de uma sociedade domiciliada no mesmo Estado-Membro? 
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8. Caso o Tribunal de Justiça responda afirmativamente à questão 2 e a resposta à 

questão 3 seja que não compete aos órgãos jurisdicionais nacionais definir o conceito 

de «beneficiário efetivo», e se, em conformidade, uma sociedade (a sociedade-mãe) 

domiciliada num Estado-Membro não for considerada isenta de retenção na fonte, 

nos termos da Diretiva 90/435/CEE, relativamente aos dividendos recebidos de uma 

sociedade domiciliada noutro Estado-Membro (a filial), está este último Estado-

Membro obrigado, por força da Diretiva 90/435/CEE ou do artigo 4.°, n.° 3, TUE, a 

identificar o Estado-Membro onde, nesse caso, considera encontrar-se o beneficiário 

efetivo? 

9. Caso se considere que uma sociedade domiciliada num Estado-Membro (a 

sociedade-mãe) não está isenta da retenção na fonte, nos termos da Diretiva 

90/435/CEE, relativamente aos dividendos recebidos de uma sociedade domiciliada 

noutro Estado-Membro (a filial), opõe-se o artigo 49.° TFUE, lido em conjugação 

com o artigo 54.° TFUE (ou, a título subsidiário, com o artigo 63.° TFUE), 

considerados separadamente ou como um todo, a uma legislação de acordo com a 

qual: 

a) este último Estado-Membro exige à filial que proceda à retenção na fonte do 

imposto sobre os dividendos e a responsabiliza perante as autoridades fiscais pelo 

pagamento do imposto que deveria ter retido na fonte, nos casos em que a retenção 

na fonte não se aplica quando a sociedade-mãe tem domicílio neste último Estado-

Membro? 

b) este último Estado-Membro impõe juros de mora sobre o imposto não retido na 

fonte, em dívida? 

Pede-se ao Tribunal de Justiça que inclua a resposta às questões 6 e 7 na resposta à 

questão 9. 

10. Nas situações em que: 
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(1) uma sociedade (a sociedade-mãe) domiciliada num Estado-Membro preenche o 

requisito, estabelecido na Diretiva 90/435/CEE, de deter (em 2011), no mínimo, uma 

participação de 10% no capital de uma sociedade (a filial) domiciliada noutro 

Estado-Membro; 

(2) se considera que a sociedade-mãe não está isenta da retenção na fonte, nos termos 

do artigo 1.°, n.° 2, da Diretiva 90/435/CEE, relativamente aos dividendos 

distribuídos pela filial; 

(3) se considera que os beneficiários efetivos dos dividendos em questão são os 

acionistas (diretos ou indiretos) da sociedade-mãe, domiciliados num país não 

pertencente à UE/EEE; 

(4) os acionistas (diretos ou indiretos) supramencionados também não cumprem o 

referido requisito em matéria de capital; 

opõe-se o artigo 63.° TFUE a uma legislação nos termos da qual o Estado-Membro 

de domicílio da filial tributa os dividendos em causa, mas considera isentas do 

imposto sobre tais dividendos as sociedades nele domiciliadas que cumpram o 

requisito estabelecido na Diretiva 90/435/CEE, em matéria de capital, a saber, que 

detenham, no exercício fiscal de 2011, uma participação de, no mínimo, 10% no 

capital da sociedade que distribui os dividendos,?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Prim’Awla tal-Qorti Ċivili - Malta 

Data da decisão de reenvio: 23/Fevereiro/2016 

 

 

Artigo 49.º TFUE 

Artigo 53.º TFUE 

Artigo 56.º TFUE 

Protésico dentário clínico 

Recusa de reconhecimento de profissão 

Mercado único 

Directiva 2005/36/CE 

Princípio da proporcionalidade 

 

Proc.º C-125/16 

 

- “1. A proibição pelas autoridades de saúde de Malta, ou a recusa destas em conferir 

o reconhecimento da profissão de protésico dentário clínico ou denturólogo, que tem 

por efeito que, embora não existindo discriminação no plano jurídico, os nacionais de 

outros Estados-Membros que apresentaram um pedido nesse sentido ficam, na 

prática, impedidos de se estabelecer profissionalmente em Malta, é incompatível com 

os princípios e as disposições jurídicos que regem a criação do mercado único, em 

especial, os resultantes dos artigos 49.° TFUE, 52.° TFUE e 56.° TFUE, numa 

situação que não apresenta nenhum risco para a saúde pública? 

2. Deve a Diretiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de 

setembro de 2005, conhecida por «Diretiva das qualificações profissionais», ser 

aplicada aos protésicos dentários clínicos, atendendo a que, se uma prótese dentária 
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for defeituosa, a única consequência é que este aparelho dentário defeituoso deve ser 

modificada ou substituída, sem nenhum risco para o paciente? 

3. Pode a interdição imposta pelas autoridades de saúde maltesas, contestada no 

presente processo, ter por função garantir o objetivo de um nível elevado de proteção 

da saúde, quando qualquer prótese dentária defeituosa pode ser substituída sem 

nenhum risco para o paciente? 

4. A interpretação e a aplicação da Diretiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 7 de setembro de 2005, feitas pelo Diretor de Saúde Pública, 

relativamente aos protésicos dentários clínicos que apresentaram um pedido de 

reconhecimento pelas mesmas autoridades de saúde maltesas, constituem uma 

violação do princípio da proporcionalidade?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Rechtbank Midden-Nederland - Países Baixos 

Data da decisão de reenvio: 24/Fevereiro/2016 

 

 

Directiva 2001/23/CE 

Empresa insolvente 

Processo especial pre-pack 

Transacção de activos 

Declaração de insolvência 

 

 

Proc.º C-126/16 

 

- “1. No caso da transferência de uma empresa insolvente cuja insolvência foi precedida 

de um processo especial designado de pre-pack, supervisionado pelo tribunal, e que visa 

expressamente a continuidade (de partes) da empresa, o processo de insolvência nos 

Países Baixos é compatível com a finalidade e o âmbito da Diretiva 2001/23/CE e, nesta 

perspetiva, o artigo 7:666, n.° 1, alínea a), do BW [Burgerlijk Wetboek (código civil)] 

(ainda) está em conformidade com a diretiva? 

2. A Diretiva 2001/23/CE é aplicável no caso de um «administrador da insolvência 

indigitado», nomeado pelo tribunal, já se ter informado, ainda antes da insolvência, 

sobre a situação do devedor e sobre as possibilidades de uma eventual recuperação das 

atividades da empresa por um terceiro, e já ter preparado operações que devem ser 

efetuadas logo a seguir à declaração de insolvência para se poder realizar essa 

recuperação através de uma transação de ativos na qual a empresa do devedor, ou parte 

dela, é transferida à data da declaração de insolvência ou logo a seguir, e essas 

atividades forem total ou parcialmente continuadas de forma (quase) ininterrupta? 

3. Neste contexto, é relevante que a continuidade da empresa seja o objectivo primário 

do pre-pack, ou que o administrador da insolvência (indigitado), através do pre-pack e 

da venda dos ativos sob a forma de uma «going concern» [empresa em funcionamento] 

logo após a declaração de insolvência, pretenda maximizar os resultados para o 
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conjunto de credores, ou que, no âmbito do pre-pack, se tenha alcançado um acordo de 

vontades para a transferência de ativos (continuidade da empresa) antes da declaração 

de insolvência e que esse acordo seja formalizado e/ou concretizado depois da 

declaração de insolvência? Como se deverá encarar esta questão se o objetivo for tanto a 

continuidade da empresa como a maximização dos resultados? 

4. Para efeitos da aplicação da Diretiva 2001/23/CE e dos artigos 7:662 e seguintes do 

BW, o momento da transferência da empresa no âmbito de um prepack que precede a 

declaração de insolvência é determinado pelo efetivo acordo de vontades sobre a 

transferência da empresa alcançado antes da declaração de insolvência, ou esse 

momento é determinado pelo momento em que a responsabilidade do empresário que 

explora a entidade em causa é efectivamente transferida do alienante para o 

adquirente?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Krajowa Izba Odwoławcza - Polónia 

Data da decisão de reenvio: 19/Fevereiro/2016 

 

Contratos de concessão 

Serviços públicos 

Proposta 

Aperfeiçoamento 

Caução 

 

 

Proc.º C-131/16 

 

- “Primeira questão: Deve o artigo 10.° da Diretiva 2004/17/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2004, relativa à coordenação dos 

processos de adjudicação de contratos nos setores da água, da energia, dos 

transportes e dos serviços postais, ser interpretado no sentido de que a entidade 

adjudicante pode ser obrigada a solicitar aos operadores que não apresentaram dentro 

do prazo fixado (ou seja, dentro do prazo para a apresentação de propostas), as 

«declarações ou documentos» exigidos pela entidade adjudicante, que comprovam 

que os fornecimentos, os serviços ou as execuções de obras propostos cumprem os 

requisitos definidos pela entidade adjudicante (abrangendo o conceito de 

«declarações ou documentos» também as amostras do objeto do contrato), ou que 

apresentaram as «declarações ou documentos» com erros, que apresentem as 

«declarações ou documentos» em falta ou retificados (amostras) num prazo 

adicionalmente fixado, sem estabelecer uma proibição por força da qual as 
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«declarações ou documentos» (amostras) aperfeiçoados não poderão alterar o 

conteúdo da proposta? 

Segunda questão: Deve o artigo 10.° da Diretiva 2004/17/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 31 de março de 2004, relativa à coordenação dos processos de 

adjudicação de contratos nos setores da água, da energia, dos transportes e dos 

serviços postais, ser interpretado no sentido de que a entidade adjudicante pode fazer 

sua a caução do operador quando este, chamado a completar a proposta, não tiver 

apresentado «declarações ou documentos» (amostras) que comprovem que os 

fornecimentos, os serviços ou as execuções de obras propostos cumprem os 

requisitos definidos pela entidade adjudicante, no caso de esse aperfeiçoamento 

conduzir à alteração do conteúdo da proposta ou de o operador não estar de acordo 

com essa retificação da proposta pela entidade adjudicante, o que levou a que a 

proposta do operador não pudesse ser seleccionada como proposta mais vantajosa? 

Terceira questão: Deve o artigo 1.°, n.° 3, da Diretiva 92/13/CEE do Conselho, de 25 

de fevereiro de 1992, relativa à coordenação das disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas respeitantes à aplicação das regras comunitárias em 

matéria de procedimentos de celebração de contratos de direito público pelas 

entidades que operam nos setores da água, da energia, dos transportes e das 

telecomunicações, alterado pela Diretiva 2007/66/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, 11 de dezembro de 2007, que altera as Diretivas 89/665/CEE e 92/13/CEE 

do Conselho no que diz respeito à melhoria da eficácia do recurso em matéria de 

adjudicação de contratos públicos, ser interpretado no sentido de que por 

«determinado contrato» previsto no excerto desta disposição sobre o «interesse em 

obter um determinado contrato» se deve entender «determinado procedimento com 

vista à adjudicação de um contrato público» (neste caso, o anúncio publicado em 3 

de junho de 2015) ou no sentido de «determinado objecto do contrato» (no caso: 

serviço de digitalização dos documentos do arquivo da entidade adjudicante), mesmo 
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que, na sequência do recurso, a entidade adjudicante esteja obrigada a anular o 

procedimento de adjudicação do contrato público em curso e, eventualmente, a 

iniciar um outro procedimento de adjudicação?” 



1 
 

Órgão jurisdicional de reenvio: 

Varhoven administrativen sad - Bulgária 

Data da decisão de reenvio: 8/Dezembro/2015 

 

 

Directiva 2006/112/CE, do Conselho, de 28/11/2006 

IVA 

Contrato de prestação de serviços 

Construção 

Bem imóvel 

Dedução 

Despesas 

Actividade económica 

Sujeito passivo 

 

 

Proc.º C-132/16 

 

 

- “1. Os artigos 26.°, n.° 1, alínea b), 168.°, alínea a), e 176.° da Diretiva 

2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum 

do imposto sobre o valor acrescentado, opõem-se a uma disposição de direito 

interno, como o artigo 70.°, n.° 1, ponto 2, do ZDDS, que restringe o direito à 

dedução do IVA pago a montante por uma prestação de serviços de construção ou 

melhoramento de um bem imóvel propriedade de um terceiro, utilizados tanto pelo 

destinatário da prestação como pelo terceiro, apenas pelo facto de o terceiro obter o 

resultado destes serviços a título gratuito, sem que seja tido em conta o facto de os 
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serviços virem a ser utilizados no âmbito da actividade económica do sujeito passivo 

destinatário? 

2. Os artigos 26.°, n.° 1, alínea b), 168.°, alínea a), e 176.° da Diretiva 2006/112/CE 

do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto 

sobre o valor acrescentado, opõem-se a uma prática fiscal que consiste em recusar o 

reconhecimento do direito à dedução do IVA pago a montante pela prestação de 

serviços, quando as despesas correspondentes a esses serviços forem contabilizadas 

nas despesas gerais do sujeito passivo, pelo facto de as referidas despesas terem sido 

realizadas para construir ou melhorar um bem imobiliário de que outra pessoa é 

proprietária, sem que seja tido em conta o facto de esse bem imobiliário também vir 

a ser utilizado pelo destinatário da prestação dos serviços de construção no âmbito da 

sua atividade económica?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Cour d’appel de Mons - Bélgica 

Data da decisão de reenvio: 22/Fevereiro/2016 

 

 

Directiva 1999/44/CE, de 25.05 

Venda de bens de consumo 

Bens em segunda mão 

Direito de acção 

Prazo de prescrição 

 

 

Proc.º 133/16 

 

 

- “Devem as disposições conjugadas dos artigos [5.°, n.° 1,] e [7.°, n.° 1, segundo 

parágrafo], da Diretiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 

maio de 1999, relativa a certos aspetos da venda de bens de consumo e das garantias 

a ela relativas, ser interpretadas no sentido de que se opõem a uma disposição do 

direito nacional interpretada no sentido de que permite, para os bens em segunda 

mão, que o prazo de prescrição do direito de ação do consumidor termine antes do 

fim do prazo de dois anos a contar da entrega do bem não conforme, quando o 

vendedor e o comprador convencionaram um prazo de garantia inferior a dois anos?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 23/Fevereiro/2016 

 

 

Auxílio de Estado 

Taxa 

Electricidade 

 

 

Proc.º C-135/16 

 

 

- “A Decisão da União Europeia de 25 de novembro de 2014 (Decisão (UE) 

2015/1585 da Comissão, de 25 de novembro de 2014, relativa ao regime de auxílio 

SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [concedido pela Alemanha para apoiar a 

eletricidade produzida a partir de fontes renováveis e os grandes consumidores de 

energia]) viola o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, na medida em 

que a Comissão qualifica a limitação da sobretaxa EEG de auxílio na aceção do 

artigo 107.° TFUE?” 
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Órgão Jurisdicional de reenvio: 

Supremo Tribunal de Justiça – Portugal 

Data da decisão de reenvio: 02/Fevereiro/2016 

 

Regulamento (CE) n.º 44/2001 

Regulamento (CE) .º 1215/2012 

Contrato 

Pacto de jurisdição 

Elemento de estraneidade 

Contrato de swap 

 

Proc.º C-136/16 

 

 

- “1ª - Num litígio entre duas empresas nacionais de um Estado-Membro respeitante a 
contratos, a existência em tais contratos de cláusulas de jurisdição a favor de um outro 
Estado-Membro constitui elemento de estraneidade suficiente para originar a aplicação 
dos Regulamentos (CE) n.º 44/2001 e 1215/2012 à determinação da competência 
internacional, ou é necessário aferir ainda da existência de outros elementos de 
estraneidade?; 

2ª - A aplicação do pacto de jurisdição pode ser afastada se a escolha de Tribunais de 
Estado-Membro diferente do da nacionalidade das partes causar graves inconvenientes 
para uma delas sem que exista um interesse atendível da outra que justifique tal 
escolha?; 

Para a hipótese de se concluir serem necessários outros elementos de estraneidade para 
além do pacto de jurisdição: 

3ª - Os contratos de swap celebrados entre a SMD e o Banco Santander Totta têm 
elementos de estraneidade suficientes para originarem a aplicação dos Regulamentos 
(CE) n.º 44/2001 e 1215/2012 à determinação da competência internacional para 
decisão dos litígios a eles respeitantes quando: 

a) Aquelas entidades são nacionais de um Estado-Membro, Portugal, que celebraram em 
Portugal dois contratos de swap compostos por um ISDA Master Agreements e duas 
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confirmations, negociados pela Região Autónoma da Madeira em representação da 
SMD; 

b) Nessa negociação a Região Autónoma da Madeira, assessorada pelo Banco BPI, 
S.A., e por uma sociedade de advogados, fez um convite a mais do que um banco 
internacional para apresentação de propostas, sendo um dos bancos convidados o JP 
Morgan; 

c) - O Banco Santander Totta, S.A. é totalmente detido pelo Banco Santander, com 
domicílio em Espanha; 

d) - O Banco Santander Totta, S.A. atuou na qualidade de banco internacional, com 
filiais em vários Estados-Membros, e sob a marca única Santander; 

e) O Banco Santander Totta, S.A. foi considerado no ISDA Master Agreement uma 
Multibranch Party, podendo fazer e receber pagamentos em qualquer transação através 
das suas filiais em Londres ou no Luxemburgo; 

f) Nos termos do ISDA Master Agreement celebrado, as partes podem, em 
determinados casos, transferir os seus direitos e obrigações a favor de outros escritórios 
de representação ou filiais; 

g) As partes nos contratos de swap designaram como aplicável a lei inglesa e 
celebraram pactos de jurisdição atribuindo competência exclusiva e integral aos 
tribunais ingleses; 

h) Os contratos foram redigidos em inglês e a terminologia e os conceitos utilizados são 
anglo-saxónicos; 

i) Os contratos de swap foram celebrados com o objetivo de cobrir o risco de variação 
da taxa de juro de dois cantatas de financiamento, ambos redigidos em inglês e 
celebrados com entidades estrangeiras (uma com sede na Holanda e outra em Itália), 
sendo que num dos contratos de financiamento se prevê que os pagamentos dos 
mutuários devem ser efetuados para a conta do banco HSBC Bank plc, em Londres, em 
datas definidas por referência ao fuso horário de Londres, e está sujeito à lei inglesa e 
aos tribunais ingleses; 

j) O Banco Santander Totta, S.A., agiu como intermediário do mercado internacional, 
tendo celebrado contratos simétricos de cobertura no contexto do mercado 
internacional?” 

 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Handelsgericht Wien - Áustria 

Data da decisão de reenvio: 16/Fevereiro/2016 

 

 

Direitos de autor 

Sociedade da informação 

Radiodifusão 

Comunicação ao público 

 

Proc.º C-138/16 

 

 

- “Devem os artigos 3.°, n.° 1, ou 5.°, da Diretiva 2001/29/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa à harmonização de certos 

aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, ou o 

artigo 11.° bis, n.° 1, 2.° ponto, da Convenção de Berna para a Proteção das Obras 

Literárias e Artísticas, revista em Estocolmo/Paris 1967/1971, ser interpretados no 

sentido de que um regime nos termos do qual a transmissão de emissões de 

radiodifusão mediante «instalações de antena coletivas», como as da recorrida no 

processo principal, a) não é considerada uma nova emissão de radiodifusão se à 

instalação não estiverem ligados mais de 500 utilizadores e/ou b) é considerada parte 

da emissão de radiodifusão originária quando se trate da transmissão simultânea, 

completa e inalterada de emissões da radiodifusão austríaca (ORF) por cabo em 

território nacional (Áustria), e estas utilizações não são abrangidas por outro direito 

exclusivo de comunicação ao público à distância, na aceção do artigo 3.°, n.° 1, da 

Diretiva 2001/29/CE e, consequentemente, não dependem da autorização do autor 

nem estão sujeitas a retribuição, é contrário ao direito da União ou às disposições da 

Convenção de Berna, enquanto acordo internacional que faz parte do ordenamento 

jurídico da União?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Audiencia Provincial de Burgos - Espanha 

Data da decisão de reenvio: 15/Fevereiro/2016 

 

 

Sinal 

Eficácia distintiva 

Proveniência geográfica 

 

 

Proc.º C-139/16 

 

 

 

- “1. Pode a utilização de um sinal que faz referência à característica de um produto 

ou de um serviço que consiste na possibilidade de ser encontrado em abundância 

num mesmo lugar, com elevado valor e qualidade, ser incluída entre as proibições do 

artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da Diretiva 2008/95? 

 

2. Pode considerar-se que um sinal que apresenta estas características constitui um 

sinal de proveniência geográfica, na medida em que a concentração do produto ou do 

serviço ocorre sempre num espaço físico determinado?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Corte Suprema di Cassazione - Itália 

Data da decisão de reenvio: 15/Dezembro/2015 

 

 

Directiva 2000/78, do Conselho, de 27/11/2000 

Reenvio prejudicial 

Contrato de trabalho intermitente 

Idade 

Princípio da não discriminação 

Emprego 

Actividade profissional 

Igualdade de tratamento 

 

 

Proc.º C-143/16 

 

 

- “1. Decide, nos termos e para os efeitos do artigo 267.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, submeter ao Tribunal de Justiça da União 

Europeia, a título prejudicial, a questão de saber se a norma nacional contida no 

artigo 34.º do Decreto Legislativo n.° 276 de 2003, segundo a qual o contrato de 

trabalho intermitente pode, em qualquer caso, ter por objeto serviços prestados por 

pessoas com idade inferior a 25 anos, é contrária ao princípio da não discriminação 

em razão da idade, consagrado na Diretiva 2000/78 e na Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia (artigo 21.º, n.º 1).” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Setúbal - Instância Local – Secção Criminal – Juiz 1 

Data da decisão de reenvio: 02/Fevereiro/2016 

 

Jogo 

Regras técnicas 

Falta de comunicação de diplomas à Comissão Europeia 

 

Proc.º C-144/16 

 

- “a) - Considerando que o Decreto-Lei n.º379/97, de 27.12 aprovou o Regulamento que 
Estabelece as Condições de Segurança a Observar na Localização, Implantação, 
Concepção e Organização Funcional dos Espaços de Jogo e Recreio, Respectivo 
Equipamento e Superfícies de Impacte. 

b) Considerando que o Decreto-Lei n.º119/2009, de 19.05 veio alterar o Decreto-Lei 
n.°379/97, de 27.12, alterando a redacção de algumas normas técnicas e aditando outras 
normas técnicas, e republicou o mencionado Regulamento, do qual faz parte integrante. 

c) Considerando que nenhum dos mencionados diplomas legais nacionais foi 
comunicado à Comissão Europeia no âmbito de um procedimento de informação no 
domínio das normas e regulamentações técnicas estabelecido na Directiva 98/34/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de junho de 1998, alterada pela Directiva 
n.098/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de julho de 1998, e 
transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto-Lei n.º 58/2000,de 18 de abril: 

1. - Deve o juiz nacional decidir pela integral inaplicabilidade de um diploma nacional 
que introduz normas técnicas e que, em violação do disposto na Diretiva 98/34/CE, não 
foi notificado à Comissão Europeia ou limitar a decisão de inaplicabilidade às novas 
regras técnicas introduzidas pelo diploma nacional? Ou, 

2. - Um diploma nacional que introduz normas técnicas e que, em violação do disposto 
na Diretiva 98/34/CE, não foi notificado à Comissão Europeia deve ser sancionado com 
a sua integral inaplicabilidade ou deve a decisão de inaplicabilidade limitar-se às novas 
regras técnicas introduzidas pelo diploma nacional? 

3. - São inaplicáveis todas as normas técnicas constantes do referenciado Regulamento 
ou apenas as normas técnicas alteradas ou introduzidas pelo Decreto-Lein.°119/2009, de 
19.051»” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Gerechtshof Amsterdam - Países Baixos 

Data da decisão de reenvio: 8/Março/2016 

 

 

 

Regulamento de execução 

Competência da comissão 

 

 

Proc.º C-145/16 

 

 

 

- “«É válido o Regulamento de Execução (UE) n.º 301/2012 da Comissão, de 2 de 

abril de 2012, relativo à classificação de determinadas mercadorias na Nomenclatura 

Combinada?»” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Bundesgerichtshof - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 28/Janeiro/2016 

 

 

Práticas comerciais 

Desleais 

Internet 

Publicidade 

 

Proc.º C-146/16 

 

- “II. Submeter ao Tribunal de Justiça da União Europeia as seguintes questões 

prejudiciais relativas à interpretação do artigo 7.º, n.º 4, da Diretiva 2005/29/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2005, relativa às práticas 

comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno e que 

altera a Diretiva 84/450/CEE do Conselho, as Diretivas 97/7/CE, 98/27/CE e 

2002/65/CE e o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 (JO L 149, de 11 de junho de 

2005, p. 22) («diretiva relativa às práticas comerciais desleais»): 

1. Devem as informações relativas ao endereço geográfico e à identidade do 

profissional, na aceção do artigo 7.º, n.º 4, alínea b), da Diretiva 2005/29/CE, figurar 

logo na publicidade a produtos específicos, feita numa publicação impressa, mesmo 

que os consumidores comprem os produtos anunciados unicamente por intermédio 

de um sítio Internet da empresa anunciante, indicado na publicidade, e que os 
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consumidores possam obter facilmente as informações exigidas pelo artigo 7.º, n.º 4, 

da diretiva no referido sítio Internet ou por intermédio deste último? 

2. É relevante para a resposta à primeira questão saber se a empresa faz publicidade 

numa publicação impressa para venda dos seus próprios produtos e remete 

diretamente para o seu próprio sítio Internet no que diz respeito às informações 

exigidas pelo artigo 7.º, n.º 4, da Diretiva 2005/29/CE, ou se a publicidade tem por 

objeto produtos que são vendidos por outras empresas num sítio Internet da empresa 

anunciante dos produtos e os consumidores só obtêm as informações exigidas pelo 

artigo 7.º, n.º 4, da diretiva depois de um ou de vários passos suplementares (clicks) a 

partir de links que direcionam para páginas Internet dessas outras empresas, links que 

figuram unicamente no sítio indicado na publicidade, isto é, o link do operador da 

plataforma de venda?” 



1 
 

Órgão jurisdicional de reenvio: 

Vredegerecht te Antwerpen - Bélgica 

Data da decisão de reenvio: 10/Março/2016 

 

 

Consumidor 

Conhecimento oficioso 

Cláusula abusiva 

Revelia 

Empresa 

Estabelecimento de ensino 

 

Proc.º C-147-16 

 

- “1. «No caso de uma ação instaurada contra um consumidor sobre o cumprimento 

de um contrato e se o tribunal nacional, segundo as normas de processo nacionais, 

oficiosamente apenas tiver competência para examinar se o pedido é contrário às 

normas nacionais de ordem pública, esse tribunal nacional é igualmente competente 

para apreciar oficiosamente, mesmo em caso de revelia, o caráter eventualmente 

abusivo da cláusula e determinar se o contrato é abrangido pelo âmbito de aplicação 

da Diretiva 93/13/CEE, tal como transposta para o direito belga?» 

2 «Uma instituição de ensino independente que preste um serviço de ensino 

subsidiado a um consumidor pelo qual cobra uma propina, eventualmente acrescida 

dos montantes correspondentes à restituição de custos suportados pela instituição de 

ensino, deve ser considerada uma empresa na aceção do Direito [da União]?» 

3 «Um contrato entre um consumidor e uma instituição de ensino independente 

subsidiada, relativo à prestação de um serviço de ensino subsidiado, é abrangido pelo 

âmbito de aplicação da Diretiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de abril de 1993, 

relativa às cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores, e deve 

tal instituição de ensino independente que presta um serviço de ensino subsidiado a 

um consumidor, no tocante ao contrato de prestação desse serviço de ensino, ser 

considerada um profissional, na aceção desta diretiva?»” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Högsta domstolen - Suécia 

Data da decisão de reenvio: 8/Março/2016 

 

 

 

Decisão-quadro 2002/584/JAI do Conselho, de 13/06/2002 

Mandado de detenção europeu 

Execução 

Recusa 

Pena de prisão 

Pena única 

Dupla incriminação 

 

 

Proc.º C-148/16 

 

 

 

- “Pode um Estado-Membro recusar executar um mandado de detenção europeu 

relativo à execução de uma pena de prisão que foi aplicada como pena única por 

diversos factos, quando um desses factos não configure uma infração à luz do direito 

do Estado-Membro de execução e não seja possível, no Estado-Membro de emissão, 

imputar apenas uma parte da pena a determinadas infrações?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu - Polónia 

Data da decisão de reenvio: 17/Fevereiro/2016 

 

Directiva 98/59/CE 

Despedimento colectivo 

Contrato de trabalho 

Alteração de condições 

 

Proc.º C-149/16 

 

- “Deve o artigo 1.°, n.° 1, e o artigo 2.° da Diretiva 98/59/CE do Conselho, de 20 de 
julho de 1998, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes aos despedimentos coletivos (JO L 225 de 12.8.1998), lidos em 
conjugação com o princípio da efetividade do direito, ser interpretados no sentido de 
que o empregador que, devido a uma situação financeira difícil, notifica a alteração 
das condições de trabalho e de remuneração contidas no contrato de trabalho (aviso 
de alteração) apenas no que respeita às condições de remuneração, tem a obrigação 
de aplicar o processo previsto pela referida diretiva e de consultar as organizações 
sindicais da empresa acerca destas alterações, ainda que o direito nacional, ou seja, a 
Lei de 13 de março de 2003, relativa às regras específicas de cessação da relação de 
trabalho por razões não imputáveis aos trabalhadores (Dz. U 2003, n.° 90, pos. 844 
conforme alterado), não contenha nos seus artigos 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5.° e 6.° qualquer 
disposição aplicável à alteração das condições do contrato de trabalho?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Curtea de Apel Craiova - Roménia 

Data da decisão de reenvio: 3/Março/2016 

 

 

Sociedade anónima 

Assembleia geral 

Extinção de dívida 

Dação em cumprimento 

Pagamento 

Auxílio de Estado 

Obrigação de notificação 

 

 

Proc.º C-150/16 

 

 

- “1. A deliberação da assembleia geral de acionistas da COMPLEXUL 

ENERGETIC OLTENIA SA, aprovada com o voto do Estado romeno, representado 

pelo Ministério da Economia – Departamento de Energia, na qualidade de acionista 

detentor de 77,17% do capital social da COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA 

SA, mediante a qual se aceitou a extinção da dívida, no valor de 28 709 475,13 RON, 

da SC ELECTROCENTRALE GRUP SA para com a COMPLEXUL ENERGETIC 

OLTENIA SA, através da dação em cumprimento de um ativo constituído por bens 

registados sob o n.° 70301 da Conservatória do Registo Predial de CHIȘCANI, 

Distrito de Brăila, e se determinou o pagamento à SC ELECTROCENTRALE GRUP 

SA da diferença entre o valor de mercado do ativo e o valor do crédito da 
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COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, constitui um auxílio de Estado na 

aceção do artigo 107.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, ou 

seja, constitui uma medida (i) financiada pelo Estado ou com recursos estatais (ii) 

com caráter seletivo e (iii) que pode afetar as trocas comerciais entre os Estados-

Membros? 

2. Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, esse auxílio de Estado está 

sujeito à obrigação de notificação prevista no artigo 108.°, n.° 3, Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - Lituânia 

Data da decisão de reenvio: 8/Março/2016 

 

Directiva 2003/96/CE 

Directiva 2004/75/CE 

Imposto especial de consumo 

Fornecimento de bens 

Produtos energéticos 

Isenção 

 

Proc.º C-151/16 

 

- “1. Deve o artigo 14.°, n.° 1, alínea c), da Diretiva 2003/96/CE do Conselho, de 27 
de outubro de 2003, que reestrutura o quadro comunitário de tributação dos produtos 
energéticos e da eletricidade, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 
2004/75/CE do Conselho, de 29 de abril de 2004, ser interpretado no sentido de que 
não podem ser cobrados impostos especiais de consumo sobre o fornecimento de 
produtos energéticos em circunstâncias, como as do caso vertente, em que esses 
produtos são fornecidos como combustível a um navio destinado a ser utilizado em 
navegação em águas [da União Europeia] com o objetivo de, a título gratuito, 
conduzir esse navio, pelos seus próprios meios, desde o local onde foi construído até 
um porto noutro Estado-Membro, a fim de aí receber a sua primeira carga comercial? 

2. O artigo 14.°, n.° 1, alínea c), da Diretiva 2003/96 opõe-se às disposições da 
legislação nacional dos Estados-Membros, como as aplicáveis no caso em apreço, 
que excluem a isenção de imposto prevista naquela disposição quando o 
fornecimento de produtos energéticos tenha sido realizado em violação dos requisitos 
estabelecidos pelo Estado-Membro, ainda que esse fornecimento cumpra os 
requisitos essenciais para a aplicação da isenção prevista na referida disposição da 
Diretiva 2003/96?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Augstākā tiesa - Letónia 

Data da decisão de reenvio: 9/Março/2016 

 

 

Regulamento (CEE) n.º 2913/92, do Conselho, de 12/10/1992 

Directivas 2006/112/CE, do Conselho, de 28/11/2004 

Código Aduaneiro Comunitário 

IVA 

Mercadoria 

Perda definitiva 

Inutilização 

Importação 

Direitos Aduaneiros 

Transportador 

Responsável principal 

Responsabilidade solidária 

 

 

Proc.º C-154/16 

 

 

- “1) Deve o artigo 203.°, n.° 1, do Regulamento (CEE) n.° 2913/92 do Conselho, de 
12 de outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário, ser 
interpretado no sentido de que é aplicável sempre que na estância aduaneira de 
destino do regime de trânsito externo não seja apresentada a totalidade da 
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mercadoria, mesmo no caso de se fazer prova suficiente da inutilização da 
mercadoria e da sua perda definitiva? 

2) Em caso de resposta negativa à primeira questão, a prova suficiente da inutilização 
da mercadoria e, por conseguinte, o facto de estar excluída a introdução dessa 
mercadoria no circuito económico do Estado-Membro, pode justificar a aplicação 
dos artigos 204.°, n.° 1, alínea a), e 206.° do Regulamento (CEE) n.° 2913/92 do 
Conselho, de 12 de outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro 
Comunitário, não incluindo no cálculo da dívida aduaneira a parte da mercadoria 
inutilizada durante o trânsito externo? 

3) Se os artigos 203.°, n.° 1, 204.°, n.° 1, alínea a), e 206.° do Regulamento (CEE) 
n.° 2913/92 do Conselho, de 12 de outubro de 1992, que estabelece o Código 
Aduaneiro Comunitário,   derem ser interpretados no sentido de que devem ser 
liquidados os direitos aduaneiros na  importação relativos à parte da mercadoria 
inutilizada durante o trânsito externo, podem os artigos 2.°, n.° 1, alínea d), 70.° e 
71.° da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao 
sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, ser interpretados no sentido 
de que simultaneamente com os direitos aduaneiros deve também ser liquidado o 
imposto sobre o valor acrescentado, mesmo que esteja excluída a introdução efetiva 
das mercadorias no circuito económico do Estado-Membro? 

4) Deve o artigo 96.° do Regulamento (CEE) n.° 2913/92 do Conselho, de 12 de 
outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário, ser interpretado 
no sentido de que o responsável principal é sempre o responsável pelo pagamento 
dessa dívida aduaneira, que se declara no regime de trânsito externo, 
independentemente de o transportador ter cumprido as obrigações que lhe são 
impostas no referido artigo 96.°, n.° 2? 

5) Devem os artigos 94.°, n.° 1, 96.°, n.° 1, e 213.° do Regulamento (CEE) n.° 
2913/92 do Conselho, de 12 de outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro 
Comunitário, ser interpretados no sentido de que a autoridade aduaneira do Estado-
Membro é obrigada a declarar a responsabilidade solidária de todos aqueles que, no 
caso concreto e segundo as disposições do Código Aduaneiro, possam ser 
considerados responsáveis pela dívida aduaneira juntamente com o responsável 
principal? 
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6) Em caso de resposta afirmativa à questão anterior e se as leis do Estado-Membro 
ligarem, de um modo geral, a obrigação de pagamento do imposto sobre o valor 
acrescentado na importação de mercadorias ao processo em que se permite a saída 
das mercadorias em regime de livre prática, devem os artigos 201.°, 202.° e 205.° da 
Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema 
comum do imposto sobre o valor acrescentado, ser interpretados no sentido de que o 
Estado-Membro é obrigado a declarar a responsabilidade solidária pelo pagamento 
do imposto sobre o valor acrescentado de todos aqueles que, no caso concreto, 
possam ser considerados responsáveis pela dívida aduaneira nos termos das 
disposições do Regulamento (CEE) n.° 2913/92 do Conselho, de 12 de outubro de 
1992, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário? 

7) Em caso de resposta afirmativa às quinta ou sexta questões, podem os artigos 96.°, 
n.° 1, e 213.° do Regulamento (CEE) n.° 2913/92 do Conselho, de 12 de outubro de 
1992, que  estabelece o Código Aduaneiro Comunitário, e os artigos 201.°, 202.° e 
205.° da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao 
sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, ser interpretados no sentido 
de que o simples facto de a estância aduaneira do Estado-Membro, por erro, não ter 
declarado a responsabilidade solidária de alguma das pessoas que, juntamente com o 
responsável principal, são responsáveis pela dívida aduaneira, pode legitimar a 
liberação do responsável principal da responsabilidade pela dívida aduaneira?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Cour de cassation  - França 

Data da decisão de reenvio: 8/Março/2016 

 

Directiva 2004/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31/03/2004 

Empreitada de obras públicas 

Contrato público de fornecimento 

Contrato público de serviço 

Organismo de direito público 

Necessidades de interesse geral 

Carácter não industrial ou comercial 

Contribuições obrigatórias 

 

Proc.º C-155/16 

 

- “1) Deve o artigo 1.° da Diretiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 31 de março de 2004, relativa à coordenação dos processos de 
adjudicação dos contratos de empreitada de obras públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de serviço, ser interpretado no sentido de que 
as associações de direito privado, criadas pelas organizações profissionais em causa 
para celebrarem contratos relativos à realização de prestações de recolha e 
eliminação de animais mortos cujo financiamento incumbe aos membros dessas 
organizações, que pagam contribuições para o efeito, devem ser qualificadas de 
organismos de direito público, à luz do critério segundo o qual a criação de tais 
organismos visa a satisfação específica de necessidades de interesse geral com 
caráter não industrial ou comercial? 

2) Deve o artigo 1.° da Diretiva 2004/18/CE, já referida, ser interpretado no sentido 
de que as associações em causa, nomeadamente as que cobram contribuições 
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obrigatórias, cumprem o critério de qualificação de organismos de direito público 
relativoà existência de um controlo da sua gestão por parte dos poderes públicos, 
uma vez que este controlo económico e financeiro do Estado constitui um controlo 
externo da atividade económica e da gestão financeira das empresas e organismos 
abrangidos e tem por objeto analisar os riscos e avaliar os desempenhos destas 
empresas e organismos assegurando os interesses patrimoniais do Estado e que, para 
executar a sua missão, o agente encarregado de efetuar o controlo possui plenos 
poderes de investigação sobre documentos e in situ, que a empresa ou o organismo 
controlado tem a obrigação de lhe comunicar todas as informações necessárias à 
execução da sua missão, incluindo as que respeitam às filiais que se encontram no 
seu perímetro de consolidação, que, se for necessário, [o referido agente] pode 
solicitar todos os elementos de informação complementares, participar, com voto 
consultivo, nas sessões do conselho de administração ou de fiscalização ou do órgão 
de deliberação equivalente e dos comités e comissões que este tem a possibilidade de 
criar, assistir às sessões dos comités, das comissões e de todos os órgãos consultivos 
que existem na empresa ou no organismo, assim como às assembleias gerais e 
receber, nas mesmas condições que os seus membros, as convocatórias, as ordens do 
dia e todos os outros documentos que devem ser enviados antes de cada sessão?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Finanzgericht München - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 25/Fevereiro/2016 

 

Regulamento de Execução (EU) n.º 412/2013, do Conselho, de 13/05/2013 

Regulamento (CEE) n.º 2913/92, do Conselho, de 12/10/1992 

Regulamento (CE) n.º 2700/2000, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16/11/2000 

Importações 

República Popular da China 

Factura 

Taxa 

Reembolso 

Autoridade Aduaneira 

 

Proc.º C-156/16 

 

- “I. O artigo 1.°, n.° 3, do Regulamento de Execução (UE) n.° 412/2013 do 

Conselho, de 13 de maio de 2013, que institui um direito antidumping definitivo e 

estabelece a cobrança definitiva do direito provisório instituído sobre as importações 

de artigos para serviço de mesa ou de cozinha, de cerâmica, originários da República 

Popular da China (JO L 131/1 de 15 de maio de 2013, a seguir «Regulamento de 

Execução n.° 412/2013») permite que seja entregue a posteriori uma fatura comercial 

válida para a primeira aplicação de um direito antidumping definitivo, se estiverem 

reunidas todas as outras condições necessárias para obter uma taxa do direito 

antidumping individual? 
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II. Em caso de resposta negativa à primeira questão: 

O artigo 78.° do Regulamento (CEE) n.° 2913/92 do Conselho, de 12 de outubro de 

1992, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (JO L 302, p. 1) na versão 

alterada pelo Regulamento (CE) n.° 2700/2000 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de novembro de 2000 (JO L 311, p. 17) opõe-se a que a autoridade 

aduaneira recuse, no âmbito de um processo de verificação, o reembolso de um 

direito antidumping com fundamento em que o declarante só entregou uma fatura 

comercial regular após a declaração aduaneira?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Juzgado Contencioso-Administrativo n.° 1 de Oviedo -Espanha 

Data da decisão de reenvio: 1/Março/2016 

 

Directiva 1999/70/CE, do Conselho, de 28/06/1999 

Acordo-quadro 

Contrato de trabalho a termo 

Eleição para cargo de representação política 

Suspensão do contrato de trabalho 

Mandato parlamentar 

Função pública 

Princípio da não discriminação 

 

Proc.º C-158/16 

 

- “Deve a expressão «condições de emprego» do artigo 4.° do acordo-quadro relativo 

a contratos de trabalho a termo, que figura em anexo à Diretiva 1999/70/CE do 

Conselho, de 28 de junho de 1999, ser interpretada no sentido de que tal conceito 

abrange a situação jurídica que permite a um trabalhador com uma relação de 

trabalho a termo que foi eleito para um cargo de representação política requerer e 

obter, tal como o pessoal permanente, a suspensão da sua relação profissional com a 

entidade empregadora e regressar ao seu posto de trabalho assim que cessar o 

respetivo mandato parlamentar? 

– Deve o princípio da não discriminação consagrado no artigo 4.° do acordo-quadro 

relativo a contratos de trabalho a termo, que figura em anexo à Diretiva 1999/70/CE 
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do Conselho, de 28 de junho de 1999, ser interpretado no sentido de que se opõe a 

uma legislação regional, como o artigo 59.°, n.° 2, da Lei 3/1985, relativa à 

organização da função pública da Administração do Principado de Asturias, que 

impede de forma total e absoluta os funcionários interinos de obterem o 

reconhecimento de uma situação administrativa de serviço especial quando sejam 

eleitos deputados no Parlamento, apesar de este direito ser reconhecido aos 

funcionários de carreira?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Augstākā tiesa - Letónia 

Data da decisão de reenvio: 4/Março/2016 

 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

Empresa estatal 

Auxílio de Estado 

Abuso de posição dominante 

Direito da concorrência 

Discriminação em matéria de preços 

Procedimento do exame prévio 

 

Proc.º C-159/16 

 

- “1) Devem os artigos 102.° e 107.°, n.° 1, do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia ser interpretados no sentido de que um mesmo e único 

comportamento de uma empresa estatal pode ser analisado simultaneamente na 

perspetiva da existência de um auxílio de Estado (sob a forma da concessão eventual 

de um auxílio de Estado a um cliente ou um parceiro comercial) e na perspetiva do 

abuso de uma posição dominante (discriminação em matéria de preços)? 

2) Existe entre estas duas análises alguma ordem ou hierarquia? 

3) É permitido à Administração ou a um tribunal, que conheçam de processo por uma 

violação [do direito] da concorrência, que consiste na aplicação de preços 

discriminatórios aos clientes ou parceiros comerciais de uma empresa pública, 

declarar que o comportamento de um operador económico viola o disposto no artigo 

102.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, se essa infração 

consistir na concessão de um auxílio de Estado sem respeito pelo procedimento de 

exame prévio estabelecido no artigo 108.°, n.° 3, TFUE?” 

 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Attunda tingsrätt - Suécia 

Data da decisão de reenvio: 16/Março/2016 

 

 

Regulamento n.º 261/2004 

Transporte aéreo 

Reserva de lugar 

Direito de indemnização 

Tarifa reduzida 

 

 

Proc.º C-161/16 

 

 

- “1. Devem os artigos 2.°, alínea g), e 3.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 
261/2004 ser interpretados no sentido de que, para que seja devida uma 
indemnização, um passageiro deve ter um lugar reservado (isto é, direito ao seu 
próprio lugar no avião) ou é suficiente que o passageiro tenha recebido a 
confirmação da sua reserva no voo (isto é, direito a ser transportado no avião)? 

2. Deve um bilhete com tarifa reduzida para uma criança que não tem o seu próprio 
lugar no voo, mas viaja na companhia de outro passageiro, ser considerado 
disponível, direta ou indiretamente, ao público, nos termos do artigo 3.°, n.° 3, do 
Regulamento n.° 261/2004?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Rechtbank Den Haag - Países Baixos 

Data da decisão de reenvio: 9/Março/ 2016 

 

Interpretação da lei 

Directiva n.º 2009/95/CE 

 

Proc.º C-163/16 

 

 

- “O conceito de forma, na aceção do artigo 3.°, n.° 1, alínea e), ponto iii), da 

Diretiva 2008/95/CE (‘Form’, ‘shape’ e ‘forme’ nas versões alemã, inglesa e 

francesa, respetivamente), limita-se às características tridimensionais dos produtos, 

como os seus contornos, medidas e volume (expressas em três dimensões), ou inclui 

também outras características (não tridimensionais) do produto, como a cor?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Reino Unido 

Data da decisão de reenvio: 29/Janeiro/2016 

 

Directiva 2006/112 do Conselho, de 26/11/2006 

IVA 

Transmissão de propriedade 

Preço 

Prestação 

Pagamento em prestações 

Opção de compra 

Finalidade económica do contrato 

 

Proc.º C-164/16 

 

 

- “1. O que significa a expressão «um contrato […] que estipule que, em 
circunstâncias normais, a propriedade é transmitida, o mais tardar, no momento do 
pagamento da última prestação» no artigo 14.°, n.° 2, alínea b), [da Diretiva 
2006/112]? 

2. Em especial, no contexto do presente processo, deve a expressão «em 
circunstâncias normais» ser entendida no sentido de que apenas obriga a autoridade 
tributária nacional à identificação da existência de uma opção de compra que pode 
ser exercida até ao pagamento da última prestação? 

3. Em alternativa, deve a expressão «em circunstâncias normais» ser entendida no 
sentido de que obriga a autoridade tributária nacional a ir mais longe e determinar a 
finalidade económica do contrato? 
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4. Em caso de resposta afirmativa à questão 3: 

a. Deve a interpretação do artigo 14.°, n.° 2, [da Diretiva 2006/112] ser influenciada 
por uma análise da probabilidade de o cliente exercer essa opção? 

b. É o valor do preço a pagar no exercício da opção de compra relevante para efeitos 
da determinação da finalidade económica do contrato?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

High Court of Justice (England and Wales), Queen’s Bench 

Division - Reino Unido 

Data da decisão de reenvio: 8/Março/2016 

 

Directiva 2004/38/CE 

Livre circulação de pessoas 

Dupla nacionalidade 

Titularidade de direitos 

 

Proc.º C-165/16 

 

 

- “Num caso em que uma nacional espanhola e cidadã da União: 

i) se desloca para o Reino Unido, no exercício do seu direito de livre circulação nos 
termos da Diretiva 2004/38/CE; e 

ii) reside no Reino Unido, no exercício do direito conferido pelo artigo 7.° ou pelo 
artigo 16.° da Diretiva 2004/38/CE; e 

iii) adquire posteriormente a cidadania britânica, que acumula com a nacionalidade 
espanhola, passando a ter dupla nacionalidade; e 

iv) vários anos depois de obter a cidadania britânica, casa com um nacional de um 
país terceiro, com quem vive no Reino Unido; 

são ambos os cônjuges considerados titulares dos direitos conferidos pela Diretiva 
2004/38, na aceção do artigo 3.°, n.° 1, da diretiva, se a referida nacional residir no 
Reino Unido e for nacional espanhola e cidadã britânica?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Juzgado de Primera Instancia n.° 2 de Santander - Espanha 

Data da decisão de reenvio: 8/Março/2016 

 

Directiva 93/13/CEE 

Contratos celebrados com os consumidores 

Cláusulas abusivas 

Vencimento antecipado 

Processo de execução 

Processo judicial 

 

Proc.º C-167/16 

 

- “1) É compatível com os artigos 6.°, n.° 1, e 7.°, n.° 1, da Diretiva 93/13/CEE do 

Conselho, de 5 de abril de 1993, relativa às cláusulas abusivas nos contratos 

celebrados com os consumidores, o facto de a qualificação como abusiva de uma 

cláusula de vencimento antecipado, que constitui o fundamento de um processo de 

execução, não ter nenhuma consequência para efeitos do processo judicial em que 

esse caráter abusivo é detetado? 

2) Os artigos 6.°, n.° 1, e 7.°, n.° 1, da Diretiva 93/13 são compatíveis com uma 

interpretação que faz depender as consequências da qualificação como abusiva de 

uma cláusula de vencimento antecipado das características específicas dos processos 

pelos quais o profissional pode optar? 

3) É compatível com os artigos 6.°, n.° 1, e 7.°, n.° 1, da Diretiva 93/13 uma 

interpretação segundo a qual[,] mesmo que uma cláusula preestabelecida permita o 

vencimento antecipado da dívida, num contrato a longo prazo, em caso de 

incumprimento não grave e deixe o consumidor numa situação mais desfavorável do 

que a resultante da norma nacional de caráter supletivo[,] essa cláusula não seria nula 



2 
 

por existir uma regra corretora na legislação processual nacional aplicável apenas no 

processo específico por que o profissional optou e só se se verificarem determinadas 

condições? 

4) O artigo 693.°, n.° 3 [da Ley de Enjuiciamiento Civil (Código de Processo Civil)] 

constitui um remédio adequado e eficaz que permite ao consumidor pôr termo aos 

efeitos de um pacto de vencimento antecipado abusivo, tendo em conta que este deve 

pagar os juros e as despesas? 

5) Respeita o princípio da efetividade constante da Diretiva 93/13 e da Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia uma lei processual nacional que concede 

ao consumidor direitos que este pode invocar num processo de execução 

especialmente célere, pelo qual o profissional pode optar em alternativa a outros 

processos nos quais esses direitos são desconhecidos?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Rayonen Sad Sofia - Bulgária 

Data da decisão de reenvio: 7/Março/2016 

 

Decisão-Quadro n.º 2008/675/JAI 

“Novo Procedimento Penal” 

Culpa Pena 

 

 

Proc.º C-171/16 

 

 

- “1. Como deve ser interpretado o conceito de «novo procedimento penal» utilizado 
na Decisão-Quadro n.º 2008/675/JAI do Conselho, de 24 de julho de 2008, relativa à 
tomada em consideração das decisões de condenação nos Estados- Membros da 
União Europeia por ocasião de um novo procedimento penal: deve tal conceito ser 
interpretado no contexto do apuramento da culpa pela prática de um crime, ou pode 
também dizer respeito a processos em que, segundo o direito nacional do segundo 
Estado-Membro, a pena aplicada na primeira sentença absorve outra pena ou deve 
nela ser descontada ou deve ser ordenada a sua execução separada? 

2. Deve o artigo 3.º, n.º 1, em conjugação com o considerando 13 da Decisão-Quadro 
n.º 2008/675/JAI, ser interpretado no sentido de que não se opõe a disposições 
nacionais segundo as quais a abertura do processo para ter em consideração uma 
sentença anterior proferida noutro Estado-Membro não pode ser requerida pelo 
condenado, mas apenas pelo Estado-Membro em que foi proferida a primeira 
sentença ou pelo Estado-Membro em que foi instaurado o novo procedimento 
criminal? 

3. Deve o artigo 3.º, n.º 3, da Decisão-Quadro n.º 2008/675 ser interpretado no 
sentido de que não permite que o Estado onde foi instaurado o novo procedimento 
criminal altere o modo de aplicação da pena aplicada no Estado em que foi proferida 
a primeira sentença, mesmo nos casos em que, segundo o direito nacional do 



segundo Estado-Membro, a pena aplicada na primeira sentença absorve outra pena 
ou deve nela ser descontada ou deve ser ordenada a sua execução separada?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Amtsgericht Düsseldorf - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 21/Março/2016 

 

Regulamento (CE) n.º 261/2004 

Decisão n.º 2/2010 

Suiça 

Transporte aéreo 

 

 

Proc.º C-172/16 

 

 

- “Deve o Acordo entre a Comunidade Europeia e a Confederação Suíça relativo aos 

transportes aéreos, de 21 de junho de 1999, na redação que lhe foi dada pela Decisão 

n.° 2/2010 do Comité Comunidade/Suíça para os Transportes Aéreos, de 26 de 

novembro de 2010, ser interpretado no sentido de que o Regulamento (CE) n.° 

261/2004 também se aplica, por força do seu artigo 3.°, n.° 1, alínea a), aos 

passageiros que pretendam chegar a um aeroporto localizado na Suíça num voo 

proveniente de um país terceiro?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Augstākā tiesa - Letónia 

Data da decisão de reenvio: 22/Março/2016 

 

TFUE 

Direitos de autor 

Remuneração 

«Preços não equitativos» 

Concorrência 

 

Proc.º C-177/16 

 

- “1) O artigo 102.°, [segundo parágrafo,] alínea a), do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia é aplicável a um litígio relativo às tarifas 
estabelecidas por uma entidade nacional de gestão de direitos de autor, quando esta 
entidade também cobra remunerações pelas obras de autores estrangeiros e as tarifas 
por ela estabelecidas são suscetíveis de dissuadir a utilização dessas obras no Estado-
Membro em causa? 

2) No domínio da gestão dos direitos de autor e direitos conexos e para efeitos da 
determinação do conceito de preços não equitativos utilizado no artigo 102.°, 
[segundo parágrafo,] alínea a), do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, é procedente e suficiente, e em que casos, efetuar uma comparação entre 
os preços (tarifas) do mercado em causa e os preços (tarifas) dos mercados dos países 
limítrofes? 

3) No domínio da gestão dos direitos de autor e direitos conexos e para efeitos da 
determinação do conceito de preços não equitativos utilizado no artigo 102.°, 
[segundo parágrafo,] alínea a), do Tratado de Funcionamento da União Europeia, é 
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procedente e suficiente utilizar o critério de paridade do poder de compra baseado no 
produto interno bruto? 

4) Deve a comparação das tarifas ser efetuada em relação a cada um dos diferentes 
sectores a que estas são aplicáveis ou relativamente ao nível médio das mesmas? 

5) Quando deve considerar-se que a diferença das tarifas analisadas para efeitos do 
conceito de preços não equitativos utlizado no artigo 102.°, [segundo parágrafo,] 
alínea a), do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, é considerável, ao 
ponto de caber ao operador económico que goza de uma posição dominante o ónus 
de provar que as suas tarifas são equitativas? 

6) Que informação pode razoavelmente ser exigida ao operador económico para 
fazer prova do carácter equitativo das tarifas relativas às obras protegidas pelo direito 
de autor, no âmbito da aplicação do artigo 102.°, [segundo parágrafo,] alínea a), do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, se o custo das referidas obras 
não puder ser determinado da mesma forma que no caso dos bens de natureza 
material? Unicamente os custos administrativos da entidade de gestão de direitos de 
autor? 

7) Em caso de violação do direito da concorrência devem ser excluídas do volume de 
negócios de uma entidade de gestão de direitos de autor, para efeitos da 
determinação de uma coima, as remunerações pagas aos autores por esse operador 
económico?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Conseil d’État - Bélgica 

Data da decisão de reenvio: 8/Março/2016 

 

Directiva 2008/115/CE 

Asilo 

Indeferimento 

Recurso jurisdicional 

 

Proc.º C-181/16 

 

- “«Devem o artigo 5.° da Diretiva 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de dezembro de 2008, relativa a normas e procedimentos comuns 

nos Estados Membros para o regresso de nacionais de países terceiros em situação 

irregular, que impõe aos Estados Membros o respeito do princípio da não repulsão 

quando aplicam esta diretiva, bem como o direito a vias de um recurso efetivo, 

previsto pelo no artigo 13.°, n.° 1, da mesma diretiva e pelo no artigo 47.° da Carta 

dos Direitos Fundamentais da União Europeia, ser interpretados no sentido de que se 

opõem à adoção de uma decisão de regresso, tal como é prevista no artigo 6.° da 

Diretiva 2008/115/CE, já referida, bem como pelo no artigo 52/3, § 1.°, da lei de 15 

de dezembro de 1980 relativa ao acesso ao território, à residência, ao 

estabelecimento e ao afastamento dos estrangeiros e pelo no artigo 75.°, § 2, do 

Decreto Real de 8 de outubro de 1981 relativo ao acesso ao território, à residência, ao 

estabelecimento e ao afastamento dos estrangeiros, logo após o indeferimento do 

pedido de asilo pelo Comissário Geral para os refugiados e apátridas e, portanto isso, 

antes de poderem ser esgotadas as vias de recurso jurisdicional contra essa decisão de 

recusa indeferimento e antes de ter sido definitivamente encerrado o procedimento de 

asilo?»” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis - Grécia 

Data da decisão de reenvio: 23/Março/2016 

 

Directiva 2004/38/CE 

Proibição de entrada 

Certificado de registo 

Permanência irregular 

Regresso 

 

Proc.º C-184/16 

 

- “1) Devem os artigos 27.° e 32.° da Diretiva 2004/38/CE, conjugados com os artigos 
45.° TFUE e 49.° TFUE, e à luz da autonomia processual dos Estados-Membros bem 
como dos princípios da confiança legítima e da boa administração, ser interpretados no 
sentido de que impõem – ou no sentido de que permitem – a revogação do certificado de 
registo como cidadão da União Europeia já emitido, ao abrigo do artigo 8.°, n.° 1, do 
Decreto Presidencial n.° 106/2007, a favor de um cidadão de outro Estado-Membro e a 
adoção, relativamente ao mesmo, de uma medida de regresso intimando-o a abandonar 
o território do Estado-Membro de acolhimento, quando tal cidadão, apesar de estar 
inscrito na lista nacional dos estrangeiros indesejáveis e de ser objeto de uma medida de 
proibição de entrada por razões de ordem pública e de segurança pública, tenha 
novamente entrado no Estado-Membro em questão e aí iniciado uma atividade 
empresarial sem pedir o levantamento da proibição de entrada, em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 32.° da Diretiva 2004/38, tendo esta última (a proibição 
de entrada) sido decretada com base num fundamento autónomo de ordem pública que 
justificava a revogação do certificado de registo de um cidadão de um Estado-Membro? 

2) Em caso de resposta afirmativa à questão anterior, pode a referida situação ser 
equiparada à permanência irregular do cidadão da União Europeia no território do 
Estado de acolhimento, suscetível de permitir a adoção, nos termos do artigo 6.°, n.° 1, 
da Diretiva 2008/115/CE, de uma decisão de regresso por parte do órgão competente 
para a revogação do certificado de registo como cidadão da União, apesar de, por um 
lado, o certificado de registo não constituir, como é comummente reconhecido, uma 
autorização de residência regular no país e, por outro, a Diretiva 2008/115 se aplicar 
ratione personae apenas aos cidadãos de países terceiros? 
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3) Em caso de resposta negativa à mesma questão, pode a revogação, por razões de 
ordem pública ou de segurança pública, do certificado de registo de um cidadão de 
outro Estado-Membro, que não constitui uma autorização de residência regular no país, 
e a adoção, relativamente a tal cidadão, de uma medida de regresso – decidida nesse 
âmbito pelas autoridades nacionais competentes no exercício da autonomia processual 
do Estado-Membro de acolhimento – ser considerada, à luz de uma correta interpretação 
do direito, um único ato administrativo de expulsão administrativa, na aceção dos 
artigos 27.° e 28.° da Diretiva 2004/38, sujeito a fiscalização jurisdicional nas condições 
previstas nestas últimas disposições, que estabelecem um único meio, sendo caso disso, 
de afastamento dos cidadãos da UE do território do Estado-Membro de acolhimento? 

4) Tanto em caso de resposta afirmativa como de resposta negativa às primeira e 
segunda questões, opõe-se o princípio da efetividade a uma prática jurisprudencial 
nacional que consiste em proibir as autoridades administrativas e, consequentemente, os 
órgãos jurisdicionais interessados, de verificar, no âmbito da revogação do certificado 
de registo como cidadão da União Europeia ou da adoção de uma medida de 
afastamento do território do Estado-Membro de acolhimento pelo facto de estar em 
vigor, relativamente a um cidadão de outro Estado-Membro, uma medida de proibição 
de entrada no referido (primeiro) Estado-Membro, se, ao adotar a mesma decisão de 
proibição de entrada, foram respeitadas as garantias processuais consagradas nos artigos 
30.° e 31.° da Diretiva 2004/38? 

5) Em caso de resposta afirmativa à questão anterior, decorre do artigo 32.° da Diretiva 
2004/38 uma obrigação, para as autoridades administrativas competentes do Estados-
Membros, de notificar, em qualquer caso, ao cidadão interessado de outro Estado-
Membro a decisão de o afastar, numa língua que este compreenda, para que possa 
exercer eficazmente os direitos processuais que lhe são conferidos pelas referidas 
disposições da diretiva, ainda que o mesmo não tenha apresentado um pedido nesse 
sentido?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Landgericht Berlin - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 18/Março/2016 

 

 

Tratado de funcionamento da União Europeia 

Extradição 

Estado-membro 

País terceiro 

Princípio da não discriminação 

Cidadão nacional 

Norma constitucional 

Processo judicial 

Tribunais nacionais 

 

Proc.º C-191/16 

 

 

- “1. a) A extradição de um Estado-Membro para um país terceiro constitui matéria 

que, independentemente do caso concreto, nunca está abrangida pelo âmbito de 

aplicação material dos Tratados, pelo que não é de ter em conta o princípio da não 

discriminação de direito da União consagrado no artigo 18.°, n.º 1, TFUE na 

aplicação (literal) de uma norma constitucional (em concreto: o artigo 16.º, n.º 2, 

primeiro período, da GG), que apenas proíbe a extradição de cidadãos nacionais para 

países terceiros? 
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b) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão: a resposta à primeira questão 

será diferente se a extradição de um Estado-Membro para os Estados Unidos da 

América se basear no Acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos da 

América sobre extradição? 

2. Se a aplicabilidade dos Tratados à extradição entre os Estados-Membros e os 

Estados Unidos da América não estiver excluída, à partida: 

Devem o artigo 18.°, n.º 1, TFUE e a jurisprudência do Tribunal de Justiça a ele 

relativa ser interpretados no sentido de que um Estado-Membro viola 

injustificadamente o princípio da não discriminação consagrado no artigo 18.º, n.º 1, 

TFUE se, com base numa norma constitucional (em concreto: o artigo 16.º, n.º 2, 

primeiro período, da GG), em pedidos de extradição de países terceiros, tratar de 

forma desigual os seus nacionais e os nacionais de outros Estados-Membros, ao 

extraditar apenas estes últimos? 

3. Se nos casos anteriormente referidos se considerar que há uma violação do 

princípio geral da não discriminação consagrado no artigo 18.º, n.º 1, TFUE: 

Deve a jurisprudência do Tribunal de Justiça ser entendida no sentido de que, numa 

situação como a presente, em que a autorização da extradição por parte da autoridade 

competente está obrigatoriamente sujeita a fiscalização da legalidade no âmbito de 

um processo judicial, cujo resultado, contudo, só vincula essa autoridade se a 

extradição for declarada ilegal, ocorre uma violação suficientemente caracterizada no 

caso de uma violação simples do princípio da não discriminação consagrado no 

artigo 18.º, n.º 1, TFUE ou é necessária uma violação manifesta? 

4. Caso não seja necessária uma violação manifesta: 

Deve a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia ser interpretada no 

sentido de que não deve ser reconhecida uma violação suficientemente caracterizada 
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num caso como o presente desde logo se, na falta de jurisprudência do Tribunal de 

Justiça relativa a este tipo de casos (em concreto: o âmbito de aplicação material do 

princípio geral da não discriminação consagrado no artigo 18.º, n.º 1, TFUE no 

quadro da extradição entre os Estados-Membros e os Estados Unidos da América), a 

cúpula da administração nacional puder, para fundamentar a sua decisão, fazer 

referência a decisões anteriores dos tribunais nacionais relativas à mesma questão?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Audiencia provincial de Tarragona - Espanha 

Data da decisão de reenvio: 6/Abril/2016 

 

 

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

Inviolabilidade das comunicações 

Medidas de ingerência 

Critérios 

Gravidade do crime 

Pena aplicável 

Bens jurídicos lesados 

 

 

Proc.º C-207/16 

 

 

- “Primeira questão: Pode a suficiente gravidade dos crimes, enquanto critério que 

justifica a ingerência nos direitos fundamentais consagrados nos artigos 7.° e 8.° da 

Carta [dos Direitos Fundamentais da União Europeia], ser determinada tendo em 

consideração unicamente a pena suscetível de ser aplicada ao crime investigado ou, 

além disso, é necessário identificar na conduta infratora especiais níveis de lesão de 

bens jurídicos individuais e/ou coletivos? 

Segunda questão: No caso de ser conforme aos princípios constitucionais da União, 

aplicados pelo TJUE no seu acórdão de 8 de abril de 2014 como critérios de 

fiscalização estrita da diretiva, a determinação da gravidade do crime atendendo 

apenas à pena suscetível de ser aplicada, qual deve ser o limiar mínimo desta? Seria 

compatível com uma norma geral que estabeleça como limite os três anos de prisão?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Finanzgericht Münster - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 18/Abril/2016 

 

Directiva IVA 

Entrega de sangue humano 

Entrega de plasma sanguíneo 

Utilização terapêutica 

Produção de medicamentos 

 

Proc.º C-238/16 

 

- “1. Deve o artigo 132.°, n.° 1, alínea d), da Diretiva IVA ser interpretado no sentido 

de que a entrega de sangue humano inclui a entrega de plasma sanguíneo obtido a 

partir de sangue humano? 

2. Em caso de resposta afirmativa à primeira questão: o mesmo se aplica ao plasma 

sanguíneo que não se destina diretamente a utilização terapêutica mas sim à 

produção de  medicamentos? 

3. Em caso de resposta negativa à segunda questão: para a classificação como sangue 

é relevante apenas a finalidade efetivamente aplicada ou é também relevante a 

possibilidade de aplicação abstrata do plasma sanguíneo? 

4. Em caso de resposta afirmativa à primeira e à segunda questões: uma operação, 

que está isenta de IVA no território de um Estado-Membro ao abrigo do artigo 132.°, 

n.° 1, alínea d), da Diretiva IVA, independentemente do regime de IVA aplicável no 

país terceiro, conduz à exclusão da dedução de imposto nos termos do artigo 168.° da 

Diretiva IVA, mesmo que se trate de uma entrega de bens para exportação em 

relação à qual se confere o direito à dedução de acordo com o artigo 169.°, alínea b), 

da Diretiva IVA, conjugado com o artigo 146.°, n.° 1, da referida diretiva?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Hungria 

Data da decisão de reenvio: 24/Março/2016 

 

 

IVA 

Interpretação da lei 

Directiva 2005/112 

Reembolso 

Juros de mora 

Dever de cooperação 

 

Proc.º C-254/16 

 

- “1) Deve o artigo 183.° da Diretiva 2006/112 ser interpretado no sentido de que se 

opõe a uma regulamentação nacional que prevê que a data-limite para o reembolso 

do excedente de IVA é prorrogada até ao dia da notificação do auto levantado na 

sequência de uma inspeção quando, no âmbito do procedimento de inspeção fiscal 

instaurado no prazo de trinta dias a contar da receção do pedido de reembolso, é 

aplicada ao sujeito passivo uma coima por incumprimento? 

2) Tendo em conta os princípios da neutralidade fiscal e da proporcionalidade, o 

artigo 183.° da Diretiva IVA opõe-se a uma regulamentação nacional que, no caso do 

pagamento de um montante com atraso, exclui o pagamento de juros de mora 

quando, no âmbito da inspeção relativa ao pagamento desse montante, a autoridade 

tenha aplicado uma sanção ao sujeito passivo por incumprimento da obrigação de 
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cooperação, embora a inspeção, que durou vários anos, se tenha prolongado por 

razões que não são principalmente imputáveis ao sujeito passivo? 

3) Devem o artigo 183.° da Diretiva 2006/112 e o princípio da efetividade ser 

interpretados no sentido de que o pedido de pagamento de juros relacionado com 

impostos retidos ou não afetados em contradição com o direito da União é um direito 

subjetivo que decorre diretamente do próprio direito da União, de modo que a 

violação do direito da União basta para exercer um direito aos juros perante os 

órgãos jurisdicionais e as outras autoridades dos Estados-Membros? 

4) Se, tendo em conta as respostas dadas às questões precedentes, o tribunal que 

conhece do litígio no processo principal concluir que a regulamentação nacional do 

Estado-Membro é contrária ao artigo 183.° da Diretiva IVA, age em conformidade 

com o direito da União se considerar contrária ao artigo 183.° da Diretiva IVA a 

recusa de atribuição de juros de mora das decisões das autoridades dos Estados-

Membros?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Finanzgericht Düsseldorf - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 20/Abril/2016 

 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/223 

Produtor 

Exportador 

Economia de mercado 

China 

Vietname 

Tratamento individual 

 

 

Proc.º C-256/16 

 

 

- “O Regulamento de Execução (UE) 2016/223 da Comissão, de 17 de fevereiro de 

2016, que estabelece um procedimento para avaliar determinados pedidos de 

tratamento de economia de mercado e de tratamento individual apresentados por 

produtores-exportadores da China e do Vietname e dá cumprimento ao acórdão do 

Tribunal de Justiça nos processos apensos C-659/13 e C-34/14 é válido?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Itália 

Data da decisão de reenvio: 27/Janeiro/ 2016 

 

Directiva 97/67/CE 

Directiva 2008/6/CE 

Itália 

Decreto Legislativo n.º 261/1999 

Serviço postal 

Âmbito 

Serviços de transporte rodoviário, de expedição e de correio expresso 

 

Proc.ºs C-259/16 e C-260/16 

 

- “1) O direito da União Europeia, em especial os artigos 2.°, n.ºs 1 e 1-A, e 6.° da 

Diretiva 97/67/CE, conforme alterada pela Diretiva 2008/6/CE, opõe-se à aplicação 

de uma norma nacional, em especial o artigo 2.°, alíneas a) e f), do Decreto 

Legislativo n.° 261/1999, o artigo 1.°, n.° 1, alíneas g) e r), em conjugação, e a alínea 

i) do «Regulamento em matéria de licenças para a oferta ao público dos serviços 

postais» constante do Anexo A da Deliberação da AGCOM 129/15/CONS de 23 de 

março de 2015, e o respetivo «Regime aplicável ao procedimento de concessão de 

licenças para a oferta ao público de serviços postais», aprovado pelo Decreto do 

Ministero dello Sviluppo economico de 29 de julho de 2015, na medida em que se 
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destinam a incluir no âmbito do serviço postal também os serviços de transporte 

rodoviário, de expedição e de correio expresso? 

2) O direito da União Europeia, em especial os artigos 9.°, n.°1 e [2.°], n.° 19, da 

Diretiva 97/67/CE, conforme alterada pela Diretiva 2008/6/CE, bem como os 

princípios da proporcionalidade e da racionalidade, opõe-se à aplicação de uma 

norma nacional, em especial o artigo 6.°, n.° 1, do Decreto Legislativo n.° 261/1999, 

o artigo 8.° do «Regulamento em matéria de licenças para a oferta ao público de 

serviços postais» constante do Anexo A da Deliberação da AGCOM 129/15/CONS 

de 23 de março de 2015, e o respetivo «Regime aplicável ao procedimento de 

concessão de licenças para a oferta ao público de serviços postais», aprovado pelo 

Decreto do Ministero dello Sviluppo economico de 29 de julho de 2015, na medida 

em que impõem aos prestadores de serviços de transporte rodoviário, de expedição e 

de correio expresso que obtenham uma autorização geral adicional relativamente à 

necessária para garantir os requisitos essenciais em matéria de prestação de serviços 

postais? 

3) O direito da União Europeia, em especial os artigos 7.°, n.° 4, e 9.°, n.° 2, da 

Diretiva 97/67/CE, conforme alterada pela Diretiva 2008/6/CE, opõe-se à aplicação 

de uma norma nacional, em especial os artigos 6.°, n.° 1-A, e 10.°, n.° 2, do Decreto 

Legislativo n.° 261/1999, os artigos 11.°, n.° 1, alínea f), e 15.°, n.° 2, do 

«Regulamento em matéria de licenças para a oferta ao público de serviços postais» 

constante do Anexo A da Deliberação da AGCOM 129/15/CONS de 23 de março de 

2015, e o artigo 9.° do respetivo «Regime aplicável ao procedimento de concessão de 

licenças para a oferta ao público de serviços postais», aprovado pelo Decreto do 

Ministero dello Sviluppo economico de 29 de julho de 2015, na medida em que 

impõem aos prestadores de serviços de transporte rodoviário, expedição e correio 

expresso o dever de contribuir para o fundo de compensação do serviço universal? 
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4) O direito da União Europeia, em especial o artigo 9.°, n.° 2, da Diretiva 97/67/CE, 

conforme alterada pela Diretiva 2008/6/CE, opõe-se à aplicação de uma norma 

nacional, em especial, os artigos 6.° e 10.° do Decreto Legislativo n.° 261/1999, os 

artigos 11.°, n.° 1, alínea f), e 15.°, n.° 2, do «Regulamento em matéria de licenças 

para a oferta ao público de serviços postais» constante do Anexo A da Deliberação 

da AGCOM 129/15/CONS de 23 de março de 2015, e o artigo 9.° do respetivo 

«Regime aplicável ao procedimento de concessão de licenças para a oferta ao 

público de serviços postais», aprovado pelo Decreto do Ministero dello Sviluppo 

economico de 29 de julho de 2015, na medida em que não contêm nenhuma 

apreciação acerca dos casos em que se pode exigir a contribuição para o fundo de 

compensação dos custos do serviço universal e não preveem modalidades de 

aplicação diferenciadas, em função da situação subjectiva dos contribuintes e dos 

mercados?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Corte suprema di cassazione - Itália 

Data da decisão de reenvio: 9/Dezembro/2015 

 

IVA 

Directiva 77/388/CEE 

Serviços de transporte 

Aeroporto 

Imposto aduaneiro 

 

Proc.º C-273/16 

 

 

- “Podem as disposições conjugadas dos artigos 144.° e 86.°, primeiro parágrafo, da 

Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006 (correspondentes 

aos artigos 14.°, n.os 1 e 2, e 11.°, parte B, n.° 3, da Diretiva 77/388/CEE do 

Conselho, de 17 de de maio de 1977), ser interpretadas no sentido de que a única 

condição para a não tributação em sede de IVA das prestações conexas, que 

consistem no serviço de transporte interno dito inbound – a partir dos espaços 

aeroportuários, com destino ao território do Estado-Membro e com a indicação 

«destino franco» – é que o respetivo valor seja incluído na base tributável do ato de 

importação dos bens, independentemente de estarem ou não efectivamente sujeitas 

ao imposto aduaneiro, e que, por conseguinte, não é compatível com as referidas 

disposições comunitárias uma leitura das disposições conjugadas das normas internas 

constantes do artigo 9.°, primeiro parágrafo, n.° 2, e 69.°, primeiro parágrafo, do 

DPR n.° 633, de 26 de outubro de 1972, na versão então em vigor, ratione temporis, 

por força do qual, em qualquer caso, e por isso também nos casos de importação 

isenta de IVA – como no caso em apreço, em que estão em causa documentos e bens 

de pequeno valor – deve ser cumprido o requisito adicional da efetiva sujeição ao 

IVA (e de pagamento efetivo do imposto aduaneiro) no momento da importação dos 

referidos bens, e isso mesmo tendo eventualmente em conta a relação de 

acessoriedade dos serviços de transporte relativamente às prestações principais 

(importações) e a finalidade de simplificação subjacente a ambas as operações?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Itália 

Data da decisão de reenvio: 23/Março/2016 

 

Directiva 1997/67/CE 

Serviços postais 

Serviço postal universal 

Circunstâncias excepcionais 

 

Proc.º C-275/16 

 

- “«A Diretiva 1997/67/CE, corretamente interpretada, opõe-se ao artigo 3.°, n.° 7 do 

Decreto-legislativo n.° 261/99 e ao artigo l.°, n.° 276, da Lei n.° 194/14, nas 

seguintes circunstâncias: 

a) a Diretiva 97/67/CE, conforme alterada e completada posteriormente, relativa às 

regras comuns para o desenvolvimento do mercado interno dos serviços postais 

comunitários e a melhoria da qualidade de serviço, impõe aos Estados-Membros a 

obrigação de assegurarem a prestação do serviço postal universal, e, nesse âmbito, 

prevê que a recolha dos envios postais e a sua distribuição no domicílio do 

destinatário devem ser garantidas ‘pelo menos cinco dias por semana’; 

b) a mesma diretiva permite que as autoridades reguladoras nacionais estabeleçam 

derrogações apenas em ‘circunstâncias ou condições geográficas excecionais’; 

c) a legislação nacional italiana (artigo 3.°, n.° 7, do Decreto-legislativo n.° 261/99 e 

artigo 1.°, n.° 276, da Lei n.° 190/2014, de 23 de dezembro de 2014, denominada Lei 

de estabilidade 2015 (‘Legge di stabilità 2015’) impõe, pelo contrário, à autoridade 

reguladora nacional que conceda a referida derrogação, durante um determinado 

prazo, sempre que o gestor do serviço o solicite invocando a ‘existência de situações 

especiais de natureza infraestrutural ou geográfica especiais em zonas territoriais 

com uma densidade populacional inferior a 200 habitantes/Km2’, mesmo quando as 

referidas situações não tenham caráter excecional e afetem uma parte considerável da 

população nacional (até um quarto da população e, portanto, – no caso de áreas com 

menos densidade populacional – uma área ainda mais vasta do território nacional) 

[?]»” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Corte suprema di cassazione - Itália 

Data da decisão de reenvio: 17/Março/2016 

 

Administração aduaneira 

Princípio do contraditório 

Falta de audição prévia 

Acto tributário 

Interposição de recurso 

Não suspensão do acto 

 

 

Proc.º C-276/16 

 

 

- “Na medida em que não prevê, a favor de um contribuinte que não tenha sido  

ouvido antes da adoção do ato tributário pela Administração aduaneira, a suspensão 

do ato como consequência normal da interposição do recurso, a legislação [tributária] 

italiana [em causa] é contrária ao princípio geral do processo contraditório 

consagrado pelo direito da União?” 



1 
 

Órgão jurisdicional de reenvio: 

Sąd Najwyższy - Polónia 

Data da decisão de reenvio: 21/Janeiro/2016 

 

Directiva 2002/19/CE, de 07/03 

Fixação de prazos 

Custo da prestação de serviço 

Autoridade reguladora nacional 

Competência 

 

 

Proc.º C-277/16 

 

 

- “1) Deve o artigo 13.º, em conjugação com o artigo 8.º, n.º 4, da Diretiva 

2002/19/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de março de 2002, relativa 

ao acesso e interligação de redes de comunicações eletrónicas e recursos conexos 

(diretiva acesso) (JO L 108, p. 7), na sua versão inicial, ser interpretado no sentido de 

que a autoridade reguladora nacional, quando impõe a um operador que detém um 

poder de mercado significativo a obrigação de fixar os preços em função dos custos, 

para efeitos da promoção da eficiência e de uma concorrência sustentável, tem 

poderes para estabelecer o preço do serviço abrangido por esta obrigação a um nível 

inferior ao dos custos da prestação do serviço pelo operador verificados pela 

autoridade reguladora nacional e reconhecidos como tendo um nexo de causalidade 

com este serviço? 

2) Deve o artigo 13.º, n.º 3, em conjugação com o artigo 8.º, n.º 4, da Diretiva 

2002/19/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de março de 2002, relativa 
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ao acesso e interligação de redes de comunicações eletrónicas e recursos conexos 

(diretiva acesso) (JO L 108, p. 7), na sua versão inicial, em conjugação com o a rtigo 

16.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, ser interpretado no 

sentido de que a autoridade reguladora nacional tem poderes para impor ao operador 

obrigado a fixar os preços em função dos custos a obrigação de fixar os preços 

anualmente de acordo com os dados sobre os custos atuais e apresentar o preço 

estabelecido desta forma, juntamente com a justificação dos custos à autoridade 

reguladora nacional antes da introdução no mercado desse preço para efeitos de 

verificação? 

3) Deve o artigo 13.º, n.º 3, da Diretiva 2002/19/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 7 de março de 2002, relativa ao acesso e interligação de redes de 

comunicações eletrónicas e recursos conexos (diretiva acesso) (JO L 108, p. 7), na 

sua versão inicial, em conjugação com o artigo 16.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, ser interpretado no sentido de que a autoridade 

reguladora nacional apenas pode exigir ao operador obrigado a fixar os preços em 

função dos custos a alteração do preço quando o operador tenha começado por fixar 

autonomamente o preço e o tenha aplicado, ou no sentido de que também tem 

poderes para este efeito quando o operador aplica o preço que a autoridade 

reguladora nacional estabeleceu previamente mas decorre da justificação dos custos 

referente ao período contabilístico seguinte que o preço que a autoridade reguladora 

nacional estabeleceu anteriormente ultrapassa os custos do operador?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Landgericht Aachen - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 6/Maio/2016 

 

 

Directiva 2010/64/UE 

Processo Penal 

Tradução 

Condenação 

 

Proc.º C-278/16 

 

 

- “Deve o artigo 3.° da Diretiva 2010/64/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 20 de outubro de 2010, relativa ao direito à interpretação e tradução em processo 

penal (JO L 280, p. 1), ser interpretado no sentido de que o conceito de «sentença» 

previsto no § 37, n.° 3, da StPO também abrange despachos de condenação na aceção 

dos § 407 e segs da StPO?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Handelsgericht Wien  - Áustria 

Data da decisão de reenvio: 13/Maio/2016 e 19/Maio/2016 

 

Directiva 2014/59/UE 

Regulamento (UE) n.º 575/2013 

Âmbito de aplicação 

Sociedade de liquidação de activos 

Licença bancária 

Directiva 2014/59/UE 

Autoridade administrativa nacional 

Redução do valor da dívida 

Efeitos 

 

Proc.ºs C-282/16 e C-309/16 

 

- “1. Deve o artigo 2.°, n.° 1, alíneas 2) e 23), da Diretiva 2014/59/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, que estabelece um enquadramento para a recuperação e a 
resolução de instituições de crédito e de empresas de investimento, conjugado com o 
artigo 4.°, n.° 1, alínea 1), do Regulamento (UE) n.° 575/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de 
crédito e para as empresas de investimento, segundo o qual uma «instituição de 
crédito» é uma empresa cuja actividade consiste em aceitar do público depósitos ou 
outros fundos reembolsáveis e em conceder crédito por conta própria (entidade 
CRR), ser interpretado no sentido de que também é abrangida pelo âmbito de 
aplicação do artigo 1.°, n.° 1, da Diretiva 2014/59/UE uma entidade de liquidação de 
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ativos (sociedade de liquidação), que já não tem licença bancária para explorar o 
negócio bancário ou que apenas pode exercer, com base numa autorização legal, a 
atividade (bancária) destinada a liquidar a sua carteira de negócios? 

2. No caso de resposta negativa à primeira questão: Deve o artigo 3.°, n.° 2, da 
Diretiva 2001/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de abril de 2001, 
relativa ao saneamento e à liquidação das instituições de crédito [na redacção que lhe 
foi dada pelo artigo 117.°, alínea 1), da Diretiva 2014/59/UE] ser interpretado no 
sentido de que uma medida de redução do valor das dívidas tomada por uma 
autoridade administrativa nacional produz todos os seus efeitos, sem outras 
formalidades, em relação a pessoas estabelecidas noutros Estados-Membros – 
mesmo tomando em conta o artigo 17.°, n.° 1, da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia – (e apesar da resposta negativa à primeira questão)? 

3. No caso de resposta negativa à primeira questão: A livre circulação de capitais 
consagrada pelo direito da União nos termos do artigo 63.°, n.° 1, TFUE opõe-se a 
uma disposição do direito nacional que alarga o âmbito de aplicação da Diretiva 
2014/59/UE a uma entidade de liquidação de ativos (sociedade de liquidação) que já 
não dispõe de licença bancária para explorar o negócio bancário ou que apenas pode 
exercer, com base numa autorização legal, a actividade (bancária) destinada a 
liquidar a sua carteira de negócios? 

4. No caso de resposta negativa à primeira questão: Deve o direito da União, tendo 
em vista o princípio do «efeito útil» e o princípio da cooperação leal consagrado no 
artigo 4.°, n.° 3, TUE, ser interpretado no sentido de que uma medida de redução do 
valor das dívidas tomada por uma autoridade administrativa nacional também deve 
ser reconhecida noutro Estado-Membro, quando as regras da Diretiva 2014/59/UE, 
segundo o direito nacional, também se aplicam a uma instituição que, no momento 
da entrada em vigor da Diretiva 2014/59/UE, em 2.7.2014, ainda era uma instituição 
de crédito na aceção do artigo 4.°, n.° 1, alínea 1), do Regulamento (UE) n.° 
575/2013 (entidade CRR), mas que já tinha perdido este estatuto antes do termo do 
prazo de transposição da Diretiva 2014/59/UE para o direito interno, em 31.12.2014? 

5. No caso de resposta afirmativa à primeira questão: A expressão «passivo 
garantido» usada no artigo 2.°, n.° 1, alínea 67), e no artigo 44.°, n.° 2, alínea b), da 
Diretiva 2014/59/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece um 
enquadramento para a recuperação e a resolução de instituições de crédito e de 
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empresas de investimento, tendo especialmente em conta o artigo 1.°, n.° 2, da 
Diretiva 2014/59/UE, deve ser interpretada no sentido de que também abrange os 
passivos que beneficiam de uma garantia prevista por lei, prestada por uma 
coletividade territorial de direito público (neste caso, o Land de Kärnten da Áustria)? 

6. No caso de resposta afirmativa à primeira questão: O artigo 43.°, n.° 2, alínea b) e 
o artigo 59.°, n.° 3, alínea b), e n.° 4, da Diretiva 2014/59/UE devem ser 
interpretados no sentido de que se opõem a uma disposição nacional que implica que 
uma medida correspondente a um instrumento de recapitalização interna na aceção 
do artigo 43.° da Diretiva 2014/59/UE é aplicada numa situação em que já não há 
uma perspetiva razoável de restabelecimento da viabilidade da instituição e também 
não há transferência de serviços de importância sistémica para uma instituição de 
transição nem já são alienados outros elementos da instituição, limitando-se a 
instituição à gestão de ativos, direitos e passivos com o objetivo de maximizar 
ordenada e ativamente o valor destes ativos, direitos e passivos (liquidação da 
carteira de negócios)? Numa situação deste tipo – segundo as disposições da Diretiva 
2014/59/UE – dever-se-ia, de preferência, proceder à liquidação desta entidade de 
liquidação de ativos (sociedade de liquidação) num processo regular de insolvência?” 



 

 

Órgão jurisdicional de reenvio: 

Supremo Tribunal de Justiça – Portugal 

Data da decisão de reenvio: 4/Maio/2016 

 

 

Directivas 72/166/CEE 

Directiva 84/5/CEE 

Seguro de responsabilidade civil 

Veículo automóvel 

Falsas declarações inexactas 

Propriedade 

Nulidade 

Condutor habitual 

Interesse no seguro 

Fraude 

Prémio de seguro 

 

 

Proc.º C287/16 

 

- “O artigo 3°, n° 1, da Directiva 72/166/CEE, o artigo 2°, n° 1, da Directiva 

84/5/CEE, e o artigo e, da Directiva 90/232/CEE, relativas à aproximação das 

legislações dos Estados-Membros, respeitantes ao seguro da responsabilidade civil 

que resulta da circulação de veículos automóveis, opõem-se a uma legislação 

nacional que comine com a nulidade absoluta o contrato de seguro, em consequência 

das falsas declarações sobre a propriedade do veículo automóvel, assim como sobre a 

identidade do seu condutor habitual, sendo o contrato celebrado por quem não tem 

interesse económico na circulação do veiculo e estando subjacente o intuito 

fraudulento dos intervenientes (tomador, proprietário e condutor habitual) de obter a 

cobertura dos riscos de circulação, mediante: (i) a celebração de contrato que a 

seguradora não celebraria se conhecesse a identidade do tomador; (ii) o pagamento 

de um prémio inferior ao devido, em razão da idade do condutor habitual?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Bundesgerichtshof  - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 21/Abril/2016 

 

 

Regulamento (CE) n.º 1008/2008 

Companhias aéreas 

Divulgação da tarifa aérea de passageiros 

Impostos, taxas de aeroporto e outros encargos 

 

Proc.º C-290/16 

 

 

 

- “1. Deve o artigo 23.°, n.° 1, terceiro período, do Regulamento (CE) n.° 1008/2008 

ser interpretado no sentido de que exige que as companhias aéreas devem, na 

divulgação da tarifa aérea de passageiros, indicar o montante efetivamente aplicável 

dos impostos, taxas de aeroporto e outros encargos, sobretaxas e taxas, referidos nas 

alíneas b), c) e d), não podendo, por conseguinte, incluir tais valores parcialmente na 

tarifa aérea de passageiros prevista na alínea a) desta disposição? 

2. Deve o artigo 22.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 1008/2008 ser interpretado no 

sentido de que se opõe à aplicação de um regime nacional em matéria de cláusulas 

contratuais gerais, elaborado com base no Direito da União, nos termos do qual não 

pode ser cobrada uma taxa de processamento aos clientes que não compareçam no 

voo ou que cancelem uma reserva?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Juzgado de lo Mercantil n.° 8 de Barcelona - Espanha 

Data da decisão de reenvio: 17/Maio/2016 

 

TFUE 

Directiva 2008/95/CE 

Directiva (UE) 2015/2436 

Marca 

Imagem global 

Marca notória 

Confusão 

Consumidor 

Importação 

Consentimento 

 

Proc.º C-291/16 

 

- “1) É compatível com o artigo 36.° do Tratado de Funcionamento da União  

Europeia, com o artigo 7.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95/CE e com o artigo 15.°, n.° 1 

da Diretiva (UE) 2015/2436 que o titular de uma marca em um ou mais Estados-

Membros impeça a importação paralela ou a comercialização de produtos de marca 

idêntica ou praticamente idêntica de que seja titular um terceiro, provenientes de 

outro Estado-Membro, quando o referido titular tenha potenciado uma imagem de 

marca global e associada ao Estado-Membro de onde procedem os produtos que 

pretende proibir? 

2) É compatível com o artigo 36.° do Tratado de Funcionamento da União Europeia, 

com o artigo 7.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95/CE e com o artigo 15.°, n.° 1 da Diretiva 

(UE) 2015/2436 a venda de um produto com marca, sendo esta notória dentro da UE, 
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mantendo os titulares do registo uma imagem global da marca em todo o espaço 

económico europeu («EEE»), causando confusão ao consumidor médio 

relativamente à origem empresarial do produto? 

3) É compatível com o artigo 36.° do Tratado de Funcionamento da União Europeia, 

com o artigo 7.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95/CE e com o artigo 15.°, n.° 1 da Diretiva 

(UE) 2015/2436 que o titular de marcas nacionais idênticas ou semelhantes em 

diferentes Estados-Membros se oponha à importação para um Estado-Membro, onde 

é titular da marca de produtos identificados com uma marca idêntica ou semelhante à 

sua, provenientes de um Estado-Membro onde não é titular, quando pelo menos no 

outro Estado-Membro onde é titular da marca tenha consentido, expressa ou 

tacitamente, na importação desses mesmos produtos? 

4) É compatível com o artigo 7.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95/CE, com o artigo 15.°, 

n.° 1 da Diretiva (UE) 2015/2436 e com o artigo 36.° do Tratado de Funcionamento 

da União Europeia que o titular A de uma marca X de um Estado-Membro se oponha 

à importação de produtos identificados com a referida marca, quando esses produtos 

sejam provenientes de outro Estado-Membro onde esteja registada uma marca 

idêntica à X (Y) por outro titular B que a comercializa e: 

– Ambos os titulares A e B mantêm intensas relações comerciais e económicas, ainda 

que não de estrita dependência, no que respeita à exploração conjunta da marca X; 

– Ambos os titulares A e B mantêm uma estratégia coordenada no que diz respeito à 

marca, potenciando deliberadamente perante o público relevante uma aparência ou 

imagem de marca única e global; ou 

– Ambos os titulares A e B mantêm intensas relações comerciais e económicas, ainda 

que não de estrita dependência, tendo em vista a exploração conjunta da marca X e, 

além disso, mantêm uma estratégia coordenada no que diz respeito à marca, 

potenciando deliberadamente perante o público relevante una aparência ou imagem 

de marca única e global?” 

 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Helsingin hallinto-oikeus - Finlândia 

Data da decisão de reenvio: 20/Maio/2016 

 

Cedência de estabelecimento 

Entrada de activos 

Momento da tributação 

Discriminação 

Liberdade de estabelecimento 

Restrição proibida 

Princípio da proporcionalidade 

 

 

Proc.º C-292/16 

 

 

- “1. O artigo 49.° TFUE opõe-se a uma legislação finlandesa segundo a qual, se uma 

sociedade nacional ceder, a título de entrada de ativos, um estabelecimento estável 

situado noutro Estado-Membro a uma sociedade que aí está estabelecida e receber em 

contrapartida novas ações desta, a entrada de ativos é tributada imediatamente, logo no 

ano em que ocorre a transferência, embora, numa situação nacional equivalente, essa 

tributação só ocorra no momento da respectiva realização? 

2. Pode considerar-se que existe discriminação indireta ou direta se a Finlândia proceder 

imediatamente à tributação, logo no ano em que ocorre a entrada de ativos, antes de o 

rendimento ser realizado, embora numa situação nacional a tributação seja diferida até 

ao momento desta realização? 

3. Em caso de resposta afirmativa às questões 1 e 2, é possível que esta restrição à 

liberdade de estabelecimento se justifique devido a uma razão imperiosa de interesse 

geral ou devido à proteção da competência tributária nacional? A restrição proibida é 

conforme com o princípio da proporcionalidade?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunal Supremo - Espanha 

Data da decisão de reenvio: 5/Maio/2016 

 

Directiva 2008/69/CE 

Data 

Prazo 

 

Proc.º C-293/16 

- “1) Perante a divergência entre as versões em diferentes idiomas do artigo 3.º, n.° 2 

da Diretiva 2008/69/CE, da Comissão, de 1 de julho de 2008, assim como uma 

possível discrepância com o n.° 7 da exposição de motivos da mesma, submete-se ao 

Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial: 

Deve considerar-se que a data de 31 de dezembro de 2008 que figura no artigo 3.°, 

n.° 2, da Diretiva 2008/69/CE da Comissão, de 1 de julho de 2008, na sua versão em 

espanhol, corresponde ao termo do prazo máximo para os Estados-Membros, 

realizarem uma nova avaliação, ou corresponde antes à última data para a inclusão na 

lista do anexo I da Diretiva 91/414/CEE das substâncias ativas que devem ser objeto 

de nova avaliação, ou ao último dia para a apresentação do correspondente pedido de 

inclusão? 

1) Deve a expressão «até 31 de dezembro de 2008» do artigo 3.°, n.° 2, da Diretiva 

2008/69/CE ser entendida como um prazo perentório devido à finalidade tutelada 

pelo sistema que se infere da Diretiva 91/414/CEE, do Conselho, de 15 de julho de 

1991, que não admite que os Estados possam prorrogar esse prazo, de forma que o 

seu cômputo se esgota nessa diretiva? 

2) Caso se entenda que o referido prazo pode ser prorrogado, deverá sê-lo por 

motivos de força maior ou antes, sendo o disposto no artigo 3.° dirigido aos Estados-

Membros, isso implica que estes podem prorrogar esse prazo, de acordo com a 

legislação nacional, nos termos dos pressupostos e requisitos que dela decorram?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Juzgado Contencioso-Administrativo n.° 4 de Murcia - Espanha 

Data da decisão de reenvio: 27/Abril/2016 

 

Directiva 2005/29/CE 

Proibição da venda com prejuízo 

Sanção 

 

 

Proc.º C-295/16 

 

 

- “1) Deve a Diretiva 2005/29/CE, relativa às práticas comerciais desleais, ser 

interpretada no sentido de que se opõe a uma disposição nacional, como o artigo 14.° 

da Ley 7/1996, de 15 de janeiro, de Ordenación del Comercio Minorista (lei de 

regulação do comércio retalhista), que tem um caráter mais restritivo do que a 

diretiva em questão, ao proibir em geral a venda com prejuízo – mesmo aos 

grossistas –, por considerar esta prática uma infracção administrativa, aplicando-lhe 

consequentemente uma sanção, tendo em conta que a Lei espanhola visa, além da 

regulação do mercado, proteger os interesses dos consumidores? 

2) Deve a Diretiva 2005/29/CE ser interpretada no sentido de que se opõe ao referido 

artigo 14.° da LOCM, mesmo que a disposição nacional permita excluir da proibição 

genérica a venda com prejuízo nos casos em que (i) o infrator prove que a venda com 

prejuízo tinha como objetivo alinhar-se pelos preços de um ou diversos concorrentes 

com capacidade para afetar significativamente as suas vendas, ou (ii) se trate de 

produtos perecíveis em datas próximas do termo do período em que podem ser 

consumidos?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Curtea de Apel Bucureşti - Roménia 

Data da decisão de reenvio: 1/Março/2016 

 

Liberdade de estabelecimento 

Veterinário 

Medicamentos 

Exclusividade 

 

Proc.º C-297/16 

 

- “1. O direito da União Europeia opõe-se a uma legislação nacional que prevê, em 

benefício dos médicos veterinários, a exclusividade na venda a retalho e na utilização 

de produtos biológicos, de antiparasitários para usos especiais e de medicamentos 

veterinários? 

2. Caso tal exclusividade seja compatível com o direito da União Europeia, este 

opõe-se a que a mesma exclusividade abranja igualmente as estruturas em que essa 

venda é efetuada, no sentido de que tais estruturas devem ser detidas maioritária ou 

exclusivamente por um ou vários médicos veterinários?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Curtea de Apel Cluj - Roménia 

Data da decisão de reenvio: 2/Março/2016 

 

Carta dos Direitos Fundamentais da UE 
Contencioso Administrativo e Fiscal 
Acto tributário 
Impugnação 
Direito de defesa 
Acesso à informação 
Acesso a documentos 
 

 

Proc.º C-298/16 

 

 

- “É conforme ao princípio do respeito dos direitos de defesa uma prática 

administrativa que consiste em tomar uma decisão que impõe obrigações a um 

particular sem lhe permitir aceder a todas as informações e documentos que a 

autoridade pública tomou em consideração ao adotar essa decisão, informações e 

documentos esses que se encontram no dossier administrativo, não público, 

elaborado pela autoridade pública?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Rechtbank Noord-Nederland - Países Baixos 

Data da decisão de reenvio: 18/Maio/2016 

 

Regulamento 261/2004 

Dever de comunicação Requisitos formais e materiais 

Contrato de transporte 

Internet 

 

 

Proc.º C-302/16 

 

 

- “Quais são os requisitos (formais e materiais) para a execução do dever de 

comunicação previsto no artigo 5.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 261/2004, 

no caso de o contrato de transporte ter sido celebrado através de uma agência de 

viagens ou a reserva ter sido efetuada através da Internet?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Conseil d’État  - França 

Data da decisão de reenvio: 20/Maio/2016 

 

 

Directiva 2006/112/CE 

Directiva 77/388/CE 

IVA 

Compra e venda 

Painéis fotovoltaicos 

Operação única 

Bem imóvel 

Obras 

 

 

Proc.º C-303/16 

 

 

- “…saber se a venda e a instalação de painéis fotovoltaicos e de aquecedores de 

água solares em imóveis ou com vista a fornecer eletricidade ou água quente a 

imóveis constituem uma operação única com caráter de obras em imóveis na aceção 

do artigo 5.°, n.° 5, e do artigo 6.°, n.° 1, da Sexta Diretiva, de 17 de maio de 1977, 

relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos 

impostos sobre o volume de negócios, atuais artigo 14.°, n.° 3, e artigo 24.°, n.° 1, da 

Diretiva [2006/112/CE do Conselho,] de 28 de novembro de 2006, relativa ao 

sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado.” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

High Court of Justice of England & Wales, Queen’s Bench Division 

(Administrative Court) - Reino Unido 

Data da decisão de reenvio: 11/Abril/2016 

 

Regulamento (UE) 2015/751 

Parceiros de marca 

Agentes 

Emitentes 

Invalidade 

Falta de fundamentação 

Erro manifesto 

Princípio da proporcionalidade 

 

Proc.º C-304/16 

 

- “1) O disposto nos artigos 1.°, n.° 5, e 2.°, n.° 18, do Regulamento (UE) 2015/751 

(a seguir «RTI»), segundo os quais um sistema tripartido de pagamento com cartões 

que emita instrumentos de pagamento baseados em cartões com parceiros de marca 

ou através de agentes é considerado um sistema quadripartido de pagamento com 

cartões, só é aplicável se os parceiros de marca ou os agentes atuarem como 

«emitentes», na aceção do artigo 2.°, n.° 2, e do considerando 29 do RTI 

(designadamente quando os referidos parceiros ou agentes tiverem uma relação 

contratual com o ordenante, por força da qual se obrigam a fornecer a este último um 

instrumento de pagamento para iniciar e processar as operações de pagamento do 

ordenante com cartões)? 
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2) Em caso de resposta negativa à primeira questão, os artigos 1.°, n.° 5, e 2.°, n.° 18, 

do RTI, na medida em que dispõem que tais modalidades são consideradas sistemas 

quadripartidos de pagamento com cartões, são inválidos com fundamento em: 

(a) falta de fundamentação nos termos do artigo 296.° TFUE; 

(b) erro manifesto de apreciação; e/ou 

(c) violação do princípio da proporcionalidade?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

First Tier-Tribunal (Tax Chamber) [Tribunal de Primeira Instância 

(Secção Tributária) - Reino Unido 

Data da decisão de reenvio: 25/Maio/2016 

 

Directiva 77/388/CE 

Decisão 89/534/CE 

Directiva 2006/112 

IVA 

Reino Unido 

Derrogação 

Dedução 

Concorrência desleal 

Evasão fiscal 

Fraude fiscal 

 

Proc.º C-305/16 

 

- “1. Quando um vendedor direto vende bens (a seguir «materiais de apoio às 

vendas») a revendedores não registados ou o revendedor não registado adquire bens 

ou serviços de terceiros (a seguir «bens e serviços de terceiros»), que são em ambos 

os casos utilizados pelos revendedores não registados para os apoiar na sua atividade 

económica de venda de outros bens igualmente adquiridos ao vendedor direto e 

objeto de acordos administrativos emitidos nos termos de uma derrogação 

autorizada, pela última vez, pela Decisão do Conselho de 24 de maio de 1989 

(89/534/CEE) (a seguir «derrogação»), as autorizações pertinentes, as disposições de 

aplicação e/ou os acordos administrativos violam disposições e/ou princípios 
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pertinentes do direito da União Europeia, na medida em que exigem que o vendedor 

direto contabilize o imposto pago a jusante no preço de venda pelos revendedores 

não registados dos outros produtos, sem dedução do IVA suportado pelo revendedor 

não registado sobre tais materiais de apoio às vendas e/ou bens e serviços de 

terceiros? 

2. O Reino Unido, ao solicitar ao Conselho a autorização de aplicação da derrogação, 

estava obrigado a informar a Comissão de que os revendedores não registados 

suportaram o IVA sobre as compras de materiais de apoio às vendas e/ou bens e 

serviços de terceiros utilizados para os fins das suas actividades económicas, e que, 

por conseguinte, a derrogação devia incluir um ajustamento que refletisse esse 

imposto a montante não recuperável, ou o imposto a jusante em excesso? 

3. Em caso de resposta afirmativa às questões 1 e/ou 2: 

a) Qualquer das autorizações, disposições de aplicação e/ou acordos administrativos 

pertinentes podem e devem ser interpretados de modo a ter em conta (i) o IVA não 

recuperável sobre os materiais de apoio às vendas ou sobre os bens e serviços de 

terceiros suportados por revendedores não registados e utilizados por estes para os 

fins das suas atividades económicas; OU (ii) o IVA pago em excesso relativamente 

ao imposto evitado, cobrado pelos HMRC; OU (iii) a potencial concorrência desleal 

entre os vendedores diretos, os seus revendedores não registados e as empresas de 

venda não direta? 

b) 

i) A autorização concedida ao Reino Unido de derrogação ao ponto A. 1. a) do artigo 

11.° [da Diretiva 77/388] é ilegal? 

ii) É necessária uma derrogação ao artigo 17.° [da Diretiva 77/388] juntamente com a 

derrogação ao ponto A. 1. a) do artigo 11.°? Em caso de resposta afirmativa, o Reino 

Unido agiu ilegalmente ao não solicitar à Comissão ou ao Conselho uma autorização 

de derrogação ao artigo 17.°? 
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iii) O Reino Unido está a agir ilegalmente ao não administrar o IVA de modo a 

permitir aos vendedores diretos reclamar um crédito pelo IVA tanto sobre os 

materiais de apoio às vendas como sobre os bens e serviços de terceiros suportado 

pelos revendedores não registados para efeitos das suas atividades económicas? 

iv) as autorizações, disposições de aplicação e acordos administrativos pertinentes 

são, por conseguinte, no todo ou em parte, inválidos e/ou ilegais? 

c) A solução jurídica adequada consiste na emissão, pelo Tribunal de Justiça da 

União Europeia ou pelo Tribunal nacional, de: 

i) uma orientação no sentido de o Estado-Membro ser obrigado a dar cumprimento à 

derrogação no direito interno, prevendo um ajustamento adequado em relação (i) ao 

IVA não recuperável sobre os materiais de apoio às vendas ou sobre os bens e 

serviços de terceiros suportados por revendedores não registados e utilizados por 

estes para os fins das suas atividades económicas; OU (ii) ao IVA pago em excesso 

relativamente ao imposto evitado, cobrado pelos HMRC; OU (iii) à potencial 

concorrência desleal entre os vendedores diretos, os seus revendedores não 

registados e as empresas de venda não direta? ou 

ii) uma declaração no sentido de a autorização de derrogação, e por extensão a 

própria derrogação, ser inválida? ou 

iii) uma declaração no sentido de a legislação nacional ser inválida? ou 

iv) uma declaração no sentido de o Despacho (Notice of Direction) ser inválido? 

ou 

v) uma declaração no sentido de o Reino Unido ser obrigado a requerer autorização 

para prorrogar a medida derrogatória, de modo a prever um ajustamento adequado 

em relação (i) a o IVA não recuperável sobre os materiais de apoio às vendas ou 

sobre os bens e serviços de terceiros suportados por revendedores não registados e 

utilizados por estes para os fins das suas actividades económicas; OU (ii) ao IVA 

pago em excesso relativamente ao imposto evitado, cobrado pelos HMRC; OU (iii) à 
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potencial concorrência desleal entre os vendedores diretos, os seus revendedores não 

registados e as empresas de venda não direta? 

4. Nos termos do artigo 27.° [da Diretiva 77/388] (atual artigo 395.° [da Diretiva 

2006/112]), o imposto objeto de evasão ou evitado deve ser calculado como a perda 

líquida de receita fiscal (tendo em conta tanto o imposto pago a jusante como o 

imposto a montante recuperável no sistema que dá lugar à evasão ou à fraude fiscal) 

do Estado-Membro, ou a perda bruta de receita fiscal (tendo em conta apenas o 

imposto a jusante no sistema que dá lugar à evasão ou à fraude fiscal) do Estado-

Membro?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

 Secção Social -Tribunal da Relação do Porto – Portugal 

Data da decisão de reenvio: 23/5/2016 

 

Directiva 93/104/CE, de 23/11 

Directiva 2003/88/CE, de 4/11 

Carta dos Direitos Fundamentais da UE 

Trabalho por turnos 

Dia de descanso obrigatório 

Liberdade de escolha 

 

Proc.º C-306/16 

 

 

- “1ª) À luz dos arts. 5° da Directiva 93/104/CE do Conselho de 23 de Novembro de 

1993, e da Directiva 2003/88/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 

4/11/2003, bem assim como do art. 31°/e da Carta dos Direitos Fundamentais da UE, 

no caso de trabalhadores a trabalhar por turnos e com folgas rotativas, em 

estabelecimento que labora em todos os dias da semana mas que não labora 

continuamente nas 24 horas diárias, o dia de descanso obrigatório a que o trabalhador 

tem direito deve ser necessariamente concedido em cada período de sete dias, ou 

seja, pelo menos no sétimo dia subsequente a seis dias de trabalho consecutivo? 

2ª) É ou não conforme com essas Directivas e normativos, a interpretação de que em 

relação a esses trabalhadores o empregador é livre de escolher os dias em que 

concede ao trabalhador, em cada semana, os descansos a que este tem direito, 

podendo o trabalhador ser obrigado, sem remuneração de trabalho suplementar, a 
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prestar até dez dias de trabalho consecutivos (por exemplo, entre a quarta feira de 

uma semana, antecedida de descanso à segunda e terça, até sexta da semana seguinte, 

seguida de descanso ao sábado e ao domingo)? 

3ª) É ou não conforme com essas Directivas e normativos, uma interpretação no 

sentido de que o período de 24 horas de descanso ininterrupto pode ocorrer em 

qualquer dos dias de calendário de um determinado período de sete dias de 

calendário e o período de 24 horas de descanso ininterrupto (às quais se adicionam as 

11 horas de descanso diário) subsequente pode igualmente ocorrerem qualquer dos 

dias de calendário do período de sete dias de calendário imediatamente subsequente 

ao anterior? 

4ª) É ou não conforme com essas Directivas e normativos, tendo em conta também o 

normativo da alínea a) do art. 16° da Directiva 2003/88/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho de 4/11/2003, a interpretação de que o trabalhador em lugar de gozar 

um período de 24 horas de descanso ininterrupto (às quais se adicionam as 11 horas 

de descanso diário) por cada período de sete dias, pode gozar dois períodos 

consecutivos, ou não, de 24 horas de descanso ininterrupto em qualquer dos 4 dias de 

calendário de um determinado período de referência de 14 dias de calendário?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Naczelny Sąd Administracyjny - Polónia 

Data da decisão de reenvio: 27/Janeiro/2016 

 

 

Directiva 2006/112/CE do Conselho 

IVA 

Regulamentação Nacional 

Isenção 

Volume do negócio 

 

 

Proc.º C-307/16 

 

 

- “1) Nos termos do artigo 267.° do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia [OMISSIS], submeter ao Tribunal de Justiça da União Europeia a seguinte 

questão: Devem os artigos 146.°, n.° 1, alínea b), 147.°, 131.° e 273.° da Diretiva 

2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum 

do imposto sobre o valor acrescentado [OMISSIS], ser interpretados no sentido de 

que se opõem a uma regulamentação nacional que exclui da aplicação da isenção um 

sujeito passivo que, no exercício anterior, não atingiu um determinado volume de 

negócios exigido para essa aplicação, e também não celebrou um contrato com um 

operador económico com legitimidade para proceder ao reembolso do imposto aos 

viajantes?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Naczelny Sąd Administracyjny - Polónia 

Data da decisão de reenvio: 23/Fevereiro/2016 

 

Directiva 2006/112/CE de 28/11 

IVA 

Isenção 

Entregas de edifícios, construções ou de partes 

 

Proc.º C-308/16 

 

-“Deve o artigo 135.°, n.° 1, alínea j), da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 

de novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor 

acrescentado (JO L 347, p. 1), ser interpretado no sentido de que se opõe a um 

regime nacional [artigo 43.°, n.° 1, ponto 10 da Ustawa o podatku od towarów i 

usług (Lei relativa ao imposto sobre bens e serviços) de 11 de março de 2004 (Dz. U. 

n.° 54, item 535, com alterações, a seguir «lei relativa ao IVA»)], segundo o qual 

estão isentas de IVA as entregas de edifícios, de construções ou de partes dos 

mesmos, a não ser que: 

a) a entrega ocorra no âmbito da primeira ocupação ou antes da primeira ocupação, 

b) o período entre a primeira ocupação e a entrega do edifício, da construção ou de 

partes dos mesmos seja inferior a 2 anos, na medida em que o artigo 2.°, ponto 14, da 

Lei relativa ao IVA define a primeira ocupação como uma entrega para utilização – 

em execução de atos tributáveis – de edifícios, de construções ou de partes dos 

mesmos ao primeiro adquirente ou utilizador, após estes edifícios, construções ou 

partes neles terem sido: 

a) construídos ou 

b) melhorados, quando as despesas com melhoramentos na aceção das disposições 

relativas ao imposto sobre o rendimento das pessoas singulares tiverem representado, 

no mínimo, 30% do valor inicial?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Kúria [Tribunal Supremo] - Hungria 

Data da decisão de reenvio: 19/Abril/2016 

 

Regulamento (CE) 1698/2005 

Exploração florestal 

Propriedade estatal 

Apoio 

 

Proc.º C-315/16 

 

 

 

- “1) Deve-se interpretar o artigo 42.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 1698/2005 do 

Conselho (a seguir, «Regulamento») — tendo em conta também o artigo 46.° — no 

sentido de que não exclui completamente os proprietários privados dos apoios 

destinados à utilização sustentável das terras florestais quando o terreno seja em 

parte também propriedade estatal? 

2) Se o apoio não estiver completamente excluído, deve-se interpretar o artigo 46.° 

do Regulamento no sentido de que, relativamente ao terreno em causa — que é em 

parte propriedade estatal —, o apoio é devido ao silvicultor ou proprietário privado 

na proporção da sua quota de propriedade?” 



 

Órgão jurisdicional de reenvio: 

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 27/Abril/ 2016 

 

Pena de prisão 

Residência 

Pena acessória de afastamento 

Nacionalidade 

Interpretação da lei 

Directiva 2004/38 

 

Proc.º C-316/16 

 

- “1. Está excluído, à partida, que a aplicação e o posterior cumprimento de uma pena de 

prisão leve a considerar que foram rompidos os laços de integração de um cidadão da 

União que entrou no Estado‑Membro de acolhimento com a idade de três anos, com a 

consequência de que não se verifica uma residência ininterrupta de dez anos na aceção 

do artigo 28.°, n.° 3, alínea a), da Diretiva 2004/38, não devendo, portanto, ser 

concedida a proteção contra o afastamento prevista no artigo 28.°, n.° 3, alínea a), da 

Diretiva 2004/38, se o cidadão da União, desde a sua entrada nesse Estado-Membro de 

acolhimento com a idade de três anos, sempre aí viveu, já não tem quaisquer laços com 

o Estado‑Membro da sua nacionalidade e o crime que levou à aplicação e cumprimento 

de uma pena de prisão só foi cometido após uma residência de 20 anos? 

2. Em caso de resposta negativa à questão 1: para determinar se o cumprimento de uma 

pena de prisão implica o rompimento dos laços de integração, deve deixar de se ter em 

conta a pena de prisão aplicada pelo crime que dá origem ao afastamento? 

3. Em caso de resposta negativa às questões 1 e 2: com base em que critérios se deve 

determinar se o cidadão da União em causa beneficia, nesse caso, da proteção contra o 

afastamento conferida pelo artigo 28.°, n.° 3, alínea a), da Diretiva 2004/38? 

4. Em caso de resposta negativa às questões 1 e 2: o direito da União impõe critérios 

vinculativos para determinar o «momento preciso em que se coloca a questão do 

afastamento» e em que deve ser apreciada globalmente a situação do cidadão da União 

em causa, para verificar em que medida a interrupção da residência durante os dez anos 

anteriores ao afastamento do interessado o priva da proteção reforçada contra o 

afastamento?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunal de grande instance de Lille - França 

Data da decisão de reenvio: 17/Março/2016 

 

Directiva 98/34/CE 

Directiva 2006/123/CE 

Serviços de transporte 

Sociedade de informação 

Notificação obrigatória 

Táxi 

 

Proc.º C-320/16 

 

- “«Deve considerar-se que o artigo L-3124-13 do Código dos Transportes, resultante 

da Lei n.° 2014-1104, de 1 de outubro de 2014, relativa aos táxis e aos veículos de 

transporte com motorista, constitui uma regra técnica nova, não implícita, respeitante 

a um ou a vários serviços da sociedade de informação na aceção da Diretiva 

98/34/CE, de 22 de junho de 1998, que devia obrigatoriamente ser notificado 

previamente à Comissão Europeia, nos termos do artigo 8.° desta diretiva; ou deve 

considerar-se que está abrangido pela Diretiva 2006/123/CE, de 12 de dezembro de 

2006, relativa aos serviços, que, no seu artigo 2.°, [n.º 2,] alínea d), exclui os 

transportes? 

Em caso de resposta afirmativa à primeira parte da questão, deve considerar-se que o 

incumprimento da obrigação de notificação prevista no artigo 8.° da directiva implica 

a inoponibilidade do artigo L-3124-13 do Código dos Transportes aos 

particulares?»” 



Órgão Jurisdicional de reenvio: 

Dublin District Court  - Irlanda 

Data da decisão de reenvio:27/Maio/2016 

 

 

Decisão de reenvio 

Recusa de cumprimento 

Admissibilidade de recurso 

Fundamentos do recurso 

Má fé 

Motivos ilegítimos 

Motivos políticos ilegítimos 

 

 

Proc.º C-321/16 

 

 

- “1) Tendo em conta o que foi exposto na decisão de reenvio, cometeu o Director of 

Public Prosecutions [a seguir «DPP»] uma violação dos direitos fundamentais de M. 

Pardue, nomeadamente dos direitos consagrados nos artigos 6.º, 20.º, 41.º e 47.º, e 

desenvolvidos no preâmbulo, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

[a seguir «Carta»]? 

2) Tendo em conta o que foi exposto na decisão de reenvio, tem o DPP o direito de 

recusar dar cumprimento às injunções legítimas de um tribunal, e é o facto de não dar 

cumprimento a estas injunções e/ou de não justificar ou de não fundamentar esse não 

cumprimento incompatível com a Carta? 

3) Tendo em conta o que foi exposto na decisão de reenvio, o facto de, no estado 

atual do direito da Irlanda, uma decisão do DPP só ser passível de recurso 

jurisdicional se se demonstrar que o mesmo agiu de má-fé ou por motivos ilegítimos 

ou em razão de uma política ilegítima é coerente e compatível com a Carta à luz dos 

factos no presente processo?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Consiglio di Stato - Itália 

Data da decisão de reenvio: 4/Fevereiro/2016 

 

TFUE 

Reenvio prejudicial 

Obrigatoriedade 

Última instância 

Constitucionalidade 

Jogo 

Concessionário 

 

 

Proc.º C-322/16 

 

 

- “«A título principal: pode o artigo 267.°, terceiro parágrafo, do Tratado FUE ser 

interpretado no sentido de que não existe uma obrigação incondicional do órgão 

jurisdicional de última instância de reenviar a título prejudicial uma questão de 

interpretação do direito europeu quando, no decurso do mesmo processo, a Corte 

costituzionale [Tribunal Constitucional] tenha apreciado a constitucionalidade da 

legislação nacional, utilizando, em substância, os mesmos parâmetros normativos 

cuja interpretação é pedida ao Tribunal de Justiça, ainda que formalmente diferentes 

porque contidos em normas da Constituição e não dos Tratados europeus? 

b) A título subsidiário relativamente à primeira questão, para o caso de o Tribunal de 

Justiça resolver a questão de interpretação do artigo 267.°, n.° 3, no sentido de que o 
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reenvio prejudicial é obrigatório: obstam ao reenvio as disposições e princípios 

previstos nos artigos 26.° – Mercado interno – 49.° – Direito de estabelecimento – 

56.° – Livre prestação de serviços – 63.° – Livre circulação de capitais – do Tratado 

FUE e 16.° – Liberdade de empresa – da Carta dos Direitos Fundamentais da UE, 

bem como o princípio geral da confiança legítima (que ‘faz parte dos princípios 

fundamentais da União’, como o Tribunal de Justiça afirmou no seu acórdão de 14 de 

março de 2013, processo C–545/11), à adoção e aplicação de uma legislação 

nacional (artigo 1.°, parágrafo 78, alínea b), n.ºs 4, 8, 9, 17, 23, 25, da Lei n.° 

220/2010) que estabelece, também a cargo de entidades já concessionárias no setor 

da gestão telemática do jogo lícito, novos requisitos e obrigações, através de um 

aditamento ao contrato já existente (e sem nenhum prazo para a sua implementação 

gradual)»?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunal Supremo - Espanha 

Data da decisão de reenvio: 6/Maio/2016 

 

Prazo de transposição 

De Directiva 

Prazo peremptório 

Prorrogação do prazo 

Directiva n.º 2010/28/EU 

Contagem do prazo 

 

Proc.º C-325/16 

 

 

- “1) Deve a data-limite prevista na Diretiva 2010/28/UE, com a expressão «até 31 de 

dezembro de 2010» do artigo 3.°, n.° 1 ou «[a]té essa data» do artigo 3.°, n.° 1, 

segundo parágrafo, também com referência a 31 de dezembro de 2010, relativamente 

ao prazo de seis meses a que se refere o considerando 8  da Diretiva 2010/28/UE, ser 

entendida como um prazo perentório devido à finalidade tutelada pelo sistema que se 

infere da Diretiva 91/414/CEE do Conselho, de 15 de julho de 1991, que não admite 

que os Estados o possam prorrogar, de forma que o seu cômputo se esgota nessa 

diretiva? 

2) Caso se entenda que esse prazo pode ser prorrogado, deve a decisão sobre tal 

prorrogação ser adotada sem sujeição a regras concretas de procedimento quanto ao 

seu pedido ou concessão ou, sendo o disposto no artigo 3.°, n.° 1, dirigido aos 

Estados-Membros, estes devem decidir de acordo com a sua legislação nacional?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Conseil d’État - França 

Data da decisão de reenvio: 31/Maio/2016 

 

Directiva 90/434 

Tributação 

Mais-valia 

Permuta de títulos 

Diferimento da tributação 

Domicílio fiscal 

 

Proc.º C-327/16 

 

- “Devem as disposições do artigo 8.° da Diretiva [90/434] ser interpretadas no 

sentido de que, no caso de uma operação de permuta de títulos abrangida pelo âmbito 

de aplicação desta diretiva, proíbem um mecanismo de diferimento da tributação que, 

em derrogação à regra segundo a qual o facto gerador da tributação de uma mais-

valia se constitui no ano da sua realização, preveja que o apuramento e a liquidação 

de uma mais-valia de permuta ocorre no momento da operação de permuta de títulos 

e a respetiva tributação no ano do evento que põe termo ao diferimento da tributação, 

que pode, nomeadamente, ser a cessão dos títulos recebidos no momento da 

permuta? 

- Devem as disposições do artigo 8.° da Diretiva [90/434] ser interpretadas no 

sentido de que proíbem, no caso de uma operação de permuta de títulos abrangida 

pelo âmbito de aplicação da diretiva, que a mais-valia de permuta de títulos, 

admitindo que é tributável, seja tributada pelo Estado da residência do contribuinte 

no momento da operação de permuta quando este, na data da cessão dos títulos 

recebidos no momento dessa permuta, na qual a mais-valia da permuta é 

efetivamente tributável, transferiu o seu domicílio fiscal para outro Estado-

Membro?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Conseil d’État - França 

Data da decisão de reenvio: 8/Junho/2016 

 

Directiva 93/42/CEE (Conselho) 

Programa informático 

Apoio à prescrição de medicamentos 

Dispositivo médico 

 

Proc.º C-329/16 

 

- “… deve a Diretiva 93/42/CEE [do Conselho], de 14 de junho de 1993 [, relativa 

aos dispositivos médicos (JO 1993, L 169, p. 1)] ser interpretada no sentido de que 

um programa informático, cujo objeto é propor a quem prescreve receitas médicas e 

exerce a sua atividade em consultório privado, em estabelecimento de saúde ou em 

estabelecimento médico-social, um apoio na determinação da prescrição de 

medicamentos, de forma a melhorar a segurança da prescrição, facilitar o trabalho de 

quem prescreve receitas médicas, favorecer a conformidade da receita com as 

exigências regulamentares nacionais e diminuir o custo do tratamento mantendo 

igual qualidade, constitui um dispositivo médico na aceção da referida diretiva, 

quando o referido programa informático apresenta pelo menos uma funcionalidade 

que permite a exploração de dados específicos de um paciente com vista a auxiliar o 

seu médico a determinar a sua prescrição, designadamente mediante a deteção de 

contraindicações, interacções medicamentosas e posologias excessivas, apesar de não 

atuar no interior ou sobre o corpo humano?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Sąd Okręgowy w Warszawie - Polónia 

Data da decisão de reenvio: 16/Maio/2016 

 

Directiva 2011/7/EU 

Transacções comerciais 

Prestação de serviços 

Arrendamento 

Aplicação da lei no tempo 

Mora 

 

Proc.º C-330/16 

 

- “1. O arrendamento de espaços de escritório constitui uma prestação de serviços na 
aceção do artigo 2.°, n.° 1 e do artigo 3.° (e dos considerandos 2, 3, 7, 11, 18 e 23) da 
Diretiva 2011/7/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 
2011, que estabelece medidas de luta contra os atrasos de pagamento nas transações 
comerciais? 

2. No caso de resposta afirmativa à primeira questão, no caso de celebração de um 
contrato de locação por tempo indeterminado, deve considerar-se como transação 
comercial o contrato de locação na aceção dos artigos 1.°, n.° 1, 2.°, n.° 1, 3.°, 6.° e 
8.° (e dos considerandos 1, 3, 4, 8, 9, 26 e 35) da Diretiva 2011/7/EU do Parlamento 
Europeu e do Conselho […] [omissis] ou cada uma das transações individuais 
separadas correspondentes ao pagamento das respectivas rendas como contrapartida 
da colocação à disposição dos espaços e respectivas ligações a redes de serviços? 
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3. No caso de, na resposta à segunda questão, se concluir que a transacção comercial 
é constituída por cada pagamento da renda como contrapartida da colocação à 
disposição dos espaços e respetivas ligações a redes de serviços, os artigos 1.° n.° 1, 
2.°, n.° 1, e 12.°, n.° 4 (bem como o terceiro considerando) da Diretiva 2011/7/EU do 
Parlamento Europeu e do Conselho […] [omissis] devem ser interpretados no sentido 
de que os Estados-Membros podem excluir da aplicação da diretiva os contratos de 
locação que foram celebrados antes de 16 de março de 2013, se o atraso no 
pagamento das rendas ocorrer depois dessa data?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Audiencia Provincial de Albacete - Espanha 

Data da decisão de reenvio:23/Maio/2016 

 

Utilização e circulação de veículos 

Seguro de responsabilidade civil 

“Circulação de veículos” 

“Facto da circulação” 

Veículos a motor 

Legislação nacional 

Legislação da UE 

Conceitos 

Vias ou terrenos “não aptos” 

Actividades do veículo 

Finalidade 

Intenção do condutor 

 

 

Proc.º C-334/16 

 

 

- “1) Pode o conceito de «circulação de veículos» – ou «facto da circulação» –, como 
risco do seguro de responsabilidade civil pela utilização e circulação de veículos a 
motor, a que se refere a legislação da União (entre outras, a Diretiva 209/103/CE do 
Parlamento e do Conselho, de 16 de dezembro de 2009, no seu artigo 3.°) ser 
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determinado pela legislação nacional de um Estado-Membro de forma diferente da 
determinada pela legislação da União? 

2) Em caso afirmativo, pode o referido conceito excluir (para além de determinadas 
pessoas, matrículas ou tipos de veículos, segundo reconhece o artigo 5.°, n.ºs 1 e 2 da 
Diretiva citada) situações de circulação de acordo com o local onde se realizem, 
como é o caso de vias ou terrenos «não aptos» para a circulação? 

3) Da mesma forma, podem ser excluídas do conceito «facto da circulação» 
determinadas atividades do veículo relacionadas com a sua finalidade (como o caso 
da sua utilização para fins desportivos, industriais ou agrícolas) ou relacionadas com 
a intenção do condutor (como o caso da prática de um crime doloso com o veículo).” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Općinski sud u Velikoj Gorici - Croácia 

Data da decisão de reenvio: 19/Maio/2016 

 

Taxa 

Resíduos domésticos 

 

Proc.º C-335/16 

 

 

 

- “Como se calcula, de acordo com o direito da União, a taxa relativa à recolha e 

transporte de resíduos domésticos? Como pagam os cidadãos [da União Europeia] as 

faturas relativas à recolha e transporte de resíduos municipais, isto é, pagam pela 

recolha e transporte dos resíduos domésticos de acordo com o volume dos caixotes 

ou contentores vazios ou de acordo com o volume de lixo recolhido, e está incluído 

na taxa algum outro elemento?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Oberster Gerichtshof - Áustria 

Data da decisão de reenvio: 25/Maio/2016 

 

Regulamento (CE) n.º 44/2001 

Competência 

Seguro 

Acidente de viação 

Indemnização 

Lesões corporais 

Responsabilidade civil 

 

Proc.º C-340/16 

 

- “1. Uma ação de um empregador nacional para obtenção de uma indemnização 
pelos danos para ele decorrentes da manutenção do pagamento da retribuição a um 
trabalhador seu também residente em território nacional, deve ser considerada uma 
ação «em matéria de seguros» na aceção do artigo 8.° do Regulamento (CE) n.° 
44/2001, quando 

(a) o trabalhador sofreu lesões corporais num acidente de viação num Estado-
Membro (Itália), 

(b) a ação é intentada contra o segurador de responsabilidade civil do veículo que 
causou o acidente e que tem sede noutro Estado-Membro (França) e 

(c) o empregador é uma entidade de direito público com personalidade jurídica 
própria? 
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2. Em caso de resposta afirmativa à primeira questão: 

Deve o artigo 9.°, n.° 1, alínea b), em conjugação com o artigo 11.°, n.° 2, do 
Regulamento (CE) n.° 44/2011, ser interpretado no sentido de que o empregador que 
continuou a pagar a retribuição pode intentar, a título de «pessoa lesada», uma ação 
contra o segurador de responsabilidade civil do veículo que causou o acidente, no 
tribunal do lugar em que o referido empregador tem a sua sede, sempre que a 
possibilidade de interpor diretamente tal ação exista?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunal de première instance de Liège - Bélgica 

Data da decisão de reenvio: 9/Junho/2016 

 

Dupla tributação 

Pensões 

Imposto belga 

Benefício fiscal 

 

Proc.º C-345/16 

 

- “«Deve o artigo 39.° do Tratado da União ser interpretado no sentido de que se 

opõe a que o regime fiscal belga, no seu artigo 155.° do CIR/92, independentemente 

da aplicação ou não da circular de 12 de março de 2008 com o n.° 

Ci.RH.331/575.420, tenha como consequência que as pensões luxemburguesas do 

recorrente, isentas nos termos do artigo 18.° da Convenção destinada a evitar a dupla 

tributação entre o Reino da Bélgica e o Luxemburgo, sejam incluídas no cálculo do 

imposto belga, sirvam de base para a atribuição de benefícios fiscais previstos pelo 

CIR/92 e que estes benefícios, como a quota-parte isenta relativa a poupanças a 

longo prazo, despesas pagas com vales, com vista a economizar energia numa 

habitação, segurança das habitações contra roubo e incêndio, para liberalidades do 

recorrente, sejam reduzidos ou concedidos em menor medida, do que se ambos os 

recorrentes tivessem rendimentos de origem belga e se a recorrente, em vez do 

recorrente, tivesse beneficiado de pensões de origem exclusivamente belga?»” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Amtsgericht Kehl - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 22/Abril/2016 

 

TFUE 

Regulamento n.º 562/2006 

Código das fronteiras Schengen 

Revista de objectos 

Controlo 

Fronteira interna 

Meio de prova 

Processo Penal 

Procedimento nacional contrário 

Direito da UE 

 

Proc.º C-346/16 

 

- “1. Devem o artigo 67.°, n.° 2, TFUE, bem como os artigos 20.° e 21.° do 
Regulamento n.° 562/2006, que estabelece o código comunitário relativo ao regime 
de passagem de pessoas nas fronteiras (Código das Fronteiras Schengen), ou outras 
disposições do direito da União Europeia, ser interpretados no sentido de que se 
opõem a uma regulamentação nacional que confere às autoridades policiais do 
Estado-Membro em causa a prerrogativa de, numa extensão de até 30 quilómetros ao 
longo da fronteira nacional comum a esse Estado-Membro e a outros Estados que 
aderiram à Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen, de 14 de junho de 1985 
(Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen), com vista a evitar ou a pôr termo 
à entrada ilegal no território do Estado-Membro ou a evitar a prática de infrações que 
ponham em causa a segurança da fronteira ou a execução da proteção fronteiriça ou 
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que ocorrem no âmbito da passagem da fronteira, proceder à revista de objetos, 
independentemente do comportamento da pessoa em cuja posse se encontram e da 
existência de circunstâncias especiais, sem que haja uma reintrodução temporária do 
controlo na fronteira interna em causa, nos termos dos artigos 23.° e seguintes do 
Código das Fronteiras Schengen? 

2. Em caso de resposta afirmativa à primeira questão: devem o artigo 67.°, n.° 2, 
TFUE, bem como os artigos 20.° e 21.° do Regulamento n.° 562/2006 (Código das 
Fronteiras Schengen), ou outras disposições do direito da União Europeia, ser 
interpretados no sentido de que se opõem a uma regulamentação ou prática nacional 
que confere ao juiz penal do referido Estado a possibilidade de utilizar um meio de 
prova contra o arguido, não obstante esse meio de prova ter sido obtido nos termos 
de um procedimento nacional contrário ao direito de União Europeia?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Administrativen sad Sofia-grad - Bulgária 

Data da decisão de reenvio: 3/Junho/2016 

 

Directiva 2009/72/CE 

Electricidade 

Produção e transporte 

Rede de transporte 

Operadora  

Mercado interno 

Regulamento (CE) n.º 714/2009 

Regulamento (CE) n.º 1227/2011 

Licença de transporte 

Concorrência 

 

Proc.º C-347/16 

 

- “1) O artigo 9.°, n.° 1, alínea b), i) e ii), da Diretiva 2009/72/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 2009, que estabelece regras comuns para o 
mercado interno da eletricidade e que revoga a Diretiva 2003/54/CE, permite que a 
mesma pessoa seja o único acionista do operador independente de uma rede de 
transporte e da sociedade cujas actividades principais são a produção e o transporte 
de eletricidade? 

2) O artigo 9.°, n.° 1, alínea b), i) e ii), da Diretiva 2009/72/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 2009, que estabelece regras comuns para o 
mercado interno da eletricidade e que revoga a Diretiva 2003/54/CE, permite que a 
mesma pessoa exerça, direta ou indiretamente, controlo sobre o operador 
independente de uma rede de transporte e sobre uma empresa que produz e 
comercializa eletricidade? 
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3) O artigo 9.°, n.° 1, alíneas c) e d), da Diretiva 2009/72/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 13 de julho de 2009, que estabelece regras comuns para o mercado 
interno da eletricidade e que revoga a Diretiva 2003/54/CE, permite que a mesma 
pessoa nomeie os membros do órgão de fiscalização do operador independente de 
uma rede de transporte (que, por sua vez, escolhe o seu presidente) e os membros do 
conselho de diretores da empresa que produz e comercializa eletricidade? 

4) A Diretiva 2009/72/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 
2009, que estabelece regras comuns para o mercado interno da eletricidade e que 
revoga a Diretiva 2003/54/CE, o Regulamento (CE) n.° 714/2009 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 2009, relativo às condições de acesso à 
rede para o comércio transfronteiriço de eletricidade e que revoga o Regulamento 
(CE) n.° 1228/2003, o Regulamento (UE) 2015/1222 [da Comissão, de 24 de julho 
de 2015], que estabelece orientações para a atribuição de capacidade e a gestão de 
congestionamentos [e] o Regulamento (UE) n.° 1227/2011 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 25 de outubro de 2011, relativo à integridade e à transparência nos 
mercados grossistas da energia, permitem uma limitação do número de pessoas às 
quais é concedida uma licença de transporte de eletricidade num determinado 
território? 

5) Em caso de resposta afirmativa às questões anteriores e [considerando que], 
segundo o artigo 43.°, n.° 1, ponto 1, [da Zakon na energetikata (lei relativa à 
energia)], é concedida uma única licença para o território da República da Bulgária, 
deve entender-se que há um conflito de interesses na aceção do [12.° considerando] 
da Diretiva 2009/72/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 
2009, que estabelece regras comuns para o mercado interno da eletricidade e que 
revoga a Diretiva 2003/54/CE? 

6) Deve entender-se que a disposição do direito nacional do artigo 43.°, n.° 1, ponto 
1, da [lei relativa à energia] restringe a concorrência na aceção dos artigos 101.° e 
102.° TFUE, na medida em que prevê que apenas é concedida uma licença de 
transporte de eletricidade no território nacional?” 

 

  



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunale di Milano - Itália 

Data da decisão de reenvio: 14/Junho/2016 

 

Directiva 2012/32/UE 

Direito de asilo 

Recurso 

Direito de audição 

 

Proc.º C-348/16 

 

- “«Deve a Diretiva 2012/32/UE (designadamente os seus artigos 12.°, 14.°, 31.° e 

46.°) ser interpretada no sentido de que admite um processo como o italiano (previsto 

no artigo 19.°, n.° 9, do Decreto Legislativo n.° 150/2011), no qual a autoridade 

judicial que conhece do recurso interposto pelo requerente de asilo – cujo pedido, 

após um exame completo que incluiu uma audição, tenha sido indeferido pela 

autoridade administrativa competente para a apreciação dos pedidos de asilo – tem a 

faculdade de negar de imediato provimento ao recurso, sem ter de proceder a uma 

nova audição do requerente, se o recurso for manifestamente desprovido de 

fundamento e, consequentemente, o indeferimento da autoridade administrativa não 

puder ser revogado?»” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel - Bélgica 

Data da decisão de reenvio: 3/Junho/2016 

 

Regulamento n.º 1249/2009 

Invalidade 

Importador 

Amostra 

“Dumping” 

 

Proc.º C-349/16 

 

- “1. O Regulamento n.° 1294/2009 é inválido relativamente a um importador como 

o do caso em apreço, tendo em conta a violação do artigo 17.°, n.° 1, do regulamento 

de base, uma vez que, no seu reexame, a Comissão utilizou uma amostra que, além 

do mais, respeitava apenas a 8 importadores, embora devesse ter examinado um 

número razoável de 21 importadores? 

2. O Regulamento n.° 1294/2009 é inválido relativamente a um importador como o 

do caso em apreço, tendo em conta a violação do artigo 11.°, n.° 2, terceiro 

parágrafo, do regulamento de base, uma vez que, no seu reexame, a Comissão não 

teve suficientemente em conta a prova produzida, ao incluir na amostra 5 grandes 

importadores e 3 pequenos importadores e, além disso, ter principalmente em conta 

os dados apresentados pelos 5 grandes importadores? 

3. O Regulamento n.° 1294/2009 é inválido relativamente a um importador como o 

do caso em apreço, tendo em conta a violação dos artigos 2.° e 3.° do regulamento de 
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base e/ou do artigo 11.°, n.os 2, 5 e 9, do regulamento de base, uma vez que, no seu 

reexame, a Comissão não dispunha de dados suficientes para determinar que as 

importações continuavam a ser objeto de dumping e que este causava prejuízo? 

4. O Regulamento n.° 1294/2009 é inválido relativamente a um importador como o 

do caso em apreço, tendo em conta a violação do artigo 21.°do regulamento de base, 

uma vez que, no seu reexame, a Comissão exige que haja elementos particulares que 

indiquem que a prorrogação constituiria um ónus desproporcionado para o 

importador?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Supreme Court of the United Kingdom - Reino Unido 

Data da decisão de reenvio: 22/Junho/2016 

 

 
Directiva 2004/33/CE, do Conselho 
Estatuto de refugiado 
Regresso 
País de origem 
Tortura 
Ofensa grave à saúde física 
Ofensa grave à saúde psicológica 
 

 

Proc.º C-353/16 

 

 

- “O artigo 2.°, alínea e), conjugado com o artigo 15.°, alínea b), da Diretiva 

2004/83/CE do Conselho, abrange o risco real de ofensa grave à saúde física ou 

psicológica do recorrente em caso de regresso ao país de origem, em consequência 

de o mesmo ter sido anteriormente sujeito a tortura ou tratamentos desumanos ou 

degradantes pelo qual o país de origem foi responsável?” 



1 
 

Órgão jurisdicional de reenvio: 

Arbeitsgericht Verden - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 20/Junho/2016 

 

Trabalho a tempo parcial 

Igualdade de tratamento e de oportunidades 

Cálculo da pensão 

Discriminação em razão da idade 

Antiguidade 

 

Proc.º C-354/16 

 

- “a) Deve o direito da União aplicável, nomeadamente a cláusula 4, n.°s 1 e 2, do 
acordo-quadro relativo ao trabalho a tempo parcial, que figura no anexo da Diretiva 
97/81 respeitante ao acordo-quadro relativo ao trabalho a tempo parcial celebrado 
pela UNICE, pelo CEEP e pela CES, conforme alterada pela Diretiva 98/23, e o 
artigo 4.° da Diretiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de 
julho de 2006, relativa à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e 
igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e 
à atividade profissional, em conjugação com a Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 
27 de novembro de 2000, que estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento 
no emprego e na atividade profissional, ser interpretado no sentido de que se opõe a 
disposições legislativas ou a práticas nacionais que, para calcular o montante de uma 
pensão de reforma profissional, distinguem entre rendimentos do trabalho que se 
situam abaixo do limite de referência para o cálculo das contribuições do regime de 
pensões legal e aqueles que excedem esse limite (a denominada «fórmula 
diferenciada de cálculo das pensões»), não tratando neste âmbito o rendimento 
proveniente de um trabalho a tempo parcial de forma a começar por determinar o 
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rendimento a pagar por um trabalho a tempo inteiro, para posteriormente determinar 
a percentagem que se situa acima e abaixo do limite de referência para o cálculo das 
contribuições e, por fim, transferir esta proporção para o rendimento inferior 
decorrente da atividade a tempo parcial? 

Em caso de resposta negativa à alínea a) da primeira questão: 

b) Deve o direito da União aplicável, nomeadamente a cláusula 4, n.°s 1 e 2, do 
acordo-quadro relativo ao trabalho a tempo parcial, que figura no anexo da Diretiva 
97/81 respeitante ao acordo-quadro relativo ao trabalho a tempo parcial celebrado 
pela UNICE, pelo CEEP e pela CES, conforme alterada pela Diretiva 98/23, e o 
artigo 4.° da Diretiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de 
julho de 2006, relativa à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e 
igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e 
à atividade profissional, em conjugação com a Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 
27 de novembro de 2000, que estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento 
no emprego e na atividade profissional, ser interpretado no sentido de que se opõe a 
disposições legislativas ou a práticas nacionais que, para calcular o montante de uma 
pensão de reforma profissional, distinguem entre rendimentos do trabalho que se 
situam abaixo do limite de referência para o cálculo das contribuições do regime de 
pensões legal e aqueles que excedem esse limite (a denominada «fórmula 
diferenciada de cálculo das pensões») e que não recorrem a uma ponderação dividida 
em períodos de tempo (por exemplo em anos civis) em relação a uma trabalhadora 
que exerceu a sua atividade parcialmente a tempo inteiro e parcialmente a tempo 
parcial, determinando antes um nível de emprego uniforme durante todo o período da 
relação de trabalho e aplicando apenas a fórmula diferenciada de cálculo das pensões 
à remuneração média daqui resultante? 

2. 

Deve o direito da União aplicável, nomeadamente a proibição de discriminação em 
razão da idade consagrada no artigo 21.° da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia e concretizada pela Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de 
novembro de 2000, que estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no 
emprego e na atividade profissional, em especial os seus artigos 1.°, 2.° e 6.°, ser 
interpretado no sentido de que se opõe a disposições legislativas ou a práticas 
nacionais que preveem uma pensão de reforma profissional cujo montante 
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corresponde à relação entre a antiguidade e a duração do período entre a entrada em 
funções na empresa e a idade legal de reforma prevista no regime de pensões legal 
(cálculo proporcional de acordo com o princípio m/n-tel), estabelecendo assim um 
limite máximo de anos de serviço elegíveis, o que leva a que os trabalhadores que 
atingiram a antiguidade quando eram mais jovens obtêm uma pensão de reforma 
profissional inferior à dos trabalhadores que atingiram a antiguidade numa idade 
mais avançada, apesar de ambos apresentarem a mesma antiguidade na empresa?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Conseil d'État - França 

Data da decisão de reenvio: 23/Junho/2016 

 

 

Liberdade de estabelecimento 

Mudança de residência 

Participações sociais 

 

 

Proc.º C-355/16 

 

 

“- “«1.° O direito de estabelecimento enquanto independente, conforme definido nos 

artigos 1.° e 4.° do acordo de 21 de junho de 1999 e no artigo 12.° do seu anexo I, 

pode ser considerado equivalente à liberdade de estabelecimento garantida às pessoas 

que exerçam uma atividade não assalariada, pelo artigo 43.° do Tratado que institui a 

Comunidade Europeia, atual artigo 49.° do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia? 

2.° Nesta situação, tendo em conta as disposições do artigo 16.° do acordo, afigura-se 

adequado aplicar a jurisprudência do acórdão C-470/04, de 7 de setembro de 2006, 

posterior a esse acordo, no caso de um nacional de um Estado-Membro que 

transferiu o seu domicílio para a Suíça e que se limita a conservar as participações 

que detinha em sociedades sujeitas ao direito desse Estado-Membro, as quais lhe 

conferem uma certa influência nas decisões dessas sociedades e lhe permitem 

determinar as respetivas atividades, sem sustentar que pretende exercer na Suíça uma 
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atividade independente diferente da que exercia no Estado-Membro do qual é 

nacional e que consistia na gestão dessas participações? 

3.° No caso de esse direito não ser equivalente à liberdade de estabelecimento, deve 

ser interpretado no mesmo sentido em que o Tribunal de Justiça da União Europeia 

interpretou a liberdade de estabelecimento no seu acórdão C-470/04, de 7 de 

setembro de 2006?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel - Bélgica 

Data da decisão de reenvio: 26/Maio/2016 

 

Directiva 2005/29/CE, do Parlamento e do Conselho 

Práticas comerciais desleais 

Cirurgia estética 

Medicina estética 

Publicidade 

Proibição 

 

Proc.º C-356/16 

 

 

- “«Deve a Diretiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 

maio de 2005, relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos 

consumidores no mercado interno, ser interpretada no sentido de que se opõe a uma 

legislação nacional que proíbe as pessoas singulares ou coletivas de fazerem 

publicidade de intervenções de cirurgia estética ou medicina estética não cirúrgica, 

como estabelecida no artigo 20.°, n.° 1, da lei de 23 de maio de 2013, que regula as 

qualificações necessárias para a realização de intervenções de medicina estética não 

cirúrgica e de cirurgia estética e que regula a publicidade e a informação relativas a 

tais intervenções (Belgisch Staatsblad de 2 de julho de 2013), introduzido pela Lei de 

10 de abril de 2014 que contém diversas disposições em matéria de saúde (Belgisch 

Staatsblad de 30 de abril de 2014)?»” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - Lituânia 

Data da decisão de reenvio: 20/Junho/2016 

 

Directiva n.º 2005/29/CE 

Regulamento (CE) n.º 2006/2004 

Práticas comerciais desleais 

Crédito ao consumo 

Cessão de créditos 

Cobrança de dívidas  

Agente de execução 

 

Proc.º C-357/16 

 

- “1. A relação jurídica entre uma sociedade que adquiriu um direito de crédito ao 
abrigo de um contrato de cessão de créditos e uma pessoa singular cuja dívida se 
constituiu ao abrigo de um contrato de crédito ao consumo, quando a sociedade 
pratica atos de cobrança de dívidas, está abrangida pelo âmbito de aplicação da 
Diretiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2005, 
relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no 
mercado interno e que altera a Diretiva 84/450/CEE do Conselho, as Diretivas 
97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e o Regulamento (CE) n.° 2006/2004? 

2. Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, o conceito de «produto» 
utilizado no artigo 2.°, alínea c), da diretiva abrange os atos praticados no exercício 
do direito de crédito adquirido ao abrigo do contrato de cessão de créditos, no 
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contexto da cobrança de dívidas de uma pessoa singular emergentes de um contrato 
de crédito ao consumo celebrado com o credor original? 

3. A relação jurídica entre uma sociedade que adquiriu um direito de crédito ao 
abrigo de um contrato de cessão de créditos e uma pessoa singular cuja dívida se 
constituiu ao abrigo de um contrato de crédito ao consumo e cuja existência já foi 
declarada por uma decisão judicial transitada em julgado e transmitida ao agente de 
execução, quando a sociedade pratica paralelamente atos de cobrança de dívidas, está 
abrangida pelo âmbito de aplicação da diretiva? 

4. Em caso de resposta afirmativa à terceira questão, o conceito de «produto» 
utilizado no artigo 2.°, alínea c), da diretiva abrange os atos praticados no exercício 
do direito de crédito adquirido ao abrigo do contrato de cessão de créditos, no 
contexto da cobrança de dívidas de uma pessoa singular emergentes de um contrato 
de crédito ao consumo celebrado com o credor original, e cuja existência já foi 
declarada por uma decisão judicial transitada em julgado e transmitida ao agente de 
execução?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Cour administrative - Luxemburgo 

Data da decisão de reenvio: 21/Junho/2016 

 

Carta dos Direitos Fundamentais da UE 
Directiva 2004/39/CE, do Parlamento e do Conselho 
Directiva 85/611/CEE, do Conselho 
Directiva 93/6/CEE, do Conselho 
Directiva 2000/12/CE, do Parlamento e do Conselho 
Directiva 93/22/CEE, do Conselho 
CEDH 
Mercados de Instrumentos Financeiros 
Direito Penal 
Sanção administrativa 
Autoridade nacional de supervisão 
Ordem dos Advogados 
Membro 
Administrador 
Segredo profissional 
Processo equitativo 
 

Proc.º C-358/16 

 

- “«1. Atendendo, em particular, ao artigo 41.° da Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia (a Carta), que consagra o princípio da boa administração, a 
exceção relativa aos «casos abrangidos pelo direito penal», prevista tanto no n.° 1, in 
fine, do artigo 54.° da Diretiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 21 de abril de 2004, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, que altera 
as Diretivas 85/611/CEE e 93/6/CEE do Conselho e a Diretiva 2000/12/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga a Diretiva 93/22/CEE do Conselho, 
como no início do n.° 3 do mesmo artigo 54.°, abrange uma situação a que, segundo 
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a legislação nacional, corresponde uma sanção administrativa, mas que, do ponto de 
vista da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais (CEDH), é considerada parte integrante do direito penal, 
como a sanção em causa no processo principal, aplicada pelo regulador nacional, 
autoridade nacional de supervisão, e que consiste em ordenar a um membro de uma 
ordem dos advogados nacional que deixe de exercer, numa entidade supervisionada 
pelo referido regulador, uma função de administrador ou outra função sujeita a 
autorização, ordenando-lhe, simultaneamente, que se demita de todas as suas 
correspondentes funções com a maior brevidade? 

2. Caso a sanção administrativa acima referida, considerada como tal pelo direito 
nacional, se inscreva num procedimento administrativo, em que medida a obrigação 
de guardar o segredo profissional que uma autoridade nacional de supervisão pode 
invocar com base nas disposições do artigo 54.° da Diretiva 2004/39/CE, acima 
referida, está condicionada pelas exigências de um processo equitativo, incluindo o 
direito à ação, conforme decorrem do artigo 47.° da Carta, atendendo às exigências 
que decorrem paralelamente dos artigos 6.° e 13.° da CEDH em matéria de processo 
equitativo e de efetividade do recurso, bem como às garantias previstas pelo artigo 
48.° da Carta, em particular à luz do acesso integral do particular aos autos do 
procedimento administrativo do autor de uma sanção administrativa que é, 
simultaneamente, a autoridade nacional de supervisão, com vista à defesa dos 
interesses e direitos civis do particular objecto da sanção?»” 



 
 

Órgão jurisdicional de reenvio: 

Hof van Cassatie  - Bélgica 

Data da decisão de reenvio: 7/Junho/2016 

 

Regulamento (CEE) n.º 574/72, do Conselho 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71, do Conselho 
Regulamento (CE) n.º 987/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho 
Regulamento (CE) n.º 883/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho 
Segurança Social 
Trabalhadores assalariados 
Trabalhadores não assalariados 
Familiares 
Certificado 
Fraude 
 

Proc.º C-359/16 

 

- “Decide sobrestar na sua decisão final até que o Tribunal de Justiça da União 

Europeia se pronuncie sobre a seguinte questão: «Um juiz que não pertença ao 

Estado-Membro de envio pode anular ou não tomar em consideração um certificado 

E101 emitido nos termos do artigo 11.°, n.° 1, do Regulamento (CEE) n.° 574/72 do 

Conselho, de 21 de março de 1972, que estabelece as modalidades de aplicação do 

Regulamento (CEE) n.° 1408/71, relativo à aplicação dos regimes de segurança 

social aos trabalhadores assalariados, aos trabalhadores não assalariados e aos 

membros da sua família que se deslocam no interior da Comunidade, conforme 

aplicável antes da sua revogação pelo artigo 96.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 

987/2009, que estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CE) n.° 

883/2004, relativo à coordenação dos sistemas de segurança social, se os factos que 

foram submetidos à sua apreciação permitirem concluir que o certificado foi obtido 

ou invocado de forma fraudulenta?»” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Bundesverwaltungsgericht - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 27/Abril/2016 

 

Pedido de asilo 

Competência em razão de nacionalidade 

Transferência 

Interpretação da Lei 

 

 

PROC.º C-360/16 

 

- “1. No caso em que o nacional de um país terceiro, após a apresentação de um 

segundo pedido de asilo noutro Estado-Membro (neste caso, na Alemanha) devido ao 

indeferimento judicial do seu pedido de suspensão da decisão de transferência 

segundo o Regulamento (UE) n.° 604/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 26 de junho de 2013 (regulamento Dublim III), foi transferido para o Estado-

Membro originariamente competente no qual apresentou o primeiro pedido de asilo 

(neste caso, a Itália) e este tiver posteriormente regressado imediatamente de forma 

ilegal ao segundo Estado-Membro (neste caso, à Alemanha): 

a) Deve considerar-se que, segundo os princípios do regulamento Dublim III para a 

fiscalização judicial de uma decisão de transferência é relevante a situação de facto 

no momento da transferência porque através da transferência atempada se 

determinou definitivamente a competência e, por conseguinte, já não são aplicáveis 

disposições com relevância em termos de competência do regulamento Dublim III 
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para a evolução futura do processo, ou devem ser consideradas as evoluções 

posteriores das circunstâncias geralmente relevantes para a responsabilidade – 

nomeadamente o decurso dos prazos para a retomada a cargo ou para a (nova) 

transferência? 

b) Continuam possíveis, após a conclusão da determinação da responsabilidade com 

base na decisão de transferência, outras transferências para o Estado-Membro 

originariamente responsável e continua este Estado-Membro obrigado a tomar a 

cargo o nacional de um país terceiro? 

2. No caso de a responsabilidade não estar determinada em definitivo com a 

transferência: Qual dos regimes que de seguida ser referem deve ser aplicado neste 

caso a uma pessoa na aceção do artigo 18.°, n.° 1, alíneas b), c) ou d) do regulamento 

Dublim III devido ao procedimento de recurso ainda pendente contra a decisão de 

transferência já executada: 

a) O artigo 23.° do regulamento Dublin III (por analogia), com a consequência de 

que no caso de um novo pedido de retomada a cargo apresentado fora do prazo pode 

ocorrer uma transferência da responsabilidade nos termos do artigo 23.°, n.°s 2 e 3 

do regulamento Dublim III, ou 

b) O artigo 24.° do regulamento Dublin III (por analogia) ou c) Nenhuma das regras 

referidas nas alíneas a) e b)? 

3. No caso de a essa pessoa não se aplicarem o artigo 23.° nem o artigo 24.° do 

regulamento Dublim III (por analogia) [questão 2, alínea c)]: 

Continuam a ser possíveis, com base na decisão de transferência impugnada, até à 

conclusão do procedimento de recurso judicial que visa esta decisão de transferência, 

outras transferências para o Estado-Membro originariamente responsável (neste caso, 

para a Itália) e continua este Estado-Membro obrigado a tomar a cargo o nacional de 
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um país terceiro – independentemente da apresentação de outros pedidos de 

retomada a cargo sem a observação dos prazos previstos no artigo 23.°, n.° 3 ou no 

artigo 24.°, n.° 2, do regulamento Dublim III, e independentemente dos prazos de 

transferência nos termos do artigo 29.°, n.°s 1 e 2 do regulamento Dublim III? 

4. No caso de ser aplicável a essa pessoa o artigo 23.° do regulamento Dublim III 

(por analogia) [questão 2, alínea a)]: Deve considerar-se que o novo pedido de 

retomada a cargo está sujeito a um novo prazo nos termos do artigo 23.°, n.° 2, do 

regulamento Dublim III (por analogia)? Em caso afirmativo: Deve considerar-se que 

este novo prazo se inicia a partir do momento em que a autoridade responsável toma 

conhecimento da reentrada ou o início do prazo depende de outra ocorrência? 

5. No caso de ser aplicável a essa pessoa o artigo 24.° do regulamento Dublim III 

(por analogia) [questão 2, alínea b)]: 

a) Deve considerar-se que o novo pedido de retomada a cargo está sujeito a um novo 

prazo nos termos do artigo 24.°, n.° 2, do regulamento Dublim III (por analogia)? Em 

caso afirmativo: Deve considerar-se que este novo prazo se inicia a partir do 

momento em que a autoridade responsável toma conhecimento da reentrada ou o 

início do prazo depende de outra ocorrência? 

b) Se o outro Estado-Membro (neste caso, a Alemanha) deixar expirar um prazo a 

observar nos termos do artigo 24.°, n.° 2, do regulamento Dublim III (por analogia): 

Deve considerar-se que a apresentação de um novo pedido de asilo nos termos do 

artigo 24.°, n.° 3, do regulamento Dublim III justifica diretamente a responsabilidade 

do outro Estado-Membro (neste caso, da Alemanha) ou este pode novamente pedir 

ao Estado-Membro originariamente responsável (neste caso, à Itália), sem que tenha 

de observar um prazo, que seja retomado a cargo, embora exista um novo pedido de 

asilo, ou transferir o estrangeiro sem pedido de retomada a cargo para esse Estado-

Membro? 
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c) Se o outro Estado-Membro (neste caso, a Alemanha) deixar expirar um prazo a 

observar nos termos do artigo 24.°, n.° 2, do regulamento Dublim III (por analogia): 

Deve considerar-se que a pendência de um pedido de asilo apresentado no outro 

Estado-Membro (neste caso, na Alemanha) antes da transferência equivale à 

apresentação de um novo pedido de asilo nos termos do artigo 24.°, n.° 3, do 

regulamento Dublim III? 

d) Se o outro Estado-Membro (neste caso, a Alemanha) deixar expirar um prazo a 

observar nos termos do artigo 24.°, n.° 2, do regulamento Dublim III (por analogia) e 

o estrangeiro não apresentar um novo pedido de asilo nem a pendência de um pedido 

de asilo apresentado no outro Estado-Membro (neste caso, na Alemanha) antes da 

transferência equivaler à apresentação de um novo pedido de asilo nos termos do 

artigo 24.°, n.° 3, do regulamento Dublim III: Pode o outro Estado-Membro (neste 

caso, a Alemanha) pedir novamente ao Estado-Membro originariamente responsável 

(neste caso, à Itália), sem ter de observar um prazo, que seja retomado a cargo ou 

transferir o estrangeiro sem pedido de retomada a cargo para este Estado-Membro?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Conseil d'État - França 

Data da decisão de reenvio: 27/Junho/2016 

 

 

Directiva n.º 2011/96/UE 

Distribuição de lucros 

Retenção na fonte 

Sociedade afiliada 

 

 

Proc.º C-365/16 

 

 

- “1.ª O artigo 4.° da Diretiva 2011/96/UE do Conselho, 30 de novembro de 2011, 

em particular o seu n.° 1, alínea a), opõe-se a uma tributação como a prevista pelo 

artigo 235.°-ter ZCA do code général des impôts (Código Geral Tributário), que é 

cobrada aquando da distribuição de lucros por uma sociedade sujeita ao imposto 

sobre as sociedades em França e cuja matéria coletável é constituída pelos montantes 

distribuídos? 

2.ª Em caso de resposta negativa à primeira questão, deve uma tributação como a 

prevista no artigo 235.°-ter ZCA do code général des impôts ser considerada uma 

«retenção na fonte», da qual estão isentos os lucros distribuídos por uma afiliada por 

força do artigo 5.° da diretiva?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Hof van beroep te Brussel [Tribunal de Recurso de Bruxelas] - Bélgica 

Data da decisão de reenvio: 23/Junho/2016 

 
 
Mandado de detenção Europeu 

Decisão-Quadro 

Menor 

Princípio do reconhecimento mútuo 

Entrega para fins de execução penal 

 

 
Proc.º C-367/16 
 

 

- “1) Deve o artigo 3.°, n.° 3, da Decisão-Quadro relativa ao mandado de detenção 
europeu ser interpretado no sentido de que só pode ser permitida a entrega de pessoas 
maiores de idade segundo o direito do Estado-Membro de execução, ou também 
permite ao Estado-Membro de execução a entrega dos menores que podem, com base 
nas regras nacionais, ser penalmente responsabilizados a partir de uma determinada 
idade (e desde que se preencham ou não uma série de requisitos)? 

2) Na hipótese de a entrega de menores não estar proibida pelo artigo 3.°, n.° 3, da 
Decisão-Quadro, deve esta disposição ser interpretada no sentido de que: 

a) A existência de uma possibilidade (teórica) de se poder punir os menores, de 
acordo com o direito nacional, a partir de uma determinada idade é suficiente para 
permitir a entrega (por outras palavras, mediante uma apreciação em abstracto tendo 
em conta o requisito da idade a partir da qual alguém pode ser considerado 
penalmente responsável, sem ter em conta eventuais requisitos adicionais)? Ou de 
que 
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b) Nem o princípio do reconhecimento mútuo, previsto no artigo 1.°, n.° 2, da 
Decisão-Quadro, nem o artigo 3.°, n.° 3, da Decisão-Quadro se opõem a que o 
Estado-Membro de execução realize uma apreciação em concreto, caso a caso, no 
âmbito da qual se poderá exigir, relativamente à pessoa procurada no âmbito da 
entrega, que se preencham os mesmos requisitos de responsabilidade penal que 
vigoram para os nacionais do Estado-Membro de execução, tendo em conta a sua 
idade no momento dos factos, a natureza do crime imputado e, por vezes, até as 
intervenções judiciais prévias no Estado de emissão que conduziram a uma medida 
de caráter educativo, mesmo que tais requisitos não estejam preenchidos no Estado 
de emissão? 

3) Caso o Estado-Membro de execução possa realizar uma apreciação em concreto, é 
possível distinguir, para evitar a impunidade, uma entrega para fins de procedimento 
penal de uma entrega para fins de execução penal?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Højesteret - Dinamarca 

Data da decisão de reenvio: 20/Junho/2016 

 

Interpretação da lei 

Regulamento CE n.º 44/2001 

Seguradora 

Cláusula de atribuição de jurisdição 

 

Proc.º C-368/16 

 

 

 

- “Deve o artigo 13.°, ponto 5, conjugado com o artigo 14.°, ponto 2, alínea a), do 

Regulamento (CE) n.° 44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 2000, relativo à 

competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil 

e comercial, ser interpretado no sentido de que uma pessoa lesada que, ao abrigo do 

direito nacional, tem a faculdade de agir diretamente contra a companhia de seguros 

do autor do prejuízo está vinculada, por força do artigo 13.°, ponto 5, conjugado com 

o artigo 14.°, ponto 2, alínea a), do referido regulamento, por uma cláusula atributiva 

de jurisdição regularmente estipulada entre o segurador e o tomador do seguro?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunale di Novara -  Italia 

Data da decisão de reenvio: 21/Janeiro/2016 

 

 

Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades 

Execução 

Penhora 

Autorização prévia 

 

Proc.º C-370/16 

 

 

 

- “«A autorização prévia nos termos do artigo 1.°, segundo período, do Protocolo 

relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia (JO C 320, de 16.12.2004, 

p. 261) é necessária quando, no processo executivo que tem por objeto a penhora de 

bens na posse de terceiros, os montantes penhorados já não se encontram na posse da 

Comissão das Comunidades Europeias, mas já tenham sido transferidos para os 

organismos financiadores nacionais?»” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Oberlandesgericht München - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 29/Junho/2016 

 

Regulamento (UE) n.º 1259/2010 

Divórcio 

Tribunal religioso 

Discriminação em função do género 

Lei aplicável 

Islão 

 

Proc.º C-372/16 

 

- “1. 

O divórcio privado – no caso vertente, decretado por um tribunal religioso na Síria 

com base na sharia devido a uma declaração unilateral de um cônjuge – insere-se no 

âmbito do Regulamento (UE) n.° 1259/2010 do Conselho, de 20 de dezembro de 

2010, que cria uma cooperação reforçada no domínio da lei aplicável em matéria de 

divórcio e separação judicial (JO L 343, p. 10), conforme definido no artigo 1.° do 

mesmo? 

2. 

Em caso de resposta afirmativa à primeira questão: 

Ao aplicar o Regulamento (UE) n.° 1259/2010 [no âmbito da análise do] seu artigo 

10.° nos casos do divórcio privado  
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(1) Deve apreciar-se em termos abstratos se a lei a aplicar nos termos do artigo 8.° 

reconhece a um dos cônjuges o direito ao divórcio, sujeitando-o contudo, consoante 

tenha um ou outro sexo, a requisitos processuais e materiais diferentes dos previstos 

para o outro cônjuge, ou 

(2) A aplicabilidade da referida norma depende de a aplicação da lei estrangeira — 

que é discriminatória em abstrato — ser igualmente discriminatória no caso 

concreto? 

3. 

Em caso de resposta afirmativa à questão 2 (2): 

O facto de o cônjuge discriminado dar o seu consentimento para o divórcio, 

incluindo através da aceitação de uma compensação, pode fundamentar a não 

aplicação dessa norma?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Hungria 

Data da decisão de reenvio: 8/Agosto/2016 

 

Directiva 2004/83/CE 

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

Direito de asilo 

Homossexualidade 

Prova pericial 

 

Proc.º C-473/16 

 

- “1) Deve o artigo 4.° da Diretiva 2004/83/CE, lido à luz do artigo 1.° da Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia, ser interpretado no sentido de que não se 

opõe a que, relativamente a requerentes de asilo pertencentes à comunidade LGBTI, 

se recolha e avalie o parecer pericial de um psicólogo forense, baseado em testes de 

personalidade projetivos, quando, para a sua elaboração, não sejam feitas perguntas 

sobre os hábitos sexuais do requerente de asilo nem este seja submetido a um exame 

físico? 

2) No caso de o parecer pericial a que se refere a primeira questão não poder ser 

utilizado como elemento de prova, deve o artigo 4.° da Diretiva 2004/83, lido à luz 

do artigo 1.° da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, ser interpretado 

no sentido de que, quando o pedido de asilo tenha por fundamento a perseguição em 

virtude da orientação sexual, nem as autoridades administrativas nacionais nem os 

tribunais têm qualquer possibilidade de avaliar, através de métodos periciais, a 

veracidade do alegado pelo requerente de asilo, independentemente das 

características particulares dos referidos métodos?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Bundesfinanzhof - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 6/Abril/2016 

 

Directiva n.º 2006/112/CE 

IVA 

Direito à dedução 

Princípio da efectividade 

Factura 

Endereço 

Liquidação tributária 

Boa fé 

 

 

Proc.º C-374/16 e C-375/16 

 

- “1) A fatura necessária para o exercício do direito à dedução nos termos do artigo 

168.°, alínea a), conjugado com o artigo 178.°, alínea a), da Diretiva 2006/112/CE do 

Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre 

o valor acrescentado do IVA, contém o «endereço completo», na aceção do artigo 

226.°, n.º 5, desta diretiva, quando a empresa prestadora indica, nas suas faturas, um 

endereço onde pode receber correio mas onde não exerce nenhuma atividade 

económica? 

2) O artigo 168.°, alínea a), conjugado com o artigo 178.°, alínea a), da Diretiva IVA, 

atendendo ao princípio da efetividade, opõe-se a uma prática nacional segundo a qual 

a boa-fé do destinatário da prestação quanto ao cumprimento dos requisitos para a 

dedução do imposto pago a montante não pode ser invocada no processo de 

liquidação tributária mas apenas no âmbito de um processo especial de equidade? 

Nesse caso, pode ser invocado o artigo 168.°, alínea a), conjugado com o artigo 

178.°, alínea a), da Diretiva IVA?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunal Supremo - Espanha 

Data da decisão de reenvio: 28/Junho/2016 

 

Regulamento n.º 207/2009 

Marca comunitária 

Reivindicação 

 

Proc.º C-381/16 

 

 

«É compatível com o direito da União, e em concreto com o Regulamento (CE) n.° 

207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária, a 

reivindicação de uma marca comunitária por motivos diferentes dos enumerados no 

artigo 18.° do referido regulamento e, em especial, em conformidade com os casos 

previstos no artigo 2.°, n.° 2, da Lei de Marcas espanhola, Lei 17/2001, de 7 de 

dezembro, de Marcas (BOE n.° 294, de 8 de dezembro de 2001)?» 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Finanzgericht Rheinland-Pfalz - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 28/Junho/2016 

 

Direito ao estabelecimento 

Sociedade comercial 

Participação social 

Dividendos 

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas 

Tributação 

 

Proc.º C-382/16 

 

- “O artigo 49.° TFUE, lido em conjugação com o artigo 54.° TFUE (anteriormente: 

artigo 43.°, lido em conjugação com o artigo 48.° do TCE), opõe-se a uma legislação 

de um Estado-Membro segundo a qual os rendimentos que um sujeito passivo 

residente obtém das relações comerciais com uma sociedade residente noutro Estado-

Membro, na qual detém uma participação, direta ou indireta, de, no mínimo, um 

quarto, e com a qual acordou condições que se afastam das condições que terceiros 

independentes teriam acordado entre si, em circunstâncias idênticas ou semelhantes, 

devem ser calculados como se tivessem sido acordadas as mesmas condições que 

terceiros independentes teriam acordado entre si, quando tal retificação não é feita 

em relação aos rendimentos provenientes de relações comerciais com uma sociedade 

residente e essa legislação não concede ao sujeito passivo residente a possibilidade 

de demonstrar que as condições foram acordadas por razões comerciais que resultam 

da sua posição de sócio na sociedade residente no outro Estado-Membro?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Países Baixos 

Data da decisão de reenvio: 4/Julho/2016 

 

Regulamento (CE) n.º 1/2005 

Organizador do transporte 

Transporte de animais 

Diário de viagem 

Regulamento (UE) n.º 817/2010 

Regulamento (CE) n.º 1234/2007 

Restituição à exportação 

 

Proc.º C-383/16 

 

- “1. Devem os artigos 5.°, n.° 4, e 8.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 1/2005 do 

Conselho, de 22 de dezembro de 2004, relativo à proteção dos animais durante o 

transporte e operações afins (Regulamento n.° 1/2005), lidos em conjugação com as 

disposições relativas ao diário de viagem previstas no anexo II do referido 

regulamento, ser interpretados no sentido de que implicam, para o organizador do 

transporte e/ou para o detentor dos animais, no caso de transporte de animais para um 

país terceiro, a obrigação de manter o diário de viagem até ao local de destino nesse 

país terceiro? 

2. Devem os artigos 5.° e 7.° do Regulamento (UE) n.° 817/2010 da Comissão, de 16 

de setembro de 2010, que, em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1234/2007 
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do Conselho, estabelece normas específicas no que respeita às exigências associadas 

ao bem-estar dos animais vivos da espécie bovina durante o transporte, para a 

concessão de restituições à exportação (Regulamento n.° 817/2010), lidos em 

conjugação com o artigo 4.° do referido regulamento, ser interpretados no sentido de 

que as restituições à exportação devem ser recuperadas se o diário de viagem não for 

mantido até ao local de destino no país terceiro pelo facto de o transportador ter 

cumprido a obrigação de entregar o diário de viagem ao veterinário oficial do ponto 

de saída, prevista no anexo II, n.° 7, do Regulamento n.° 1/2005? 

3. Devem os artigos 5.° e 7.° do Regulamento n.° 817/2010, lidos em conjugação 

com o artigo 4.° deste regulamento, ser interpretados no sentido de que as 

restituições à exportação devem ser recuperadas se o exportador não puder 

demonstrar que foram cumpridas as regras do Regulamento n.° 1/2005, no caso de o 

veterinário não poder verificar se os registos da guia de marcha (o diário de viagem) 

são ou não satisfatórios, ou seja, se estão em conformidade com as exigências do 

Regulamento n.° 1/2005 (e, por conseguinte, também não poder declarar que o 

resultado dos referidos controlos é satisfatório), no âmbito dos controlos que deve 

realizar no país terceiro, nos termos do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento n.° 

817/2010, pelo facto de o transportador ter entregue o diário de viagem ao 

veterinário oficial do ponto de saída?” 



 

 

Órgão jurisdicional de reenvio: 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - Lituânia 

Data da decisão de reenvio: 4/Julho/2016 

 

 

Directiva 2006/112/CE 

IVA 

Entrega de bens 

Adquirente 

Intenção de venda de bens 

Transporte de bens 

 

 

Proc.º C-386/16 

 

 

- “1. Devem o artigo 138.°, n.° 1, o artigo 140.°, alínea a), e/ou o artigo 141.° da 

Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema 

comum do imposto sobre o valor acrescentado, considerados em conjunto com, inter 

alia, os seus artigos 33.° e 40.°, ser interpretados no sentido de que, em 

circunstâncias como as do processo principal, a entrega de bens por um sujeito 

passivo estabelecido no primeiro Estado-Membro esteja isenta ao abrigo das 

referidas disposições quando, antes de a operação de entrega ser realizada, o 

adquirente (ou seja, a pessoa identificada como sujeito passivo no segundo Estado-

Membro) manifeste a intenção de vender os bens de imediato, antes de os transportar 

para fora do primeiro Estado-Membro, a um sujeito passivo estabelecido num 

terceiro Estado-Membro, sendo os bens igualmente transportados (expedidos) para 

esse terceiro Estado-Membro? 

2. Para a resposta à primeira questão, é relevante o facto de, antes do seu transporte 

para o terceiro Estado-Membro, uma parte dos bens ter sido objeto de tratamento 

segundo as instruções do sujeito passivo estabelecido (identificado para efeitos 

fiscais) no segundo Estado-Membro?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - Lituânia 

Data da decisão de reenvio: 5/Julho/2016 

 

Directiva 2006/112/CE 

IVA 

Princípio da neutralidade fiscal 

Legislação nacional 

Redução de juros 

Excesso de pagamento de IVA 

Reembolso 

Lituânia 

 

Proc.º C-387/16 

 

- “Deve o artigo 183.° da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 

2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, considerado 

em conjunto com o princípio da neutralidade fiscal, ser interpretado no sentido de 

que se opõe a uma redução nos juros normalmente devidos ao abrigo da legislação 

nacional relativa ao excesso de pagamento de IVA (excedente) que não foi 

reembolsado (compensado) atempadamente, cuja redução tem em consideração 

outras circunstâncias além das que resultam das ações do próprio sujeito passivo, tais 

como a relação entre os juros e o montante do excesso de pagamento não 

reembolsado atempadamente, o período em que o excesso de pagamento não foi 

reembolsado e as razões subjacentes a esta situação, bem como as perdas 

efetivamente sofridas pelo sujeito passivo?” 



 

Órgão jurisdicional de reenvio: 

Szombathelyi Törvényszék - Hungria 

Data da decisão de reenvio: 19/Maio/2016 

 

Reconhecimento de sentenças estrangeiras 

Princípio ne bis in idem 

Trânsito em julgado 

Eficácia 

 

Proc.º C-390/16 

 

- “1) Devem os artigos 67.° e 82.° do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (a seguir «TFUE») ser interpretados no sentido de que se opõem à 

tramitação de um processo penal ou outro processo nacionais, regulados na 

legislação nacional, que tenham por objeto o «reconhecimento» ou a transformação 

num Estado-Membro da eficácia de uma sentença estrangeira – e em resultado dos 

quais se deva considerar a sentença estrangeira como se tivesse sido proferida por um 

tribunal nacional – relativamente a um arguido cujo processo penal já tenha sido 

objeto de julgamento mediante decisão transitada em julgado, através da sentença 

estrangeira, por um tribunal nacional de outro Estado-Membro da União Europeia? 

2) É compatível com o princípio «non bis in idem» estabelecido no artigo 50.° da 

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e no artigo 54.° da Convenção 

de aplicação do Acordo de Schengen – tendo em conta a Decisão-Quadro 

2008/675/JAI do Conselho, de 24 de julho de 2008 – um processo regulado num 

Estado-Membro da União, em especial o previsto nos artigos 46.° a 48.° da Lei 

húngara n.° XXXVIII de 1996 «para o reconhecimento da eficácia» na Hungria [das 

decisões de condenação estrangeiras], relativamente a um processo penal tramitado e 

concluído por decisão transitada em julgado (relativo à mesma pessoa e aos mesmos 

factos) noutro Estado-Membro, ainda que, na realidade, o referido processo não 

tenha por objetivo a execução de tal decisão, mas sim estabelecer o fundamento para 

que esta seja tida em consideração em processos penais que se tramitem no futuro?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Nejvyšší správní soud - República Checa 

Data da decisão de reenvio: 16/Junho/2016 

 

Directiva 2011/95/UE 

Nacionais 

Apátridas 

Protecção internacional 

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

 

Proc.º C-391/16 

 

 

- “É inválido o artigo 14.°, n.ºs 4 e 6, da Diretiva 2011/95/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, que estabelece normas relativas às condições a preencher 

pelos nacionais de países terceiros ou por apátridas para poderem beneficiar de 

proteção internacional, a um estatuto uniforme para refugiados ou pessoas elegíveis 

para proteção subsidiária e ao conteúdo da proteção concedida, por violar o artigo 

18.° da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, o artigo 78.°, n.° 1, do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e os princípios gerais do direito 

da União consagrados no artigo 6.°, n.° 3, do Tratado da União Europeia?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Curtea de Apel Bucureşti - Roménia 

Data da decisão de reenvio: 25/Abril/2016 

 

Directiva 77/388/CEE 

IVA 

Autoliquidação 

Registo para efeitos de IVA 

Inspecção 

 

 

Proc.º C-392/16 

 

 

- “As Diretivas IVA 77/388/CEE e 2006/112/CE opõem-se, em circunstâncias como 

as do litígio no processo principal, a uma legislação nacional ou a uma prática fiscal 

segundo a qual o mecanismo de autoliquidação (medidas de simplificação) – então 

previsto imperativamente para as operações entre sujeitos passivos para efeitos de 

IVA, relativas a terrenos – não é aplicável a uma entidade sujeita a uma inspeção e 

registada na sequência dessa inspeção, oficiosamente, para efeitos de IVA, 

invocando como motivo a circunstância de a entidade inspecionada não ter pedido e 

não ter obtido o registo para efeitos de IVA, antes de efetuar a operação ou na data 

em que o limite máximo foi excedido?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Bundesgerichtshof - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 2/Junho/2016 

 

Regulamento n.º 1234/2007 
Regulamento n.º 1308/2013 
Denominação de origem protegida 
Géneros alimentícios 
Champagne 
 

Proc.º C-393/16 

 

- “1) Devem o artigo 118.°-M, n.° 2, alínea a), ii), do Regulamento (CE) n.° 1234/2007 
e o artigo 103.°, n.° 2, alínea a), ii), do Regulamento (CE) n.° 1308/2013 ser 
interpretados no sentido de que o seu âmbito de aplicação também abrange uma 
situação em que a denominação de origem protegida é utilizada como parte de uma 
denominação de um género alimentício que não corresponde ao caderno de 
especificações do produto protegido, ao qual foi acrescentado um ingrediente que 
corresponde ao caderno de especificações desse produto? 

2) No caso de resposta afirmativa à primeira questão: 

Devem o artigo 118.°-M, n.° 2, alínea a), ii), do Regulamento (CE) n.° 1234/2007 e o 
artigo 103.°, n.° 2, alínea a), ii), do Regulamento (CE) n.° 1308/2013 ser interpretados 
no sentido de que a utilização de uma denominação de origem protegida como parte de 
uma denominação de um género alimentício que não corresponde ao caderno de 
especificações do produto protegido, ao qual foi acrescentado um ingrediente 
correspondente ao caderno de especificações desse produto, constitui uma exploração 
da reputação de uma denominação de origem, quando a designação do género 
alimentício corresponde à denominação habitual de venda do público relevante e o 
ingrediente foi acrescentado em quantidade suficiente para conferir ao produto uma 
propriedade essencial? 

3) Devem o artigo 118.°-M, n.° 2, alínea b), do Regulamento (CE) n.° 1234/2007 e o 
artigo 103.°, n.° 2, alínea b), do Regulamento (CE) n.° 1308/2013 ser interpretados no 
sentido de que a utilização de uma denominação de origem protegida nas circunstâncias 
descritas na segunda questão constitui utilização abusiva, imitação ou evocação? 

4) Devem o artigo 118.°-M, n.° 2, alínea c), do Regulamento (CE) n.° 1234/2007 e o 
artigo 103.°, n.° 2, alínea c), do Regulamento (CE) n.° 1308/2013 ser interpretados no 
sentido de que apenas são aplicáveis a indicações falsas ou falaciosas que possam 
inculcar no público relevante uma impressão errada quanto à origem geográfica de um 
produto?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Landgericht Frankfurt am Main - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 21/Junho/2016 

 

Directivas 2014/59/CE 

Regulamento (CE) n.º 575/2013 

Directiva 2001/24/CE 

Instituição de crédito 

Recuperação 

Resolução 

Sociedade de liquidação 

Licença bancária 

Liquidação 

Carteira de negócios 

Instrumento de recapitalização 

Saneamento 

 

Proc.º C-394/16 

 

- “1) A Diretiva 2014/59/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece 
um enquadramento para a recuperação e a resolução de instituições de crédito e de 
empresas de investimento, e, em particular, o seu artigo 1.°, n.° 1, e o seu artigo 2.°, 
n.° 1, alíneas 2) e 23), conjugados com o artigo 4.°, n.° 1, alínea 1), do Regulamento 
(UE) n.° 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo aos requisitos 
prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de investimento, devem 
ser interpretados no sentido de que está igualmente abrangida pelo âmbito de 
aplicação da diretiva uma entidade de liquidação de ativos (sociedade de liquidação) 
que, quando da entrada em vigor da Diretiva 2014/59/UE, em de julho de 2014, 
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ainda era uma instituição de crédito na aceção do artigo 4.°, n.° 1, alínea 1), do 
Regulamento (UE) n.° 575/2013 (entidade CRR), mas que já tinha perdido essa 
qualidade antes do termo do prazo de transposição da Diretiva 2014/59/UE para o 
direito nacional, em 31 de dezembro de 2014, e já não tem licença bancária para o 
exercício de atividades bancárias, mas apenas pode exercer, com base numa 
autorização legal, a atividade (bancária) exclusiva de liquidação da sua carteira de 
negócios? 

2) A Diretiva 2014/59/UE e, em particular, o seu artigo 43.°, n.° 2, alínea b), e o seu 
artigo 37.°, n.° 6, devem ser interpretados no sentido de que uma medida que 
corresponde ao instrumento de recapitalização interna do artigo 43.° da Diretiva 
2014/59/UE está igualmente abrangida pelo seu âmbito de aplicação material quando 
é aplicada, com fundamento numa disposição nacional do Estado-Membro de 
acolhimento, numa situação em que já não há uma perspetiva razoável de 
restabelecimento da viabilidade da estrutura de liquidação, a qual já após a entrada 
em vigor da Diretiva 2014/59/UE em 2 de julho de 2014, mas antes do termo do 
prazo de transposição, em 31 de dezembro de 2014, tinha vendido os ramos da 
empresa cujas actividades deviam prosseguir, sem que nenhum serviço de 
importância sistémica tenha sido transferido para uma instituição de transição e sem 
que nenhuma outra parte da empresa tenha sido vendida ou transferida, sendo certo 
que esta entidade de liquidação serve exclusivamente para gerir ativos, direitos e 
passivos, com o objetivo de uma realização ordenada, ativa e o mais rentável 
possível desses diferentes ativos, direitos e passivos (liquidação da carteira de 
negócios)? 

3) O artigo 3.°, n.° 2, da Diretiva 2001/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa ao saneamento e à liquidação das instituições de crédito (na redação que lhe 
foi dada pelo artigo 117.° da Diretiva 2014/59/UE) deve ser interpretado no sentido 
de que a redução, imposta por uma autoridade administrativa do Estado-Membro de 
origem a uma entidade de liquidação de ativos, dos passivos dessa entidade, que 
estão sujeitos a outro direito nacional, bem como a redução da taxa de juro e o 
reescalonamento dos passivos no Estado-Membro a cujo direito os passivos estão 
sujeitos e no qual o credor em causa tem a sua sede, produzem todos os seus efeitos 
sem nenhuma outra formalidade, ou isso pressupõe que a entidade de liquidação de 
ativos (sociedade de liquidação) esteja abrangida pelo âmbito de aplicação pessoal da 
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Diretiva 2014/59/UE (em conformidade com a questão 1) e que a medida imposta 
esteja abrangida pelo âmbito de aplicação material da Diretiva 2014/59/UE? 

A expressão «produz[ir] todos os seus efeitos […] sem nenhuma outra formalidade» 
significa que os órgãos jurisdicionais de um Estado-Membro que devem pronunciar-
se sobre o reconhecimento das medidas ordenadas por força do direito do Estado-
Membro de origem, no quadro do direito aplicável aos passivos, não têm 
competência para examinar a compatibilidade das referidas medidas com a Diretiva 
2014/59/UE?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Corte d'appello di Milano -  Itália 

Data da decisão de reenvio: 15/Junho/2016 

 

Livre circulação de mercadorias 

Livre prestação de serviços no mercado interno 

Concorrências europeias e da liberalização do mercado interno 

Componente de automóvel 

Jante 

Reparação  

Aparência exterior original 

 

 

 

Proc.º C-397/16 

 

 

- “«I. Opõem-se (a) os princípios em matéria de livre circulação das mercadorias e de 
liberdade de prestação de serviços no mercado interno; (b) o princípio da efetividade 
das normas da concorrência europeias e da liberalização do mercado interno; (c) os 
princípios do efeito útil e da aplicação uniforme do direito europeu na União 
Europeia; (d) as disposições de direito derivado da União Europeia, como a Diretiva 
98/71 e, em especial, o seu artigo 14.°, o artigo 1.° do Regulamento n.° 461/2010, o 
Regulamento UN/ECE n.° 124, a uma interpretação do artigo 110.° do Regulamento 
n.° 6/2002, que contém a cláusula de reparação, que exclua uma jante réplica, 
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esteticamente idêntica à jante original de fábrica, homologada nos termos do referido 
Regulamento UN/ECE n.° 124, do conceito de componente de um produto complexo 
(automóvel) destinado a possibilitar a sua reparação e a restituir-lhe a sua aparência 
original? 

II. Em caso de resposta negativa à primeira questão, obstam as normas sobre os 
direitos de propriedade industrial relativos aos modelos registados, após ponderação 
dos interesses referidos na primeira questão, à aplicação da cláusula de reparação 
relativamente a produtos complementares réplicas que possam ser escolhidos 
diferentemente pelo cliente, no pressuposto de que a cláusula de reparação deve ser 
interpretada em sentido restritivo e só pode ser invocada de modo limitado quanto a 
peças de substituição com forma vinculada, ou seja, a componentes cuja forma tenha 
sido estabelecida de modo substancialmente inalterável relativamente à aparência 
exterior do produto complexo, excluindo outros componentes que devam ser 
considerados fungíveis e livremente aplicáveis ao gosto do cliente? 

III. Em caso de resposta afirmativa à segunda questão, que medidas devem ser 
adotadas pelo produtor de jantes réplicas para assegurar a legítima circulação dos 
produtos destinados à reparação e restituição da aparência exterior original do 
produto complexo?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Hoge Raad der Nederlanden - Países Baixos 

Data da decisão de reenvio: 8/Julho/2016 

 

TFUE 

Sociedade-mãe 

Sede 

Perdas cambiais 

Filial 

Unidade fiscal 

 

Proc.ºs C-398/16 e C-399/16 

 

- “1. Devem os artigos 43.° e 48.° CE (atuais artigos 49.° e 54.° TFUE) ser 

interpretados no sentido de que se opõem a uma legislação nacional nos termos da 

qual uma sociedade-mãe sedeada num Estado-Membro não pode incluir perdas 

cambiais relativas ao montante que investiu numa filial que está sedeada noutro 

Estado-Membro, ao passo que poderia fazê-lo se essa filial fizesse parte, juntamente 

com a referida sociedade-mãe sedeada no primeiro Estado-Membro, de uma unidade 

fiscal – com as características da unidade fiscal holandesa –, isto em consequência da 

consolidação dentro da unidade fiscal? 

2. Em caso de resposta afirmativa à questão 1, pode ou deve, para a determinação da 

perda cambial a tomar em consideração, partir-se do princípio de que também seriam 

incluídas na unidade fiscal uma ou mais das filiais diretas e indiretas estabelecidas na 

União Europeia e detidas indiretamente pela sociedade-mãe, através dessa filial? 

3. Em caso de resposta afirmativa à questão 1, deve apenas ter-se em conta as perdas 

cambiais que, em caso de inclusão na unidade fiscal da sociedade-mãe seriam 

expressas nos anos a que se refere o litígio, ou devem também ser tomados em 

consideração os resultados cambiais expressos nos anos anteriores?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Naczelny Sąd Administracyjny - Polónia 

Data da decisão de reenvio: 28/Junho/2016 

 

Regulamento (CE) n.º 810/2009 

Código de Vistos 

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

Direito de acção 

 

 

Proc.º C-403/16 

 

 

-“«Deve o artigo 32.°, n.° 3, do Regulamento (CE) n.° 810/2009 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 2009, que estabelece o Código 

Comunitário de Vistos (Código de Vistos) (JO 2009, L 243, p. 1), à luz do disposto 

no considerando 29 do Código de Vistos e no artigo 47.°, primeiro parágrafo, da 

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia ser interpretado no sentido de 

que impõe ao Estado-Membro a obrigação de garantir o direito a uma ação (recurso) 

perante um tribunal?»” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Hungria 

Data da decisão de reenvio: 8/Julho/2016 

 

 

IVA 

Locação financeira 

Resolução 

 

 

Proc.º C-404/16 

 

 

- “1) Deve o conceito de rescisão do artigo 90.°, n.° 1, da Diretiva 2006/112/CE do 

Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre 

o valor acrescentado (a seguir «Diretiva IVA»), ser interpretado no sentido de que 

inclui a situação em que, no âmbito de um contrato fechado de locação financeira, o 

locador financeiro (a seguir «locador») já não pode exigir ao locatário financeiro (a 

seguir «locatário») o pagamento do valor da locação em razão da resolução do 

contrato pelo locador por incumprimento contratual do locatário? 

2) Em caso de resposta afirmativa, pode o [locador], ao abrigo do artigo 90.°, n.° 1, 

da Diretiva IVA, reduzir o valor tributável, mesmo que o legislador nacional, 

fazendo uso da faculdade prevista no artigo 90.°, n.° 2, da Diretiva IVA, não tenha 

permitido a redução do valor tributável nos casos de não pagamento total ou 

parcial?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Augstākā tiesa - Letónia 

Data da decisão de reenvio: 15/Julho/2016 

 

Regulamento CEE n.º 2913/92 

Código Aduaneiro Comunitário 

Direitos reconhecidos pela administração 

Liquidação 

Registo 

Impugnação administrativa 

Recurso 

Dispensa de pagamento 

 

 

Proc.º C-407/16 

 

 

- “1) a) Deve o artigo 220.°, n.ºs 1 e 2, alínea b), do Regulamento (CEE) n.° 2913/92 

do Conselho, de 12 de outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro 

Comunitário, ser interpretado no sentido de que o registo da liquidação do montante 

dos direitos devidos reconhecidos pela administração deve entender-se efetuado no 

momento da decisão de registo da liquidação ou no momento da determinação pela 

administração da obrigação de pagamento dos direitos, independentemente do facto 

de a referida decisão ser objeto de impugnação administrativa e de recurso para os 

tribunais? 

b) Devem os artigos 236.° e 239.° do Regulamento (CEE) n.° 2913/92 do Conselho, 

de 12 de outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário, ser 
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interpretados no sentido de que no momento em que a administração toma a decisão 

de registo da liquidação do montante correspondente dos direitos e determina a 

obrigação do devedor de proceder ao seu pagamento (decisão que foi tomada pela 

administração Estatal no caso em apreço), mas tendo o devedor impugnado 

administrativamente essa decisão e dela recorrido para os tribunais, deve 

simultaneamente ser requerida a dispensa de pagamento ou o reembolso desses 

direitos, de acordo com os artigos 236.° ou 239.° do Regulamento (ou pode 

considerar-se, alternativamente, que, neste caso, a impugnação da decisão da 

administração constitui também um pedido de dispensa de pagamento ou de 

reembolso da dívida tributária)? Em caso de resposta afirmativa, qual é então a 

diferença material entre a fiscalização da legalidade da decisão administrativa de 

registo da liquidação e da obrigação de pagamento dos direitos, por um lado, e a 

questão a ser resolvida em conformidade com o artigo 236.°, por outro? 

c) Deve o artigo 236.°, n.° 2, primeiro parágrafo, do Regulamento (CEE) n.° 2913/92 

do Conselho, de 12 de outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro 

Comunitário, ser interpretado no sentido de que a impugnação da decisão da 

administração que determina a obrigação de pagamento dos direitos e a duração do 

processo judicial prorrogam o prazo para a apresentação do pedido de dispensa de 

pagamento ou reembolso dos direitos (ou justificam o seu não cumprimento)? 

d) Se se decidir proceder ao registo da liquidação ou à dispensa de pagamento neste 

processo independentemente da decisão tomada pela Comissão Europeia 

relativamente a outro Estado-Membro (a Finlândia), incumbe à autoridade aduaneira 

ou ao tribunal, tendo em conta o artigo 869.°, alínea b), do Regulamento n.° 2454/93 

da Comissão, de 2 de julho de 1993, que fixa determinadas disposições de aplicação 

do Regulamento (CEE) n.° 2913/92 do Conselho, que estabelece o Código 

Aduaneiro Comunitário, assim como o montante dos eventuais direitos no processo 
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considerado, transmitir a questão do não registo da liquidação ou da dispensa de 

pagamento dos direitos à Comissão Europeia? 

2) a) Ao aplicar-se o artigo 220.°, n.° 2, alínea b), do Regulamento (CEE) n.° 

2913/92 do Conselho, de 12 de outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro 

Comunitário, deve proceder-se à verificação a posteriori das circunstâncias relativas 

à conduta das autoridades e do exportador de um país terceiro (no caso em apreço, o 

Cambodja), investigadas no quadro da missão do OLAF? Ou deve entender-se que a 

descrição geral das circunstâncias constante do relatório do OLAF sobre o referido 

comportamento tem caráter probatório? 

b) Os dados obtidos na verificação a posteriori, mesmo que se refiram ao caso de um 

Estado-Membro concreto, têm caráter decisivo relativamente ao relatório do OLAF? 

c) Deve interpretar-se o artigo 875.° do Regulamento n.° 2454/93 da Comissão, de 2 

de julho de 1993, que fixa determinadas disposições de aplicação do Regulamento 

(CEE) n.° 2913/92 do Conselho, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário, 

no sentido de que a decisão da Comissão Europeia, tomada de acordo com o referido 

relatório do OLAF relativamente a outro Estado-Membro (a Finlândia), é vinculativa 

para o Estado-Membro? 

d) Há que efetuar a verificação a posteriori e utilizar a informação nela obtida se a 

Comissão Europeia, tendo por base o relatório do OLAF, tiver já tomado uma 

decisão de não registo da liquidação dos direitos relativamente a outro Estado-

Membro e aplicado o artigo 875.° do Regulamento de aplicação do Código 

Aduaneiro? 

3) Para se avaliar se o sujeito passivo agiu com motivos razoáveis e boa-fé, para 

efeitos da aplicação do artigo 220.°, n.° 2, alínea b), do Regulamento (CEE) n.° 

2913/92 do Conselho, de 12 de outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro 

Comunitário, pode ser relevante para o caso concreto o facto de a operação de 

importação de mercadorias ter por base um contrato de distribuição?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Curtea de Apel Bucure�ti - Roménia 

Data da decisão de reenvio: 20/Maio/2016 

 

Directiva 2004/18/CE 

Âmbito de aplicação 

Adesão à União Europeia 

Banco Europeu de Investimento 

Controlo de financiamento 

OUG n.º 72/2007 

Roménia 

 

Proc.º C-408/16 

 

- “1. Deve o artigo 15.°, alínea c), da Diretiva 2004/18/CE deve ser interpretado no 

sentido de que permite a um Estado-Membro não aplicar, posteriormente à sua 

adesão à União Europeia, a diretiva em causa, quando beneficie de um contrato 

definanciamento celebrado com o Banco Europeu de Investimento, assinado antes da 

adesão, com base no qual se aplicam aos contratos públicos a adjudicar os requisitos 

específicos impostos pelo financiador, como os do presente processo, que são mais 

restritivos que os permitidos pela diretiva? 

2. Deve a Diretiva 2004/18/CE ser interpretada no sentido de que se opõe à 

existência, no direito nacional, de um ato normativo como o O.U.G. n.° 72/2007 

(Decreto-Lei n.° 72/2007), que prevê a aplicação das disposições do Guia relativo à 
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celebração de contratos pelo Banco Europeu de Investimento, em derrogação das 

disposições do ato normativo que transpôs para o direito nacional a diretiva, no caso 

em apreço o O.U.G. n.° 34/2006 (Decreto-Lei n.° 34/2006), pelos motivos indicados 

no relatório de acompanhamento, para dar cumprimento ao contrato de 

financiamento celebrado antes da adesão? 

3. Na interpretação do artigo 9.°, n.° 5, e do artigo 60.°, alínea a), do Regulamento 

(CE) n.° 1083/2006, tal contrato público, celebrado de acordo com o Guia relativo à 

celebração de contratos pelo Banco Europeu de Investimento e com o direito 

nacional, pode ser considerado conforme com a legislação da União e elegível para 

uma subvenção europeia não reembolsável, concedida retroativamente? 

4. Em caso de resposta negativa à questão anterior, quando esse contrato público 

tenha sido, no entanto, declarado conforme no momento da verificação dos requisitos 

de qualificação do Programului opera�ional sectorial «Transport» 2007-2013 

(Programa operacional setorial «Transporte» 2007-2013), tal presumida violação das 

normas do direito da União relativas aos contratos públicos (fixação de alguns 

critérios de pré-seleção dos proponentes de natureza análoga aos do Guia relativo à 

celebração de contratos pelo Banco Europeu de Investimento, mais restritivos em 

relação aos da Diretiva 2004/18/CE – indicados detalhadamente nos n.os 12 a 14 do 

presente reenvio) constitui uma «irregularidade» na aceção do artigo 2.°, n.° 7, do 

Regulamento (CE) n.° 1083/2006, que cria a obrigação de o Estado-Membro em 

causa proceder a uma correção financeira/redução percentual com base no artigo 

98.°, n.° 2, do mesmo regulamento?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Symvoulio tis Epikrateias - Grécia 

Data da decisão de reenvio: 24/Junho/2016 

 

Directiva 76/2007/CEE 

Directiva 2002/73/CE 

Directiva 2006/54/CE 

Proibição de discriminação 

Sexo 

Estatura 

Sector público 

Condições de trabalho 

Academia de polícia 

Acesso ao emprego 

 

Proc.º C-409/16 

 

- “«O artigo 1.°, n.° 1, do Decreto Presidencial n.° 90/2003, que altera o artigo 2.°, 

n.° 1, do Decreto Presidencial n.° 4/1995, nos termos do qual os candidatos civis às 

Escolas de oficiais e de agentes de polícia da Academia de Polícia devem, entre 

outros requisitos, ‘ter uma estatura (homens e mulheres) mínima de 1,70 metros’, é 

conforme com as disposições das Diretivas 76/207/CEE, 2002/73/CE e 2006/54/CE, 

que proíbem qualquer discriminação indireta em razão do sexo no que se refere ao 

acesso ao emprego, à formação e promoção profissionais e às condições de trabalho 

no setor público (a menos que tal diferença efetiva de tratamento se deva a fatores 

objetivamente justificados e estranhos a qualquer discriminação em razão do sexo e 

não ultrapasse os limites do adequado e necessário para atingir o fim prosseguido 

pela medida)?»” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Bundesarbeitsgericht - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 17/Março/2016 

 

Directiva 2000/78/CE 

Entidade patronal 

Candidato 

Religião 

Registo profissional essencial 

AGG 

Alemanha 

 

Proc.º C-414/16 

 

- “1) Deve o artigo 4.°, n.° 2, da Diretiva 2000/78/CE ser interpretado no sentido de 

que uma entidade patronal como a demandada no presente processo � ou a Igreja 

por ela � pode determinar ela própria, de modo vinculativo, se uma determinada 

religião de um candidato, atenta a natureza da atividade ou o contexto da sua 

execução, constitui um requisito profissional essencial, legítimo e justificado no 

âmbito da sua ética? 

2) No caso de resposta negativa à primeira questão: 

Deve deixar de ser aplicada num litígio como o do caso vertente uma disposição do 

direito nacional, como, neste caso, o § 9, n.° 1, primeira alternativa, da AGG 



2 
 

(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – Lei geral sobre a igualdade de tratamento), 

segundo a qual um tratamento diferente no emprego pelas comunidades religiosas e 

pelas instituições que tutelam em razão da religião também é permitido quando uma 

determinada religião, tendo em conta a identidade desta comunidade religiosa à luz 

do seu direito de autodeterminação, constitui uma exigência profissional justificada? 

3) No caso de resposta negativa à primeira questão, além disso: 

Quais os requisitos que devem ser impostos à natureza da atividade e ao contexto da 

respetiva execução como requisitos profissionais essenciais, legítimos e justificados 

no âmbito da ética da organização, nos termos do artigo 4.°, n.° 2, da Diretiva 

2000/78/CE?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Instância Central de Matosinhos – 3.ª Secção Trabalho - Portugal 

Data da decisão de reenvio: 16/Junho/2016 

 

Directiva 93/104/CE 

Directiva 2003/8/CE 

Carta dos Direitos Fundamentais da UE 

Trabalho por turnos 

(Dia) Descanso semanal 

Escolha do empregador 

 

Proc.º C-415/16 

 

 

 

- “1º) À luz dos arts. 5° da Directiva 93/104/CE do Conselho de 23 de Novembro de 

1993, e da Directiva 2003/88/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 

4/11/2003, bem assim como do art. 31°/e da Carta dos Direitos Fundamentais da UE, 

no caso de trabalhadores a trabalhar por turnos e com folgas rotativas, em 

estabelecimento que labora em todos os dias da semana mas que não labora 

continuamente nas 24 horas diárias, o dia de descanso obrigatório a que o trabalhador 

tem direito deve ser necessariamente concedido em cada período de sete dias, ou 

seja, pelo menos no sétimo dia subsequente a seis dias de trabalho consecutivo? 

2º) É ou não conforme com essas Directivas e normativos, a interpretação de que em 

relação a esses trabalhadores o empregador é livre de escolher os dias em que 

concede ao trabalhador, em cada semana, os descansos a que este tem direito, 
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podendo o trabalhador ser obrigado, sem remuneração de trabalho suplementar, a 

prestar até dez dias de trabalho consecutivos? 

3º) É ou não conforme com essas Directivas e normativos, uma interpretação no 

sentido de que o período de 24 horas de descanso ininterrupto pode ocorrer em 

qualquer dos dias de calendário de um determinado período de sete dias de 

calendário e o período de 24 horas de descanso ininterrupto (às quais se adicionam as 

11 horas de descanso diário) subsequente pode igualmente ocorrer em qualquer dos 

dias de calendário do período de sete dias de calendário imediatamente subsequente 

ao anterior?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunal Judicial da Comarca de Faro – Portimão – Instância Central – 2.ª Secção do 

Trabalho   

Data da decisão de reenvio: 20/Julho/2016 

 

Directiva 2001/23/CE 

Empresa municipal 

Dissolução 

Município 

Transmissão do estabelecimento 

Contrato de trabalho 

Suspensão 

 

Proc.º C-416/16 

 

- “1ª - O artigo 1°, nomeadamente a respetiva alínea b), da Diretiva 2001/23/CE do 
Conselho, de 12 de março, é aplicável a uma situação como a dos autos, em que uma 
empresa municipal (cujo único acionista é o Município) é dissolvida (por deliberação 
do órgão executivo do Município), passando as atividades pela mesma 
desempenhadas a caber parcialmente ao Município e parcialmente a outra empresa 
municipal (cujo objeto social foi alterado para o efeito - e que é também 
integralmente detida pelo Município), ou seja, nestas circunstâncias pode considerar-
se ter ocorrido uma transmissão de estabelecimento, na aceção da mencionada 
Diretiva? 

2ª- Um trabalhador que não se encontre em exercício efetivo de funções 
(designadamente, por ter o seu contrato de trabalho suspenso) deve, ou não, 
considerar-se abrangido no conceito de «trabalhador», na aceção constante do artigo 
2°, n° 1, alínea d) da Diretiva 2001/23/CE e, nessa conformidade, os direitos e 
obrigações decorrentes do contrato de trabalho devem, ou não, considerar-se 
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transferidos para o cessionário, em conformidade com o que resulta do artigo 3°, nº 1 
da citada Diretiva 200 1/23/CE? 

3ª - É admissível, devendo considerar-se conforme ao Direito da União, a estatuição 
de restrições à transferência de trabalhadores, designadamente em função do tipo de 
vínculo laboral ou duração do mesmo, no quadro de uma transmissão de 
estabelecimento, nomeadamente do tipo das que constam do artigo 62°, nos 5, 6 e 11I 
do RJAEL?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunale di Bolzano / Landesgericht Bozen - Itália 

Data da decisão de reenvio: 15/Julho/2016 

 

Directiva 75/363/CEE 
Médico 
Formação de especialidade 
Subsídio de remuneração 
Restituição do montante 
Princípio da livre circulação dos trabalhadores 
 

Proc.º C-419/16 

 

- “1) O artigo 2.°, n.° 1, alínea c), da Diretiva 75/363/CEE, conforme alterado pela 
Diretiva 82/76/CEE, e o anexo nele referido, devem ser interpretados no sentido de 
que se opõem a uma norma de direito interno, como a aplicável no processo 
principal, que subordina o pagamento da remuneração atribuída aos médicos que 
fazem formação de especialidade à apresentação de uma declaração de compromisso 
do médico beneficiário de prestar pelo menos cinco anos de serviço no serviço 
público de saúde da Província Autónoma de Bolzano no prazo de dez anos a contar 
da data de obtenção da especialização e que, em caso de incumprimento total dessa 
obrigação, permite expressamente à Província Autónoma de Bolzano, entidade que 
financia essa remuneração, obter a restituição de um montante até 70% do subsídio 
concedido, acrescido de juros legais calculados a partir do momento em que a 
administração pagou cada uma das prestações? 

2) Em caso de resposta negativa à primeira questão, o princípio da livre circulação 
dos trabalhadores, previsto no artigo 45.° TFUE, opõe-se a uma norma de direito 
interno, como a aplicável no processo principal, que subordina o pagamento da 
remuneração atribuída aos médicos que fazem formação de especialidade à 
apresentação de uma declaração de compromisso do médico beneficiário de prestar 
pelo menos cinco anos de serviço no serviço público de saúde da Província 
Autónoma de Bolzano no prazo de dez anos a contar da data de obtenção da 
especialização e que, em caso de incumprimento total dessa obrigação, permite 
expressamente à Província Autónoma de Bolzano, entidade que financia essa 
remuneração, obter a restituição de um montante até 70% do subsídio concedido, 
acrescido de juros legais calculados a partir do momento em que a administração 
pagou cada uma das prestações?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Conseil d'État - França 

Data da decisão de reenvio: 19/Julho/2016 

 

Directiva 90/434 

Permuta de títulos 

Diferimento da tributação 

Mais-valia 

Cessão dos títulos 

Preço de aquisição 

Liberdade de estabelecimento  

 

Proc.º C-421/16 

 

- “1.° Devem as disposições referidas do artigo 8.° da [Diretiva 90/434] ser 
interpretadas no sentido de que, no caso de uma operação de permuta de títulos 
abrangida pelo âmbito de aplicação desta diretiva, proíbem um mecanismo de 
diferimento da tributação que, em derrogação à regra segundo a qual o facto gerador 
da tributação de uma mais-valia se constitui no ano da sua realização, preveja que o 
apuramento e a liquidação de uma mais-valia de permuta ocorrem no momento da 
operação de permuta de títulos e a respetiva tributação no ano do evento que põe 
termo ao diferimento da tributação, que pode, nomeadamente, ser a cessão dos títulos 
recebidos no momento da permuta? 

2.° Admitindo que é tributável, pode a mais-valia de permuta de títulos ser taxada 
pelo Estado que tinha o poder de a tributar no momento da operação de permuta, 
quando a cessão dos títulos recebidos nessa permuta seja da competência tributária 
de outro Estado-Membro? 
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3.° Em caso de resposta às questões precedentes que a [Diretiva 90/434] não se opõe 
a que a mais-valia resultante de uma permuta de títulos seja tributada no momento da 
cessão ulterior dos títulos recebidos na permuta, incluindo quando as duas operações 
não são da competência tributária do mesmo Estado-Membro, pode o Estado-
Membro em que a mais-valia de permuta foi objeto de diferimento de tributação 
tributar a mais-valia diferida no momento dessa cessão, sem prejuízo das 
estipulações da Convenção fiscal bilateral aplicáveis, sem ter em conta o resultado da 
cessão quando esse resultado seja uma menos-valia? Esta questão é colocada 
relativamente tanto à [Diretiva 90/434] como à liberdade de estabelecimento 
garantida pelo artigo 43.° do Tratado que institui a Comunidade Europeia, atual 
artigo 49.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, na medida em que 
um contribuinte com domicílio fiscal em França no momento da operação de 
permuta e da operação de cessão de títulos pode beneficiar, nas condições recordadas 
no n.° 4 da presente decisão, da imputação de uma menos-valia de cessão. 

4° Em caso de resposta à terceira questão que há que ter em conta a menos-valia 
resultante da cessão dos títulos recebidos na permuta, deve o Estado-Membro em que 
foi realizada a mais-valia de permuta imputar a esta mais-valia a menos-valia de 
cessão ou deve, na medida em que a cessão não é da sua competência tributária, 
renunciar à tributação da mais-valia de permuta? 

5° Em caso de resposta à quarta questão que há que imputar a menos-valia de cessão 
à mais-valia de permuta, qual o preço de aquisição dos títulos cedidos que deve ser 
considerado para o cálculo dessa menos-valia de cessão? Nomeadamente, deve ser 
considerado como preço de aquisição unitário dos títulos cedidos o valor total dos 
títulos da sociedade recebidos na permuta, conforme figura na declaração de mais-
valia, dividido pelo número de títulos recebidos na permuta, ou deve ser considerado 
um preço de aquisição médio ponderado, tendo também em conta as operações 
posteriores à permuta, como outras aquisições ou distribuições gratuitas de títulos da 
mesma sociedade?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Landgericht Trier - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 28/Julho/2016 

 

Regulamento (CE) n.º 1308/2013 

Produtos agrícolas 

Descrição explicativa 

«Leite» 

Produtos lácteos 

Produtos veganos/vegetais 

 

 

Proc.º C-422/16 

 

 

-“1. Pode o artigo 78.°, n.° 2, do Regulamento (UE) n.° 1308/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que estabelece uma organização 
comum dos mercados dos produtos agrícolas e que revoga os Regulamentos (CEE) 
n.° 922/72 (CEE) n.° 234/79 (CE) n.° 1037/2001 (CE) n.° 1234/2007 do Conselho (a 
seguir «Regulamento (UE) n.° 1308/2013»), ser interpretado no sentido de que as 
definições, designações e denominações de venda previstas no anexo VII não têm de 
cumprir os respetivos requisitos definidos nesse anexo se essas definições, 
designações e denominações de venda forem completadas por menções explicativas 
ou descritivas (como, por exemplo, «manteiga de tofu» para um produto puramente 
vegetal)? 

2. Deve o anexo VII, parte III, n.° 1, do Regulamento (UE) n.° 1308/2013 ser 
entendido no sentido de que a expressão «leite» está exclusivamente reservada ao 
produto da secreção mamária normal, proveniente de uma ou mais ordenhas, sem 
nenhuma adição ou extração ou pode a expressão «leite» também ser utilizada para a 
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comercialização de produtos vegetais (veganos) acrescentando se, se for o caso, 
termos explicativos tais como «leite de soja»?  

3. Deve o anexo VII, parte III, n.° 2, relativo ao artigo 78.° do Regulamento 
(UE) n.° 1308/2013 ser interpretado no sentido de que as designações enumeradas 
em pormenor no n.° 2, alínea a), nomeadamente, «soro de leite», «nata», «manteiga», 
«leitelho», «queijo», «iogurte» ou o termo «chantili», estão exclusivamente 
reservados aos produtos lácteos ou podem os produtos puramente vegetais/veganos 
que foram produzidos sem leite (animal) ser também abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do anexo VII, parte III, n.° 2, do Regulamento (UE) n.° 1308/2013?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Supreme Court of the United Kingdom - Reino Unido 

Data da decisão de reenvio: 27/Julho/2016 

 

 

Direito de residência permanente 

Protecção reforçada 

Período de residência 

Vínculo de integração 

 

 

Proc.º C-424/16 

 

 

- “«1) A proteção reforçada nos termos do artigo 28.°, n.° 3, alínea a), depende da 

titularidade de um direito de residência permanente no âmbito do artigo 16.° e do artigo 

28.°, n.° 2? 

Caso a resposta a esta questão seja negativa, o Supreme Court também considera 

necessário ou adequado submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões 

prejudiciais: 

«2) O período de residência durante os 10 anos precedentes, a que o artigo 28.°, n.° 3, 

alínea a), faz referência, é a) um simples período de calendário recuando no tempo a 

contar da data pertinente (no presente caso a data da decisão de afastamento), estando aí 

incluídos quaisquer períodos de ausência ou prisão; b) um período potencialmente não 

consecutivo, obtido recuando no tempo a partir da data pertinente e adicionando o(s) 

período(s) em que a pessoa em causa não esteve ausente ou presa, para chegar, se 

possível, a um total de 10 anos de residência em anos precedentes? 

3) Qual é a verdadeira relação entre o critério de 10 anos de residência a que se refere o 

artigo 28.°, n.° 3, alínea a), e a apreciação global de um vínculo de integração?»” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel - Bélgica 

Data da decisão de reenvio: 25/Julho/2016 

 

Regulamento (CE) n.º 1009/2009 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem 

Carta dos Direitos Fundamentais da EU 

Tratado sobre o Funcionamento da EU 

Regulamento (CE) n.º 853/2004 

Abate de animais 

Occisão 

Ritos religiosos 

Matadouros 

Acreditação 

Saúde pública 

Encargos 

Princípio da proporcionalidade 

 

 

Proc.º C-426/16 

 

- “O artigo 4.º, n.º 4, lido em conjugação com o artigo 2.º, alínea k), do Regulamento 

(CE) n.º 1099/2009, de 24 de setembro de 2009, relativo à protecção dos animais no 

momento da occisão, é inválido por violação do artigo 9.º da Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem, do artigo 10.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia e/ou do artigo 13 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 
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porquanto determina que o abate de animais segundo métodos especiais exigidos por 

ritos religiosos, sem atordoamento, só pode ser efetuado num matadouro abrangido 

pelo Regulamento (CE) n.º 853/2004, ao passo que, na Região Flamenga, não existe 

suficiente capacidade nesses matadouros para dar resposta à procura do abate ritual 

sem atordoamento de animais que se verifica todos os anos por ocasião da Festa do 

Sacrifício islâmica, e os encargos para converter os estabelecimentos de abate 

temporários, controlados e acreditados pelo Estado, com vista à referida festa, em 

matadouros abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 853/2004, não parecem ser 

pertinentes para alcançar os objetivos prosseguidos do bem-estar dos animais e da 

saúde pública e, portanto, não parecem ser proporcionados?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Sofiyski rayonen sad - Bulgária 

Data da decisão de reenvio: 26/Abril/2016 

 

Advogado 

Honorários 

Ordem dos advogados 

IVA 

 

Proc.ºs C-427/16 e C-428/16 

 

- “1) Opõe-se o artigo 101.°, n.° 1, TFUE (proibição de impedir, restringir ou falsear a 
concorrência) ao § 36, n.° 2, da Lei relativa ao exercício da advocacia, nos termos da 
qual uma associação de empresários que exercem uma profissão liberal (Conselho 
Superior da Ordem dos Advogados) dispõe de poder discricionário, com base em 
competências atribuídas pelo Estado, para determinar previamente o montante mínimo 
do preço dos serviços prestados por esses empresários (honorários de advogados)? 

2) Em caso de resposta afirmativa a primeira questão: deve considerar-se que o § 78, n.° 
5, do Código de Processo Civil, in fine (na parte em que não admite uma redução dos 
honorários do advogado abaixo do montante mínimo fixado) é contrário ao artigo 101.°, 
n.° 1, TFUE? 

3) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão: deve considerar-se que o § 132, 
ponto 5, da Lei relativa ao exercício da advocacia (no que respeita à aplicação do § 136, 
n.° 1, da referida lei) é contrário ao artigo 101.°, n.° 1, TFUE? 

4) Opõe-se o artigo 56.°, n.° 1, TFUE (proibição de restrição à livre prestação de 
serviços) ao § 36, n.° 2, da Lei relativa ao exercício da advocacia? 

5) Deve considerar-se que o § 78, n.° 8, do Código de Processo Civil é contrário ao 
artigo 101.°, n.° 1, TFUE? 

6) Deve considerar-se que o § 78, n.° 8, do Código de Processo Civil é contrário à 
Diretiva 77/249/CEE (no que respeita ao direito de as pessoas representadas por 
consultores jurídicos exigirem honorários de advogado)? 

7) Deve considerar-se que o § 2a das disposições adicionais do Regulamento n.° 1 é 
contrário à Diretiva 2006/112/CE, que permite considerar o IVA parte integrante do 
preço do serviço prestado no exercício de uma profissão liberal (relativamente à 
inclusão do IVA como componente dos honorários devidos ao advogado)?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Sąd Okręgowy w Łodzi - Polónia 

Data da decisão de reenvio: 30/Junho/2016 

 

Directiva 98/59/CE 

Alteração dos contratos de trabalho 

Número de trabalhadores 

Procedimento 

Código do trabalho 

 

Proc.º C-429/16 

 

- “«Deve o artigo 2.° da Diretiva 98/59/CE ser interpretado no sentido de que o 
empregador que empregue pelo menos 20 trabalhadores, e que pretenda comunicar a 
alteração dos contratos de trabalho de um determinado número de trabalhadores, nos 
termos do artigo 1.°, n.° 1, da Lei de 13 de março de 2003, que regula a rescisão do 
contrato de trabalho por motivos não imputáveis aos trabalhadores (Ustawa o 
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników; Dz. U. 2003, n.° 90, posição 844, com alterações 
posteriores), está obrigado a respeitar os procedimentos previstos nos artigos 2.°, 3.°, 
4.° e 6.° daquela lei, ou seja, no sentido de que esta obrigação também existe nos 
casos previstos nos seguintes artigos: 

1. Artigo 24113, § 2, em conjugação com os artigos 2418, § 2, e 231 do Código do 
Trabalho; 

2. Artigo 24113, § 2, em conjugação com o artigo 772, § 5, ou com o artigo 2417, § 1, 
do Código do Trabalho; 

3. Artigo 42.°, § 1, do Código do Trabalho, em conjugação com o Artigo 45, § 1, do 
Código do Trabalho?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León - Espanha 

Data da decisão de reenvio: 11/Maio/2016 

 

Pensão de reforma 

Incapacidade permanente absoluta 

Suspensão 

Interpretação da lei 

Regulamento (CE) n.º 833/2004 

Regulamento (CEE) 1408/71 

 

Proc.º C-431/16 

 

- “a) Deve uma disposição de direito interno, como a constante do artigo 6.°, n.° 4, 
do Real Decreto 1646/1972, de 23 de junho, que estabelece que o complemento de 
20% da base reguladora a favor dos pensionistas de incapacidade permanente total 
para a sua profissão habitual de maiores de 55 anos «é suspensa durante o período 
em que o trabalhador obtenha um emprego», ser considerada como uma regra 
anticúmulo no sentido dos artigos 12.°, 46.°-A, 46.°-B e 46.°-C do Regulamento 
(CEE) 1408/71 e 5.°, 53.°, 54.° e 55.° do Regulamento (CE) 883/2004, tendo em 
conta que o Tribunal Supremo espanhol entendeu que a incompatibilidade 
estabelecida na referida disposição de direito interno é aplicável não apenas 
relativamente ao desempenho de uma atividade profissional, mas também ao 
benefício de uma pensão de reforma? 

b) Em caso de resposta afirmativa à questão anterior, devem os artigos 46.°A, n.° 3, 
alínea a), do Regulamento (CEE) 1408/71 e 53.°, n.° 3, alínea a), do Regulamento 
(CE) 883/2004 ser interpretados no sentido de que uma regra anticúmulo entre a 
prestação em causa e uma pensão de outro Estado da União Europeia ou da Suíça é 
apenas aplicável quando exista uma disposição de direito nacional com categoria de 
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lei que estabeleça de forma expressa a incompatibilidade das prestações da 
Segurança Social de invalidez, de velhice ou de sobrevivência, como a do caso 
controvertido, com as prestações ou os rendimentos adquiridos no estrangeiro pelo 
beneficiário? Ou pode a regra anticúmulo ser aplicada às pensões de outro Estado da 
União Europeia ou da Suíça, em conformidade com os artigos 2.° do Regulamento 
(CEE) 1408/71 e 5.° do Regulamento (CE) 883/2004, na ausência de previsão legal 
expressa, mas quando a jurisprudência nacional tenha adotado uma interpretação que 
implica a incompatibilidade entre a prestação controvertida e uma pensão de reforma 
de direito interno espanhol? 

c) Se a resposta à questão anterior for favorável à aplicação da regra anticúmulo 
espanhola (com a sua extensão por via jurisprudencial) ao caso em apreço, apesar da 
ausência de lei expressa que preveja as prestações ou rendimentos adquiridos no 
estrangeiro, o complemento de 20% que, de acordo com a legislação espanhola de 
Segurança Social, é recebido pelos trabalhadores maiores de 55 anos aos quais é 
reconhecida uma incapacidade permanente total para a sua profissão habitual, tal 
como descrito, deve considerar-se uma prestação da mesma ou de natureza diferente 
de uma pensão de reforma do sistema de Segurança Social suíço? A definição dos 
diferentes ramos de Segurança Social dos artigos 4.°, n.° 1, do Regulamento (CEE) 
1408/71 e 3.°, n.° 1, do Regulamento (CE) 883/2004 tem alcance ao nível da União 
ou deve atender-se à definição dada pela legislação nacional para cada prestação 
concreta? Caso a definição tenha alcance ao nível da União, deve o complemento de 
20% da base reguladora da pensão de incapacidade permanente total, objeto deste 
processo, ser considerado uma prestação de invalidez ou uma prestação de 
desemprego, tendo em conta que complementa a pensão de incapacidade permanente 
total para a profissão habitual em razão da dificuldade para encontrar outro emprego 
no caso dos maiores de 55 anos, de forma que o pagamento desse complemento é 
suspenso se o beneficiário desempenhar uma atividade profissional? 

d) Se se considerar que as prestações são da mesma natureza e considerando que os 
períodos de contribuições noutro Estado não foram tidos em consideração, nem para 
a determinação do montante da pensão de incapacidade espanhola, nem do seu 
complemento, deve entender-se que o complemento de 20% da base reguladora da 
pensão espanhola por incapacidade permanente total constitui uma prestação à qual 
são aplicáveis as regras anticúmulo, na medida em que o seu montante deva ser 
considerado independente da duração dos períodos de seguro ou residência, no 
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sentido dos artigos 46.°-B, n.° 2, alínea a), do Regulamento (CEE) 1408/71 e 54.°, 
n.° 2, alínea a), do Regulamento (CE) 883/2004? Pode a regra anticúmulo ser 
aplicada ainda que a referida prestação não conste da parte D do Anexo IV do 
Regulamento (CEE) 1408/71 nem do anexo IX do Regulamento (CE) 883/2004? 

e) Em caso de resposta afirmativa à questão anterior, é aplicável a norma contida nos 
artigos 46.°-A, n.° 3, alínea d), do Regulamento (CEE) 1408/71 e 53.°, n.° 3, alínea 
d), do Regulamento (CE) 883/2004, nos termos da qual a prestação da Segurança 
Social espanhola só pode ser reduzida «até ao limite do montante das prestações 
devidas nos termos da legislação» do outro Estado, neste caso da Suíça? 

f) Se se considerar que as prestações são de natureza diferente e uma vez que não 
consta que a Suíça aplique qualquer regra anticúmulo, nos termos dos artigos 46.°-C 
do Regulamento (CEE) 1408/71 e 55.° do Regulamento (CE) 883/2004, pode a 
redução aplicar-se integralmente ao complemento de 20% da pensão de incapacidade 
permanente total espanhola ou deve ser objeto de divisão ou redução proporcional? 
Em ambos os casos, deve ser aplicado o montante resultante dos artigos 46.°-A, n.° 
3, alínea d), do Regulamento (CEE) 1408/71 e 53.°, n.° 3, alínea d), do Regulamento 
(CE) 883/2004, de acordo com os quais a prestação da Segurança Social espanhola 
só pode ser reduzida «até ao limite do montante das prestações devidas nos termos da 
legislação» do outro Estado, neste caso da Suíça?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Corte suprema di cassazione - Itália 

Data da decisão de reenvio: 5/Abril/2016 

 

Regulamento (CE) n.º 44/2001 
Regulamento (CE) n.º 6/02 
Competência judiciária 
Carácter prejudicial 
Conhecimento do mérito  
Competência exclusiva 
Patente 
Marca 
Desenho 
Inscrição 
Nulidade 
Declaração negativa 
Responsabilidade extracontratual 
Contrafacção  
Abuso de posição dominante 
Concorrência desleal 
Interpretação extensiva 
 

 

Proc.º C-433/16 

 

- “[1)] Nos termos do artigo 24.° do Regulamento (CE) n.° 44/2001, pode-se 
interpretar ou não como aceitação da competência judiciária a apresentação da 
exceção da falta de competência do órgão jurisdicional nacional chamado a decidir, 
formulada com caráter prejudicial mas subordinada a outras exceções prejudiciais 
processuais, e antes em todo o caso das questões sobre o mérito? 
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[2)] A falta de previsão no artigo 82.°, n.° 4, do Regulamento (CE) n.° 6/2002 de 
foros alternativos para os litígios em matéria de declaração negativa em relação ao 
requerido, a que se refere o artigo 82.°, n.° 1, do mesmo regulamento, deve ser 
interpretada no sentido de que isso implica a atribuição de uma competência 
exclusiva quanto a esses litígios? 

[3)] Para responder à questão formulada no número anterior, é necessário, além 
disso, estabelecer-se a correlação com a interpretação das normas em matéria de 
competência exclusiva do Regulamento (CE) n.° 44/2001, em particular, com a do 
artigo 22.°, que estabelece os casos dessa competência entre os quais se inclui a 
competência em matéria de inscrição e nulidade de patentes, marcas e desenhos mas 
não a relativa aos litígios em matéria de declaração negativa, bem como o seu artigo 
24.° que prevê a possibilidade de, para além dos casos em que a competência do 
tribunal resulta de outras disposições do regulamento, o requerido aceite um foro 
diferente, com a consequente atribuição da competência do tribunal em que o 
demandante intentou a ação? 

[4)] A orientação expressa no acórdão do Tribunal de Justiça de 25 de outubro de 
2012, Folien Fischer (C-133/11, EU:C:2012:664)em matéria de aplicabilidade do 
artigo 5.°, n.° 3, do Regulamento (CE) n.° 44/2001 reveste um caráter geral e 
absoluto aplicável a todas as ações de declaração negativa de responsabilidade 
extracontratual incluindo a de declaração negativa da contrafação em matéria de 
desenhos comunitários e, por conseguinte, no caso em apreço é competente o foro a 
que se refere o artigo 81.° do Regulamento (CE) n.° 6/2002 ou o previsto no artigo 
5.°, n.° 3, do Regulamento (CE) n.° 44/2011 ou o autor pode optar por um ou outro 
dos tribunais possíveis? 

[5)] No caso em que são formulados pedidos de abuso de posição dominante e de 
concorrência desleal no âmbito de um litígio em matéria de desenhos comunitários 
com os quais estão conexos, na medida em que a sua procedência pressupõe a 
procedência prévia da ação de declaração negativa, os mesmos podem ser ou não 
tratados conjuntamente com esta última perante o mesmo tribunal em conformidade 
com uma interpretação extensiva do artigo 28.°, n.° 3, do Regulamento (CE) n.° 
44/2001? 

[6)] As duas ações referidas no número anterior constituem matéria extracontratual e, 
em caso de resposta afirmativa, as mesmas podem ter incidência na aplicação ao caso 
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em apreço do Regulamento (CE) 44/2001 (artigo 5.°, n.° 3) ou do Regulamento (CE) 
n.° [6/02] no que respeita à competência judiciária?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Bundesgerichtshof - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 2/Junho/2016 

 

Regulamento (CE) n.º 6/2002 

Desenhos comunitários 

Modelos comunitários 

Produtos 

Componentes 

Reparação 

Aparência original 

Fornecedor 

Consumidor 

 

Proc.º 435/16 

 

- “1) A aplicação da barreira de proteção na aceção do artigo 110.°, n.° 1, do 
Regulamento (CE) n.° 6/2002 circunscreve-se a componentes com uma forma 
determinada, ou seja, a componentes cuja forma seja, em princípio, definitivamente 
determinada pela aparência do produto no seu todo, não sendo por isso – como no 
caso das jantes de um veículo automóvel – suscetível de livre escolha por parte dos 
clientes? 

2) Em caso de resposta negativa à primeira questão: 

A aplicação da barreira de proteção na aceção do artigo 110.°, n.° 1, do Regulamento 
(CE) n.° 6/2002 circunscreve-se à oferta de produtos concebidos de forma 
semelhante, ou seja, a produtos que correspondam, também quanto à cor e ao 
tamanho, aos produtos originais? 
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3) Em caso de resposta negativa à primeira questão: 

A barreira de proteção na aceção do artigo 110.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 
6/2002 só é invocável pelo fornecedor de um produto que viola, em princípio, o 
modelo ou desenho protegido quando esse fornecedor garanta objetivamente que o 
seu produto se destina a ser adquirido exclusivamente para efeitos de reparação e não 
para outros efeitos, tais como a modernização ou a personalização do produto no seu 
todo? 

4) Em caso de resposta afirmativa à terceira questão: 

Que medidas deve adotar o fornecedor de um produto que viola, em princípio, o 
modelo ou desenho protegido para garantir objetivamente que o seu produto se 
destina a ser adquirido exclusivamente para efeitos de reparação e não para outros 
efeitos, tais como a modernização ou a personalização do produto no seu todo? Basta 

a) que o fornecedor indique no prospeto de venda que esta ocorre exclusivamente 
para efeitos de reparação no sentido de restituir ao produto no seu todo a sua 
aparência original ou 

b) é necessário que o fornecedor faça depender a entrega da circunstância de o 
adquirente (comerciante ou consumidor) declarar, por escrito, que só utiliza o 
produto fornecido para efeitos de reparação?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Areios Pagos - Supremo Tribunal de Cassação - Grécia 

Data da decisão de reenvio: 7/Julho/2016 

 

Regulamento (CE) n.º 44/2001 

Pacto de jurisdição 

Extensão 

Órgãos sociais 

Responsabilidade solidária 

Pessoa colectiva 

 

Proc.º C-436/16 

 

 

- “A cláusula de extensão de competência convencionada, nos termos do artigo 23.°, 

n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 44/2001, entre sociedades e que, no caso em apreço, 

consta do documento particular de 14 de novembro de 2007, subscrito pela primeira 

e segunda recorrentes em cassação, cujo artigo 10.° dispõe que «o presente acordo é 

regulado pelo direito inglês, fica submetido à competência jurisdicional dos tribunais 

ingleses e qualquer litígio derivado do mesmo ou relativo ao mesmo é da 

competência exclusiva do Supremo Tribunal (High Court) de Inglaterra e do País de 

Gales», abrange também, quanto aos atos e omissões dos órgãos da segunda 

recorrida em cassação, que a representam e pelos quais assume a responsabilidade, 

nos termos do artigo 71.° do Código Civil grego, as pessoas responsáveis que agiram 

no exercício das suas funções e que respondem, nos termos do mesmo artigo 

conjugado com o disposto no artigo 926.° do Código Civil grego, solidariamente 

com a sociedade enquanto pessoa coletiva?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Roménia) 

Data da decisão de reenvio: 22/Junho/2016 

 

Importação de bens 

Reembolso de IVA 

Interpretação da lei 

Directiva 79/1072/CE 

Directiva 77/388/CEE 

 

Proc.º C-441/16 

 

- “1) Devem os artigos 2.°, 3.°, 4.° e 5.° da Diretiva 79/1072/CEE, em conjugação 

com o artigo 17.°, n.os 2 e 3, alínea a), da Diretiva 77/388/CEE, ser interpretados no 

sentido de que se opõem à prática de uma administração tributária nacional que 

considera não existirem elementos objetivos que confirmem a intenção, declarada 

pelo sujeito passivo, de utilizar os bens importados no contexto da sua actividade 

económica quando, à data da importação efetiva, o contrato para cuja execução o 

sujeito passivo adquiriu e importou esses bens estava suspenso, com o sério risco de 

a entrega ou operação subsequente a que os bens importados se destinavam já não se 

realizar? 

2) A prova da subsequente circulação dos bens importados, ou seja, a confirmação de 

que os bens importados foram, efetivamente, destinados às operações tributáveis do 

sujeito passivo, e do modo como o foram, constitui um requisito complementar 

exigido para o reembolso do IVA, distinto dos enunciados nos artigos 3.° e 4.° da 
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Diretiva 79/1072/CEE e proibido pelo artigo 6.° da mesma Diretiva, ou uma 

informação necessária sobre o requisito essencial para o reembolso que consiste na 

utilização dos bens importados no âmbito de operações tributáveis, informação que o 

órgão da administração tributária pode exigir nos termos do artigo 6.° da Diretiva? 

3) Podem os artigos 2.°, 3.°, 4.° e 5.° da Diretiva 79/1072/CEE, em conjugação com 

o artigo 17.°, n.os 2 e 3, alínea a), da Diretiva 77/388/CEE, ser interpretados no 

sentido de que o direito ao reembolso do IVA pode ser recusado quando não se 

realize a operação subsequente prevista, em cujo contexto deveriam ser utilizados os 

bens importados? Em tais condições, assume relevância o destino efetivo dos bens, 

ou seja, o facto de, em quaisquer circunstâncias, estes terem sido utilizados, o modo 

como foram utilizados e o facto de terem sido utilizados no Estado-Membro em que 

o IVA foi pago ou fora desse Estado?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Court of Appeal of Ireland - Irlanda 

Data da decisão de reenvio: 29/Julho/2016 

 

 

Directiva 2004/38/CE 

Estatuto de trabalhador não assalariado 

Estado-Membro de acolhimento 

Direito de residência 

Subsídio para candidatos a emprego 

Regulamento n.º 883/2004/CE 

 

 

Proc.º C-442/16 

 

- “1. Um cidadão da União que: (1) é nacional de outro Estado-Membro;  (2) residiu 

legalmente e exerceu atividade como trabalhador não assalariado num Estado-

Membro de acolhimento durante aproximadamente quatro anos; (3) cessou a sua 

atividade laboral ou económica por falta de trabalho e (4) se inscreveu no serviço de 

emprego competente como candidato a emprego, mantém o estatuto de trabalhador 

não assalariado nos termos do artigo 7.°, n.º 1, alínea a), por força do artigo 7.°, n.º 3, 

alínea b), da Diretiva 2004/38 8/CE, ou de outra disposição? 

2. Em caso de resposta negativa, mantém o direito de residência no Estado-Membro 

de acolhimento apesar de não preencher os critérios previstos no artigo 7.°, n.º 1, 

alíneas b) ou c), da Diretiva 2004/38/CE ou só está protegido contra o afastamento 

nos termos do artigo 14.º, n.º 4, alínea b), da Diretiva 2004/38/CE? 

3. Em caso de resposta negativa, o indeferimento do pedido apresentado por essa 

pessoa de um subsídio para candidatos a emprego (que é uma prestação pecuniária 

especial de caráter não contributivo na aceção do artigo 70.° do Regulamento n.º 

883/2004/CE), por não ter demonstrado ser titular do direito de residência no Estado-

Membro de acolhimento, é compatível com o direito da União e, em especial, com o 

artigo 4.° do Regulamento n.º 883/2004/CE?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Cour d’appel de Mons - Bélgica 

Data da decisão de reenvio: 3/Agosto/2016 

 

Directiva 78/660/CEE, do Conselho 

Regras de elaboração do balanço 

Sociedade 

Cartas anuais 

Opções sobre acções 

Proveitos 

Risco 

Provisão 

 

Proc.º C-444/16 e C-445/16 

 

- “«É compatível com as regras de elaboração do balanço previstas na Quarta 

Diretiva do Conselho, de 25 de julho de 1978, relativa às contas anuais de certas 

formas de sociedade (Diretiva 78/660/CEE, JO L 222, de 14 de agosto de 1978, p. 

11), segundo as quais: 

– as contas anuais devem dar uma imagem fiel do património, da situação financeira, 

assim como dos resultados da sociedade (artigo 2.°, n.° 3 da diretiva); 

– as provisões para riscos e encargos têm por objeto cobrir perdas ou dívidas que 

estão claramente circunscritas, quanto à sua natureza, mas que, na data de 
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encerramento do balanço, são ou prováveis ou certas, mas indeterminadas quanto ao 

seu montante ou quanto à data da sua ocorrência (artigo 20.°, n.° 1, da diretiva); 

– o princípio da prudência deve em qualquer caso ser observado e em particular: 

somente os lucros realizados à data de encerramento do balanço podem ser nele 

inscritos; 

devem tomar-se em conta os riscos previsíveis e as perdas eventuais que tenham a 

sua origem no exercício ou num exercício anterior, mesmo se estes riscos ou perdas 

apenas tiverem sido conhecidos entre a data de encerramento do balanço e a data na 

qual este é elaborado [artigo 31.°, n.° 1, alíneas c), aa) e bb), da diretiva]; 

– devem tomar-se em consideração os encargos e os proveitos respeitantes ao 

exercício a que se referem as contas, sem atenção à data de pagamento ou de 

recebimento destes encargos ou proveitos [artigo 31.°, n.° 1, alínea d), da diretiva]; 

– os elementos das rubricas do ativo e do passivo devem ser valorizados 

separadamente [artigo 31.°, n.° 1, alínea e), da diretiva]; 

que uma sociedade emitente de uma opção sobre ações possa contabilizar em 

proveitos o preço da cessão da referida opção no exercício contabilístico em que a 

opção é exercida ou no termo do seu prazo de validade, a fim de ser tomado em 

conta o risco que o emitente da opção assume na sequência do compromisso a que se 

vincula [e não] no exercício em que a cessão da opção se realiza e o preço desta é 

definitivamente adquirido, sendo o risco assumido pelo emitente da opção avaliado 

separadamente pela contabilização de uma provisão?»” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Bundesgerichtshof - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 14/Junho/2016 

 

Regulamento (CE) n.º 44/2001, do Conselho 
Regulamento (CE) n.º 261/2004, do Parlamento Europeu 
Regulamento (CEE) n.º 295/91 
Matéria contratual 
Direito à indemnização 
Transporte aéreo 
Recusa de embarque 
Cancelamento do voo 
Atraso do voo 
Companhia aérea 
Terceiro 
Destino final 
Lugar de cumprimento 
Aeroporto de trânsito 
 

Proc.os C-447/16 e C-448/16 

 

- “1. Deve o artigo 5.°, ponto 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.° 44/2001 do 
Conselho, de 22 de dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao 
reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, ser 
interpretado no sentido de que o conceito de «matéria contratual» também inclui um 
direito a indemnização ao abrigo do artigo 7.° do Regulamento (CE) n.° 261/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de fevereiro de 2004, que estabelece 
regras comuns para a indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes 
aéreos em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos 
voos e que revoga o Regulamento (CEE) n.° 295/91, reclamado contra uma 
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companhia aérea operadora que não é a que celebrou o contrato com o passageiro em 
causa? 

2. Na medida em que seja aplicável o artigo 5.°, ponto 1, do Regulamento (CE) n.° 
44/2001: 

No contexto de um transporte de passageiros em dois voos, sem permanência 
significativa no aeroporto de trânsito, deve o lugar de destino final do passageiro ser 
considerado o lugar de cumprimento da obrigação, na aceção do artigo 5.°, ponto 1, 
alínea b), segundo travessão, do Regulamento (CE) n.° 44/2001, quando o direito a 
indemnização ao abrigo do artigo 7.° do Regulamento (CE) n.° 261/2004 invocado 
na ação se baseia numa perturbação ocorrida na primeira parte do trajeto e a ação é 
intentada contra a companhia aérea que operou o primeiro voo mas que não é 
signatária do contrato de transporte?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Corte d’appello di Genova - Itália 

Data da decisão de reenvio: 8/Julho/2016 

 

Regulamento n.º 448/2004 

Directiva 2011/98/UE 

Prestação familiar 

Subsídio 

Princípio da igualdade de tratamento 

Trabalhador 

Autorização única de trabalho 

 

Proc.º C-449/16 

 

- “Uma prestação como a prevista pelo artigo 65.° da Lei n.° 448/1998, denominada 

«subsídio para os agregados familiares com pelo menos três filhos menores», 

constitui uma prestação familiar na aceção do artigo 3.°, n.° 1, alínea j), do 

Regulamento (CE) n.° 883/2004? 

Em caso de resposta afirmativa, o princípio da igualdade de tratamento, consagrado 

no artigo 12.°, n.° 1, alínea e), da Diretiva 2011/98/UE, opõe-se a uma legislação 

como a italiana, nos termos da qual um trabalhador de um país terceiro titular de uma 

«autorização única de trabalho» (com duração superior a seis meses) não pode 

beneficiar do «subsídio para os agregados familiares com pelo menos três filhos 

menores», apesar de residir com três ou mais filhos menores e de auferir rendimentos 

inferiores ao limite previsto por lei?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Supreme Court of the United Kingdom - Reino Unido 

Data da decisão de reenvio: 10/Agosto/2016 

 

Mudança de sexo 

Pensão de reforma 

Requisitos 

 

 

Proc.º C-451/16 

 

 

- “A Diretiva 79/7/CEE do Conselho opõe-se a que a legislação nacional, além da 
exigência de cumprimento de critérios físicos, sociais e psicológicos para o 
reconhecimento de uma mudança de identidade sexual, imponha a uma pessoa que 
tenha mudado de identidade sexual que seja solteira para ter o direito de beneficiar 
de uma pensão de reforma do Estado?” 

 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Bundesfinanzhof - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 22/Junho/2016 

 

IVA 

Farmácias 

Seguro de saúde 

Seguradora 

Princípio da igualdade 

 

 

Proc.º C-462/16 

 

 

- “À luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (acórdão Elida 
Gibbs de 24 de outubro de 1996, C-317/94, EU:C:1996:400, Colet.,1996, I-5339, n.os 
28 e 31) e tendo em conta o princípio da igualdade de tratamento consagrado no 
direito da União, uma empresa farmacêutica que fornece medicamentos tem o direito 
de reduzir o valor tributável ao abrigo do artigo 90.° da Diretiva 2006/112/CE do 
Conselho de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o 
valor acrescentado, quando – fornece os medicamentos às farmácias através de 
grossistas, – as farmácias vendem esses medicamentos com imposto aos segurados 
do seguro de saúde privado, 

– a seguradora que cobre os custos da doença (empresa de seguro de saúde privado) 
reembolsa aos segurados os custos de aquisição dos medicamentos e 



– a empresa farmacêutica, por força de uma disposição legal, é obrigada a pagar uma 
«redução» à empresa de seguro de saúde privado?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Hoge Raad der Nederlanden - Países Baixos 

Data do despacho de reenvio: 12/Agosto/2016 

 

IVA 

Prestação de serviços 

 

Proc.º C-463/16 

 

 

- “Deve o artigo 12.°, n.° 3, alínea a), da Sexta Diretiva ser interpretado no sentido de 

que, no caso de um serviço que constitui uma única prestação para efeitos da 

tributação do IVA ser composto por um ou mais elementos concretos e específicos, 

os quais, considerados autonomamente, estão sujeitos a diferentes taxas de IVA, a 

tributação do IVA desse serviço composto deve ser feita em função das diferentes 

taxas aplicáveis a esses elementos se o pagamento do serviço puder ser dividido 

segundo uma proporção correta desses elementos?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Amtsgericht Stuttgart - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 8/Agosto/2016 

 

Tribunal 

Interpretação da lei 

Convenção de Lugano 

 

 

Proc.º C-467/16 

 

 

 

- “Uma autoridade de conciliação de direito suíço também está abrangida pelo 

conceito de «tribunal» para efeitos do âmbito de aplicação dos artigos 27.° e 30.° da 

Convenção de Lugano de 30 de outubro de 2007 relativa à competência judiciária, ao 

reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (a seguir 

«Convenção de Lugano de 2007»)?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

High Court - Irlanda 

Data da decisão de reenvio: 29/Julho/2016 

 

Recurso 

Custas 

Interpretação da lei 

Directiva n.º 2011/92/UE 

 

Proc.º C-470/16 

 

- “(i) No âmbito de um sistema jurídico nacional em que o legislador não definiu de 
forma expressa e taxativa a fase do processo em que uma decisão deve ser 
impugnada e em que esta questão é decidida, casuisticamente, pelo juiz de cada 
processo, segundo as regras do direito consuetudinário, o direito a um processo «não 
exageradamente dispendioso» previsto no artigo 11.°, n.° 4, da Diretiva 2011/92/UE 
pode ser invocado num processo judicial nacional em que deve ser determinado se 
um dado pedido foi apresentado no momento próprio? 

(ii) A exigência de que o processo «não [seja] exageradamente dispendioso», 
previsto no artigo 11.°, n.° 4, da Diretiva 2011/92/UE, é aplicável a todos os 
elementos de um processo judicial de impugnação da legalidade (tanto no plano do 
direito nacional como no do direito da União) de um ato, decisão ou omissão 
abrangido pelas disposições de participação do público na implementação da 
diretiva, ou somente aos elementos de direito da União do mesmo (ou mesmo apenas 
aos elementos que digam respeito a questões relativas às disposições de participação 
do público na implementação da diretiva)? 

(iii) Abrange a expressão «decisão, ato ou omissão», constante do artigo 11.°, n.° 1, 
da Diretiva 2011/92/UE, as decisões administrativas adotadas em sede de apreciação 
de um pedido de aprovação, independentemente de as mesmas terem ou não caráter 
final e produzirem ou não efeitos definitivos nos direitos das partes? 
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(iv) Deve um tribunal nacional, a fim de garantir a proteção judicial eficaz nos 
domínios abrangidos pela legislação ambiental da UE, interpretar a respectiva lei 
nacional do modo mais coerente possível com os objetivos consignados no artigo 9.°, 
n.° 3, da Convenção da UNECE sobre acesso à informação, participação do público 
no processo de tomada de decisão e acesso à justiça em matéria de ambiente, 
celebrada em Aarhus em 25 de junho de 1998 (a) num processo de impugnação da 
validade de um processo de aprovação de um projeto designado como de interesse 
comum ao abrigo do Regulamento n.° 347/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de abril de 2013, relativo às orientações para as infraestruturas 
energéticas transeuropeias, e/ou (b) num processo de impugnação da validade de um 
procedimento de aprovação de um projeto que afeta um sítio europeu classificado 
nos termos da Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à 
preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens? 

(v) Caso a resposta à questão (iv)(a) e/ou (b) seja afirmativa, a estipulação de que os 
recorrentes devem satisfazer «os critérios estabelecidos no direito interno» invalida a 
possibilidade de se atribuir um efeito direto à Convenção, quando os recorrentes 
preencham todos os requisitos previstos na lei nacional para efeitos de apresentação 
de um pedido e/ou tenham manifestamente direito a apresentá-lo (a) num processo de 
impugnação da validade de um procedimento de aprovação de um projeto designado 
como de interesse comum ao abrigo do Regulamento n.° 347/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2013, relativo às orientações para as 
infraestruturas energéticas transeuropeias, e/ou (b) num processo de impugnação da 
validade de um procedimento de aprovação de um projecto que afeta um sítio 
europeu classificado nos termos da Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio 
de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens? 

(vi) Pode um Estado-Membro estabelecer na legislação exceções à regra de que os 
processos ambientais não devem ser exageradamente dispendiosos, sabendo-se que 
nem a Diretiva 2011/92/UE nem a Convenção de Aahrus preveem essa exceção? 

(vii) Em especial, a exigência na legislação nacional de um nexo de causalidade entre 
o ato ou decisão alegadamente ilícito e o dano infligido ao ambiente, a título de 
requisito de aplicabilidade do regime nacional que transpõe o artigo 9.°, n.° 4, da 
Convenção de Aarhus – que visa assegurar que os processos ambientais não sejam 
exageradamente dispendiosos -, é compatível com a mesma Convenção?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León - Espanha 

Data da decisão de reenvio: 12/Maio/2016 

 

Transferência de estabelecimento 

Despedimento colectivo 

Impugnação do despedimento 

 

 

Proc.º C-472/16 

 

 

- “1) Deve considerar-se que existe uma transferência para efeitos da Diretiva 
2001/23/CE quando o titular de uma concessão de uma Escola de Música de uma 
Câmara Municipal, que recebe todos os meios materiais dessa Câmara (instalações, 
instrumentos, salas de aula, mobiliário), contrata o seu próprio pessoal e presta os 
seus serviços por anos letivos, abandona a atividade em 1 de abril de 2013, dois 
meses antes do fim do ano letivo, restituindo todos os meios materiais à Câmara, que 
não retoma a atividade para completar o ano letivo 2012-13, mas efetua uma nova 
adjudicação a um novo prestador, que retoma a atividade em setembro de 2013, no 
início do novo ano lectivo 2013-14, transferindo a Câmara, para esse efeito, para o 
novo prestador, os meios materiais necessários de que antes dispunha o anterior 
prestador (instalações, instrumentos, salas de aula, mobiliário)? 

2) Em caso de resposta afirmativa à questão anterior, nas condições descritas, em que 
o incumprimento das suas obrigações por parte da empresa principal (Câmara) obriga 
o primeiro prestador a cessar a sua atividade e despedir todo o seu pessoal e depois 
essa empresa principal transfere os meios materiais para um segundo prestador, que 
prossegue com a mesma atividade, deve interpretar-se, para efeitos do artigo 4.°, n.° 
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1, da Diretiva 2001/23/CE, que o despedimento dos trabalhadores do primeiro 
prestador foi efetuado por «razões económicas, técnicas ou de organização que 
impliquem mudanças da força de trabalho» ou que o fundamento do mesmo foi «[a] 
transferência de uma empresa ou estabelecimento ou de uma parte de em[pr]esa ou 
de estabelecimento», proibida pelo referido artigo? 

3) Se a resposta à questão anterior for que o fundamento do despedimento foi a 
transferência e, portanto, contrário à Diretiva 2001/23/CE, deve o artigo 47.° da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia ser interpretado no sentido de 
que impede que a legislação nacional proíba um juiz ou tribunal de decidir sobre o 
mérito das alegações de um trabalhador que impugna o seu despedimento num 
processo individual, efetuado no quadro de um despedimento coletivo, para defender 
os direitos que decorram da aplicação das Diretivas 2001/23/CE do Conselho, de 12 
de março de 2001, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes à manutenção dos direitos dos trabalhadores em caso de transferência de 
empresas ou de estabelecimentos, ou de partes de empresas ou de estabelecimentos, e 
98/59/CE do Conselho, de 20 de julho de 1998, relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros respeitantes aos despedimentos coletivos, pelo 
facto de ter sido proferida uma decisão anterior transitada em julgado sobre o 
despedimento coletivo num processo em que o trabalhador não tenha podido ser 
parte, ainda que o tenham sido ou tenham podido ser os sindicatos com implantação 
na empresa e/ou os representantes legais coletivos dos trabalhadores?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava zračnog 

prometa, elektroničkih komunikacija i pošte - Croácia 

Data da decisão de reenvio: 26/Agosto/2016 

 

Acordo multilateral 

Zona europeia de aviação comum 

Transporte aéreo 

Título de transporte autónomo 

Voos distintos 

Transbordo 

 

 

Proc.º C-476/16 

 

 

- “«A prática de uma companhia aérea de uma Parte Associada do Acordo EACE, 

que consiste em assegurar transportes aéreos comerciais de passageiros com partida 

de um Estado-Membro da União Europeia, através do seu país de origem como 

ponto de transferência onde faz o transbordo dos passageiros e das suas bagagens 

para outro avião da mesma companhia, e com destino a um ponto de um Estado-

Membro da União Europeia ou de um país terceiro, com base num título de 

transporte autónomo no qual figuram dois números de voo distintos, é conforme com 

a interpretação do direito da União, em geral, e com a interpretação das disposições 

do artigo 3.°, n.° 1, alínea a), subalínea i), do Protocolo VI, que figura no anexo V do 

Acordo Multilateral sobre a criação de uma Zona Europeia de Aviação Comum, em 

particular?»” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Østre Landsret - Dinamarca 

Data da decisão de reenvio: 5/Setembro/2016 

 

Liberdade de circulação de capitais 

Liberdade de prestação de serviços 

Retenção na fonte 

Imposto sobre dividendos pagos por sociedades 

 

Proc.º C-480/16 

 

 

- “O artigo 56.° TCE (artigo 63.° TFUE), relativo à livre circulação de capitais, ou o  

artigo 49.° TCE (artigo 56.° TFEU), relativo à livre prestação de serviços, opõem-se 

a um regime fiscal como o que está em causa no processo principal, que prevê a 

retenção na fonte do imposto sobre os dividendos recebidos de sociedades 

dinamarquesas por organismos de investimento coletivo não dinamarqueses 

abrangidos pela Diretiva 85/611/CE do Conselho 1 (Diretiva OICVM), quando os 

organismos de investimento coletivo dinamarqueses equivalentes podem beneficiar 

de uma isenção da retenção na fonte, quer porque realizam efetivamente uma 

distribuição mínima aos participantes em troca da retenção do imposto na fonte, quer 

porque tecnicamente é calculada uma distribuição mínima, sobre a qual o imposto 

aplicável aos participantes nesses organismos é retido na fonte?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Oberlandesgericht Innsbruck - Áustria 

Data da decisão de reenvio: 2/Setembro/2016 

 

Directiva 2000/78/CE 

Igualdade de tratamento no emprego 

Não discriminação em razão da idade 

Responsabilização do Estado 

 

Proc.º C-482/16 

 

 

- “1) Deve-se interpretar o direito da União Europeia, no seu estado atual, e, em 

especial, o princípio geral da igualdade de tratamento, o princípio geral de não 

discriminação em razão da idade, previsto no artigo 6.°, n.° 3, do TUE e no artigo 

21.° da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a proibição de 

discriminação no que se refere à livre circulação dos trabalhadores prevista no artigo 

45.° TFUE e a Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de novembro de 2000, que 

estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade 

profissional, no sentido de que se opõe a uma legislação nacional, como a que está 

em causa no processo principal, a qual, para eliminar uma discriminação em razão da 

idade constatada pelo Tribunal de Justiça no acórdão Gotthard Starjakob 

(nomeadamente o facto de, relativamente aos trabalhadores da ÖBB, não terem sido 

considerados os períodos de emprego anteriores aos 18 anos de idade), apenas tem 

efetivamente em consideração os períodos de emprego anteriores aos 18 anos de 

idade em relação a uma pequena parte dos trabalhadores da ÖBB objeto de 

discriminação nos termos do regime anterior (concretamente apenas os períodos de 

emprego cumpridos na ÖBB ou em empresas públicas de infraestrutura ferroviária 
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e/ou em empresas públicas ferroviárias equiparáveis da UE, do EEE e dos países 

associados à UE por acordos de associação e/ou por acordos relativos à livre 

circulação dos trabalhadores), mas que, em relação à maior parte dos trabalhadores 

da ÖBB originalmente discriminados, não tem em consideração quaisquer outros 

períodos de emprego anteriores aos 18 anos de idade, e, em particular, não tem em 

conta os períodos que permitem a estes trabalhadores da ÖBB desempenharem 

melhor as suas tarefas, como, por exemplo, os períodos de emprego realizados em 

empresas, públicas ou privadas, de transporte e/ou empresas ligadas à gestão da 

infraestrutura responsáveis pela construção, comercialização ou manutenção da 

infraestrutura (material circulante, construção de carris, catenárias, instalações 

elétricas e eletrónicas, postos de sinalização, construção de estações ferroviárias e 

semelhantes) utilizada pelo empregador, ou em empresas equiparáveis, 

estabelecendo desta forma, definitivamente, uma discriminação em razão da idade 

para a maior parte dos trabalhadores da ÖBB afetados pela anterior legislação 

discriminatória? 

2) O comportamento de um Estado-Membro, que é proprietário a 100% de uma 

empresa de transporte ferroviário e que, de facto, é o empregador dos trabalhadores 

da referida empresa, que consiste em tentar impedir, por motivos puramente fiscais e 

recorrendo a alterações legislativas com efeitos retroativos nos anos de 2011 e de 

2015, o direito dos referidos trabalhadores ao pagamento retroativo de remunerações, 

resultante do direito da União, na sequência da constatação pelo Tribunal de Justiça, 

em várias decisões (acórdãos David Hütter, Siegfried Pohl, Gotthard Starjakob), da 

existência de uma discriminação – entre outros motivos, em razão da idade – e que 

também foi reconhecida em várias decisões judiciais nacionais, entre outras, do 

Oberste Gerichtshof (8 ObA 11/15y), cumpre os requisitos enunciados pelo Tribunal 

de Justiça na sua jurisprudência relativos à responsabilização do referido Estado-

Membro, ao abrigo do direito da União, em particular devido a violação 

suficientemente caracterizada do direito da União, designadamente do artigo 2.°, n.° 

1, em conjugação com o artigo 1.° da Diretiva 2000/78/CE, interpretado em vários 

acórdãos do Tribunal de Justiça (David Hütter, Siegfried Pohl, Gotthard Starjakob)?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Fővárosi Törvényszék (tribunal de Budapeste-Capital -  Hungria 

Data da decisão de reenvio: 29/Agosto/2016 

 

Directiva 93/13/CE 

Crédito ao consumo 

Cláusula abusiva 

Processo 

 

Proc.º C-483/16 

 

- “1) Devem as seguintes disposições de direito da União, a saber, o artigo 129.°A, 

n.ºs 1 e 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (Tratado de Roma), 

lido à luz do n.° 3 do mesmo artigo; o artigo 38.° da Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia (JO 2012, C 362, p. 2); o artigo 7.°, n.os 1 e 2, da Diretiva 

93/13/CEE do Conselho, de 5 de abril de 1993, relativa às cláusulas abusivas nos 

contratos celebrados com os consumidores, lido à luz do artigo 8.° da mesma 

diretiva, bem como o considerando 47 da Diretiva 2008/48/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2008, relativa a contratos de crédito aos 

consumidores e que revoga a Diretiva 87/102/CEE do Conselho, ser interpretadas 

no sentido de que se opõem a uma regulamentação nacional (e à aplicação desta) que 

estabelece requisitos adicionais em prejuízo das partes processuais (demandante ou 

demandado) que, entre 1 de maio de 2004 e 26 de julho de 2014, celebraram 

contratos de crédito, na qualidade de consumidores, que incluam uma cláusula 

contratual abusiva que permite um aumento unilateral dos juros, das despesas e das 
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comissões ou que introduzem uma disposição contratual que consagra um diferencial 

comprador-vendedor, 

pelo facto de, no que respeita aos referidos requisitos adicionais, para que se possam 

exercer nos tribunais os direitos derivados da invalidade dos referidos contratos 

celebrados com consumidores e, em particular, para que o tribunal possa chegar a 

conhecer do mérito do processo, ser exigida a apresentação de um articulado de 

processo civil (nomeadamente uma petição inicial, uma alteração da petição inicial 

ou uma exceção de invalidade do demandado – contra a condenação do consumidor 

– ou uma alteração desta exceção, um pedido reconvencional do demandado ou uma 

alteração deste pedido reconvencional) com um conteúdo obrigatório, 

ao passo que outras partes processuais que não tenham celebrado um contrato de 

crédito, na qualidade de consumidores, ou que tenham celebrado no mesmo período, 

na qualidade de consumidores, um contrato de crédito de um tipo diferente do supra 

mencionado não têm de apresentar tal articulado com um conteúdo determinado? 

2) Independentemente de o Tribunal de Justiça responder afirmativa ou 

negativamente à primeira questão submetida, formulada em termos mais gerais do 

que esta segunda questão, devem as disposições de direito da União enumeradas na 

primeira questão ser interpretadas no sentido de que se  opõem a que os seguintes 

requisitos adicionais obrigatórios [a) a c)] sejam aplicados à parte processual que 

celebrou, na qualidade de consumido, na aceção da primeira questão, um contrato de 

crédito: 

a) no âmbito do processo judicial, o articulado [a petição inicial, a alteração da 

petição ou a exceção de invalidade do demandado – contra a condenação do 

consumidor – ou a alteração desta exceção, o pedido reconvencional do demandado 

ou a alteração deste pedido reconvencional] que deve apresentar a parte no processo 

(demandante ou demandado) que celebrou, na qualidade de consumidor, um contrato 
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de crédito na aceção da primeira questão, só será admissível – isto é, só poderá ser 

apreciada a questão quanto ao mérito –, se nesse articulado 

a parte processual não requerer apenas que o órgão jurisdicional declare a invalidade 

total ou parcial do contrato de crédito celebrado com consumidores na aceção da 

primeira questão, mas requerer também que se apliquem as consequências jurídicas 

associadas à invalidade total, 

ao passo que outras partes processuais que não tenham celebrado um contrato de 

crédito, na qualidade de consumidores, ou que tenham celebrado no mesmo período, 

na qualidade de consumidores, um contrato de crédito de um tipo diferente do supra 

mencionado não têm de apresentar tal articulado com um conteúdo determinado? 

b) no âmbito do processo judicial, o articulado [a petição inicial, a alteração da 

petição ou a exceção de invalidade do demandado – contra a condenação do 

consumidor – ou a alteração desta exceção, o pedido reconvencional do demandado 

ou a alteração deste pedido reconvencional] que deve apresentar a parte no processo 

(demandante ou demandado) que celebrou, na qualidade de consumidor, um contrato 

de crédito na aceção da primeira questão, só será admissível – isto é, só poderá ser 

apreciada a questão quanto ao mérito –, se nesse articulado 

para além da declaração judicial da invalidade total do contrato celebrado com 

consumidores na aceção da primeira questão, o demandante não requerer, entre as 

consequências jurídicas associadas à invalidade total, o restabelecimento judicial da 

situação existente antes da celebração do contrato, 

ao passo que outras partes processuais que não tenham celebrado um contrato de 

crédito, na qualidade de consumidores, ou que tenham celebrado no mesmo período, 

na qualidade de consumidores, um contrato de crédito de um tipo diferente do supra 

mencionado não têm de apresentar tal articulado com um conteúdo determinado? 
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c) no âmbito do processo judicial, o articulado [a petição inicial, a alteração da 

petição ou a exceção de invalidade do demandado – contra a condenação do 

consumidor – ou a alteração desta exceção, o pedido reconvencional do demandado 

ou a alteração deste pedido reconvencional] que deve apresentar a parte no processo 

(demandante ou demandado) que celebrou, na qualidade de consumidor, um contrato 

de crédito na aceção da primeira questão, só será admissível – isto é, só poderá ser 

apreciada a questão quanto ao mérito –, se 

no que respeita ao período compreendido entre o início da relação jurídica contratual 

e a propositura da ação, constar deste articulado uma apresentação de contas, 

extremamente complexa do ponto de vista matemático (conforme determinam as 

disposições nacionais), para cuja elaboração também têm de ser tomadas em 

consideração as normas reguladoras da conversão em forints 

e que deve incluir uma lista detalhada, discriminada de modo a poder ser verificada 

aritmeticamente, na qual se indiquem as mensalidades vencidas que têm d e ser 

pagas nos termos do contrato, as mensalidades pagas pelo demandante, as 

mensalidades vencidas que têm de ser pagas que sejam determinadas sem que se 

tenha em conta a cláusula inválida, bem como o montante da diferença entre estes 

valores, devendo indicar-se, a título de montante total o valor da dívida, que a parte 

processual que celebrou, na qualidade de consumidor, um contrato de crédito na 

aceção da primeira questão, tem para com a entidade de crédito ou o eventual 

pagamento em excesso, 

ao passo que outras partes processuais que não as que celebraram um contrato de 

crédito, na qualidade de consumidores, ou tenham celebrado no mesmo período, na 

qualidade de consumidores, contratos de crédito de um tipo diferente do supra 

mencionado não têm de apresentar tal articulado com um conteúdo determinado? 



5 
 

3) Devem as disposições de direito da União Europeia enumeradas na primeira 

questão ser interpretadas no sentido de que a violação de tais normas através do 

estabelecimento dos requisitos adicionais anteriormente indicados (nas questões 

primeira e segunda), implica simultaneamente a violação dos artigos 20.°, 21.° e 47.° 

da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2012/C 326/02), 

atendendo a que (em parte, também, nas questões primeira e segunda) os tribunais 

dos Estados-Membros também devem aplicar o direito da União em matéria de 

proteção dos consumidores a factos que não revistam carácter transfronteiriço, isto é, 

que sejam puramente internos, em conformidade com os acórdãos do Tribunal de 

Justiça de 5 de dezembro de 2000, Guimont (C-448/98, EU:C:2000:663, n.° 23), e de 

10 de maio de 2012, Duomo Gpa e o. (C-357/10 a C-359/10, EU:C:2012:283, n.° 

28), e com o despacho de 3 de julho de 2014, Tudoran (C-92/14, EU:C:2014:2051, 

n.° 39)? Ou deve considerar-se, na medida em que os contratos de crédito a que se 

refere a primeira questão prejudicial são «contratos de crédito baseados numa moeda 

estrangeira», que, apenas devido a esta circunstância, se trata de um processo de 

caráter transfronteiriço?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Juzgado de Primera Instancia n.° 6 de Alicante - Espanha 

Data da decisão de reenvio: 28/Julho/2016 

 

 

Directiva 93/13/CEE 

Contratos celebrados com os consumidores 

Cláusulas abusivas 

Vencimento antecipado 

Gravidade do incumprimento 

Princípio da efectividade 

Processo de execução 

Decisão judicial 

Caso julgado material 

 

Proc.º C-486/16 

 

- “Primeira.- É contrário aos artigos 4.°, n.° 1 e 7.°, n.° 1 da Diretiva 93/13/CEE do 

Conselho, de 5 de abril de 1993, relativa às cláusulas abusivas nos contratos 

celebrados com os consumidores, ter em consideração, na decisão sobre o carácter 

abusivo de uma cláusula de vencimento antecipado como a constante do contrato 

controvertido, celebrado entre um profissional e um consumidor, não só as 

circunstâncias existentes no momento da celebração do contrato mas também a 

gravidade do incumprimento do consumidor posteriormente à conclusão do contrato? 
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Segunda.- É contrário ao princípio da efetividade previsto no artigo 7.°, n.° 1 da 

Diretiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de abril de 1993, relativa às cláusulas 

abusivas nos contratos celebrados com os consumidores, decretar a execução com 

fundamento numa cláusula de vencimento antecipado declarada abusiva por uma 

decisão judicial transitada em julgado proferida num processo de execução 

hipotecária anterior, entre as mesmas partes e com base no mesmo contrato de mútuo 

hipotecário, quando a ordem jurídica nacional não reconheça a essa decisão judicial 

anterior força de caso julgado material mas preveja a impossibilidade de intentar uma 

nova execução com base no mesmo título executivo? 

Terceira – No âmbito de um processo de execução hipotecária em que o juiz de 

primeira instância revoga o despacho que ordena a execução por este se fundamentar 

numa cláusula de vencimento antecipado que foi declarada abusiva noutro processo 

de execução hipotecária anterior, com base no mesmo título e entre as mesmas 

partes, e no qual a revogação do despacho que ordena a execução foi anulada pelo 

tribunal de recurso, que remeteu os autos à primeira instância para que a execução 

seja ordenada, é contrário ao princípio da efetividade previsto no artigo 7.°, n.° 1 da 

Diretiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 abril de 1993, relativa às cláusulas abusivas 

nos contratos celebrados com os consumidores, vincular o juiz de primeira instância 

à decisão proferida na instância de recurso ou deve interpretar-se o direito interno no 

sentido de que o juiz de primeira instância não está vinculado pela decisão da 

segunda instância se já existir uma decisão judicial anterior e transitada em julgado 

que declara a nulidade da cláusula de vencimento antecipado na qual se baseia o 

despacho que ordena a execução, devendo, neste caso e uma vez mais, julgar 

liminarmente inadmissível a acção executiva?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije - Eslovénia 

Data da decisão de reenvio: 13/Setembro/2016 

 

Regulamento 604/2013 

Refugiados 

Passagem ilegal 

Acordo de Schengen 

Fronteira 

Suspensão do prazo 

 

Proc.º C-490/16 

 

- “1) A proteção jurisdicional nos termos do artigo 27.° do Regulamento n.° 

604/2013 abrange também a interpretação dos requisitos do critério previsto no 

artigo 13.°, n.° 1, quando um Estado-Membro toma a decisão de não analisar o 

pedido de proteção internacional, outro Estado-Membro já assumiu a 

responsabilidade pela análise do pedido do requerente com o mesmo fundamento e o 

recorrente contesta tal decisão? 

2) Deve a condição da passagem ilegal prevista no artigo 13.°, n.° 1, do Regulamento 

n.° 604/2013 ser interpretada de forma independente e autónoma ou em conjugação 

com o artigo 3.°, ponto 2, da Diretiva 2008/115 relativa ao regresso e com o artigo 

5.° do Código das Fronteiras Schengen, que definem a passagem irregular da 
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fronteira, e deve essa interpretação aplicar-se ao artigo 13.°, n.° 1, do Regulamento 

n.° 604/2013? 

3) Tendo em atenção a resposta à segunda questão, deve o conceito de passagem 

ilegal previsto no artigo 13.°, n.° 1, do Regulamento n.° 604/2013 ser interpretado, 

nas circunstâncias do presente processo, no sentido de que não há passagem ilegal da 

fronteira quando as autoridades púbicas de um Estado-Membro organizam a 

passagem da fronteira com o objetivo de trânsito para outro Estado-Membro da UE? 

4) Em caso de resposta afirmativa à terceira questão, deve consequentemente 

interpretar-se o artigo 13.°, n.° 1, do Regulamento n.° 604/2013 no sentido de que 

proíbe a transferência de um nacional de um Estado terceiro para o Estado pelo qual 

entrou inicialmente em território da UE? 

5) Deve o artigo 27.° do Regulamento n.° 604/2013 ser interpretado no sentido de 

que os prazos do artigo 13.°, n.° 1, e do artigo 29.°, n.° 2, não correm quando o 

requerente exerce o direito à proteção jurisdicional e, a fortiori, quando isso implica 

também uma questão prejudicial ou quando o órgão jurisdicional nacional aguarda a 

resposta do Tribunal de Justiça da União Europeia a uma questão desse tipo que foi 

submetida noutro processo? A título subsidiário, deve considerar-se que os prazos 

correm em tal caso, não tendo, no entanto, o Estado-Membro responsável o direito de 

recusar o acolhimento?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Supremo Tribunal Administrativo – Portugal 

Data da decisão de reenvio: 7/Junho/2016 

 

Programa Operacional de Desenvolvimento Rural 

Programa plurianual 

Regulamento CE n.º 1260/1999, de 21/06 

Regulamento CE n.º 2988/95, de 18/12 

Prazo de prescrição 

 

Proc.º C-491/16 

 

- “1ª - O Programa Operacional de Desenvolvimento Rural (designado por Programa 

AGRO) deve ser considerado um «programa plurianual» na acepção do Art° 14° do 

Regulamento (CE) nº 1260/1999 do Conselho, de 21 de Junho de 1999” (entretanto 

revogado nos termos do disposto no art. 107°, sem prejuízo do disposto no nº 1 do 

art. 105° do Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Conselho de 11 de Julho de 2006)? 

2ª - O Programa AGRO deverá ser considerado como «programa plurianual» para 

efeitos de aplicação do disposto na 2ª parte do 2° parágrafo do nº 1 do art. 3° do 

Regulamento (CE EURATOM) nº 2988/95, de 18.12.1995, segundo o qual «O prazo 

de prescrição no que se refere aos programas plurianuais corre em todo o caso até ao 

encerramento definitivo do programa»? 

3ª - Sendo o Programa AGRO considerado um «programa plurianual» para efeitos de 

aplicação do disposto na 2ª parte do 2° parágrafo do nº 1 do art. 3° do Regulamento 

(CE EURATOM) n° 2988/95,- a prescrição dos procedimentos administrativos 

abertos no seu âmbito está sujeita ao prazo de 4 anos prescrito no nº 1 do art. 3°?, 

- se o prazo de 4 anos terminar antes do encerramento do programa ocorre a 

prescrição, ou 

- atento o disposto na 2a parte do 2° parágrafo do nº 1 do art° 3° do Regulamento 

(CE, EURATOM nº 2988/95, o adies ad quem do prazo de prescrição estende-se, ou 

seja, passa a ser o dia do encerramento definitivo do programa" [plurianual]?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Fővárosi Törvényszék - Hungria 

Data da decisão de reenvio: 31/Agosto/2016 

 

 

Regulamento (CE) n.º 1610/96, de 23.07 

Certificado complementar de protecção para os produtos fitofarmacêuticos 

Data da primeira autorização de colocação no mercado 

Rectificação da data de caducidade 

Oficiosidade 

 

 

 

Proc.º 492/16 

 

 

- “1. Deve o artigo 17.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 1610/96 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 1996, relativo à criação de um certificado 

complementar de proteção para os produtos fitofarmacêuticos, ser interpretado no 

sentido de que é incorreta a «data da primeira autorização de colocação no mercado 

na [União]» constante de um pedido que visa obter um certificado complementar de 

proteção na aceção do referido regulamento e do Regulamento (CE) n.° 469/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de maio de 2009, relativo ao certificado 

complementar de proteção para os medicamentos, nos casos em que essa data tenha 

sido decidida sem que tenha sido tomada em consideração a interpretação do direito 

consagrada pelo Tribunal de Justiça no seu acórdão Seattle Genetics (C-471/14), pelo 

que é necessário retificar a data de caducidade do certificado complementar de 

protecção inclusivamente num caso em que o certificado tenha sido concedido antes 
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de este acórdão ser proferido e em que o prazo previsto para interpor recurso desta 

decisão já terminou? 

2. A autoridade da propriedade industrial de um Estado-Membro competente para 

conceder os certificados é obrigada a retificar oficiosamente a data de caducidade do 

certificado complementar de proteção para que esta seja conforme com a 

interpretação do direito consagrada no acórdão Seattle Genetics (C-471/14) ?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunale civile di Trapani - Itália 

Data da decisão de reenvio: 5/Setembro/2016 

 

Contrato de trabalho a termo 

Abuso do direito 

Direito a reparação 

Perda de chance 

Ónus da prova 

Conversão 

Contrato de trabalho por tempo indeterminado 

 

Proc.º C-494/16 

 

- “1) Constitui uma medida equivalente e eficaz, na aceção dos acórdãos do Tribunal 

de Justiça nos processos Mascolo e o. (C-22/13 e processos apensos, 

ECLI:EU:C:2014:2401) e Marrosu e Sardino (C-53/04, ECLI:EU:C:2006:517), o 

pagamento de uma indemnização num montante entre 2,5 e 12 vezes o valor da 

última remuneração mensal (artigo 32.°, n.° 5, da Lei n.° 183/10) ao trabalhador do 

setor público, vítima de uma sucessão abusiva de contratos de trabalho a termo, 

tendo ele a possibilidade de obter a reparação integral dos prejuízos sofridos 

unicamente se demonstrar que perdeu outras oportunidades de trabalho ou que, se 

tivesse participado num processo de seleção regular, teria sido aprovado? 

2) Deve o princípio da equivalência mencionado pelo Tribunal de Justiça, 

designadamente nos acórdãos referidos, ser entendido no sentido de que um Estado-

Membro, caso decida não aplicar ao setor público a conversão da relação laboral 

(reconhecida no setor privado), está, no entanto, obrigado a garantir ao trabalhador o 

mesmo benefício, eventualmente mediante uma indemnização pelos prejuízos 

sofridos que tenha necessariamente por objecto o valor do posto de trabalho por 

tempo indeterminado?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 12/Setembro/2016 

 

Mandado de detenção europeu 

Tratamento desumano ou degradante 

Arguido Detenção 

Estabelecimento prisional 

Execução da pena 

 

Proc.º C-496/16 

 

- “1. Devem os artigos 1.°, n.° 3, 5.° e 6.°, n.° 1, da Decisão-Quadro do Conselho, de 

13 de junho de 2002, relativa ao mandado de detenção europeu e aos processos de 

entrega entre os Estados-Membros (2002/584/JAI), ser interpretados no sentido de 

que o Estado-Membro de execução, numa decisão sobre extradição para efeitos de 

procedimento criminal, tem de excluir o risco real de tratamento desumano ou 

degradante do arguido, no sentido do artigo 4.° da Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia, devido às condições da sua detenção, apenas no primeiro 

estabelecimento prisional no qual o arguido seja detido após a sua transferência para 

o Estado-Membro de emissão? 

2. Deve o Estado-Membro de execução, ao tomar a sua decisão, excluir também o 

risco real de tratamento desumano ou degradante do arguido devido às condições de 

detenção para execução da pena em que venha a ser condenado? 

3. Deve o Estado-Membro de execução excluir esse risco para o arguido também no 

caso de uma possível transferência para outros estabelecimentos prisionais?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Oberster Gerichtshof - Áustria 

Data da decisão de reenvio: 20/Julho/2016 

 

Regulamento 44/2001 

Consumidor 

Facebook 

Cedência de direitos 

Tribunal competente 

Actividade profissional 

 

Proc.º C-498/16 

 

- “l. Deve o artigo 15.° do Regulamento (CE) n.° 44/2001, relativo à competência 

judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, ser 

interpretado no sentido de que um «consumidor» na aceção deste artigo perde esta 

qualidade quando, após uma utilização prolongada de uma conta privada no Facebook e, 

no contexto da defesa da aplicação dos seus direitos, publica livros e também faz 

conferências por vezes remuneradas, gere sítios web, recolhe donativos para a defesa da 

aplicação dos direitos e obtém a cedência dos direitos de vários consumidores mediante 

a garantia de que estes receberão os eventuais benefícios resultantes dos processos 

ganhos após a dedução das despesas processuais? 

2. Deve o artigo 16.° do Regulamento (CE) n.° 44/2001 ser interpretado no sentido de 

que um consumidor de um Estado-Membro também pode invocar no tribunal do foro do 

demandante, simultaneamente com os seus próprios direitos emergentes de contratos 

como consumidor, direitos de que sejam titulares outros consumidores com domicílio: 

a. no mesmo Estado-Membro, 

b. noutro Estado-Membro, ou 

c. num Estado terceiro, 

se tais direitos, derivados de contratos celebrados por consumidores com o mesmo 

demandado no mesmo contexto jurídico, lhe tiverem sido cedidos e se tal cessão não 

tiver sido feita no contexto da atividade comercial ou profissional do demandante, mas 

apenas se destinar à defesa conjunta dos respetivos direitos?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Naczelny Sąd Administracyjny - Polónia 

Data da decisão de reenvio: 16 de junho de 2016 

 

 

Directiva 2006/112/CE 

IVA 

Princípio da neutralidade 

Proibição do tratamento desigual dos bens 

 

 

Proc.º C-499/16 

 

- “A subordinação da taxa de IVA que incide sobre os produtos de pastelaria e os 

bolos apenas ao critério da «data da durabilidade mínima» ou do «prazo 

recomendado para o consumo», conforme determinado pelo artigo 41.º, n.º 2, da 

Ustawa o podatku od towarów i usług (Lei do imposto sobre o valor acrescentado) de 

11 de março de 2004 (Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054, conforme alterada), 

conjugado com a posição 32, do anexo 3, da mesma, viola o princípio da 

neutralidade do IVA e da proibição do tratamento desigual dos bens, na aceção do 

artigo 98.º, n.
os

 1 e 2, da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 

2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado (JO 2006, L 

347, p. 1)?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Naczelny Sąd Administracyjny - Supremo Tribunal Administrativo - Polónia 

Data da decisão de reenvio: 19/Maio/2016 

 

Tratado da União Europeia 

Princípio da efectividade 

Princípio da cooperação leal 

Princípio da equivalência 

IVA 

Reembolso 

Prescrição da obrigação tributária 

 

Proc.º C-500/16 

 

- “«Os princípios da efetividade, da cooperação leal e da equivalência, enunciados no 

artigo 4.°, n.° 3, do Tratado da União Europeia [omissis], ou qualquer outro princípio 

aplicável do direito da União, à luz da interpretação dada pelo Tribunal de Justiça no 

acórdão de 17 de janeiro de 2013, BGŻ Leasing, C-224/11, EU:C:2013:15, opõem-

se, em matéria de IVA, a disposições nacionais ou a uma prática nacional que 

impedem o reembolso de um excedente de IVA cobrado em violação do direito da 

União quando, em consequência do comportamento das autoridades nacionais, o 

sujeito passivo só tenha podido exercer os seus direitos após o termo do prazo de 

prescrição da obrigação tributária?»;” 



Órgão Jurisdicional de reenvio: 

2.ª Secção Cível – Tribunal da Relação de Évora 

Data da decisão de reenvio:16/Junho/2016 

 

 

Directiva 2009/103/CE 

Seguro automóvel 

Acidente de viação 

Atropelamento 

Furto 

Responsabilidade civil 

Tomador seguro 

Proprietário do veículo 

Exclusão do seguro 

 

Proc.º C-503/16 

 

- “Em caso de acidente de viação do qual resultaram danos corporais e materiais para 

um peão que foi intencionalmente atropelado pelo veículo automóvel de que era 

proprietário, que se encontrava a ser conduzido pelo autor do respectivo furto, o 

direito comunitário, designadamente os artigos 12.°, n.º 3, e 13.°, n.º 1, da Directiva 

2009/103/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, opõe-se à exclusão pelo direito 

nacional de qualquer indemnização ao referido peão em virtude de o mesmo ter a 

qualidade de proprietário do veículo e tomador do seguro?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Finanzgericht Köln - Alemanha 

Data do pedido de decisão prejudicial: 8/Julho/2016 

 

 

Directiva 90/435/CEE 

Sociedade-mãe 

Rendimentos de capitais 

Isenção de imposto 

 

Proc.º C-504/16 

 

 

1. Deve o artigo 43.° CE, conjugado com o artigo 48.° CE (atual artigo 49.° TFUE, 

conjugado com o artigo 54.° TFUE) ser interpretado no sentido de que se opõe a uma 

disposição fiscal nacional como a que está em causa no processo principal, que 

recusa a uma sociedade-mãe não residente cujo único sócio reside em território 

nacional, a isenção do imposto sobre os rendimentos de capitais sobre relativos a 

uma distribuição de dividendos, na medida em que tenham participações nessa 

sociedade pessoas que não teriam direito ao reembolso ou à isenção se obtivessem 

diretamente esses rendimentos e (1) não existam razões económicas ou outras razões 

relevantes para a intervenção da sociedade-mãe não residente, ou (2) a sociedade-

mãe não residente não obtenha da sua atividade económica mais de 10% dos seus 

rendimentos globais brutos no exercício em questão (o que não se verifica, 

designadamente, no caso de a sociedade não residente obter os seus rendimentos 

brutos da administração de bens económicos), ou (3) a sociedade-mãe não residente 

não participe na atividade económica geral com uma estrutura adequada ao seu 

objeto social, ao passo que a isenção de imposto sobre os rendimentos de capitais é 
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concedida às sociedades-mães residentes, independentemente de estarem reunidos os 

requisitos acima referidos? 

2. Deve o artigo 5.°, n.° 1, conjugado com o artigo 1.°, n.° 2, da Diretiva 90/435/CEE 

ser interpretado no sentido de que se opõe a uma disposição fiscal nacional como a 

que está em causa no processo principal, que recusa a uma sociedade-mãe não 

residente, cujo único sócio tem residência no país, a isenção de imposto sobre os 

rendimentos de capitais relativos a uma distribuição de dividendos na medida em que 

tenham participações nessa sociedade pessoas que não teriam direito ao reembolso 

ou à isenção caso obtivessem diretamente esses rendimentos e (1) não existam razões 

económicas ou outras razões relevantes para a intervenção da sociedade-mãe não 

residente, ou (2) a sociedade-mãe não residente não obtenha da sua atividade 

económica mais de 10% dos seus rendimentos globais brutos no exercício em 

questão (o que não se verifica, no caso de a sociedade não residente obter os seus 

rendimentos brutos da administração de bens económicos), ou (3) a sociedade-mãe 

não residente não participe na atividade económica geral com uma estrutura 

adequada ao seu objeto social, ao passo que a isenção de imposto sobre os 

rendimentos de capitais é concedida às sociedades-mães residentes, 

independentemente de estarem reunidos os requisitos acima referidos?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunal da Relação do Porto – Portugal 

Data da decisão de reenvio: 07/Julho/2016 

 

Circulação de veículos automóveis 

Seguro de responsabilidade civil 

Segunda e Terceira Directivas 

Legislação nacional 

Falecimento do cônjuge 

Indemnização do condutor culposo 

Danos patrimoniais 

 

 

Proc.º C-506/16 

 

- “O postulado nas Segunda e Terceira Directivas relativas à aproximação das 

legislações dos Estados- Membros, respeitantes ao seguro de responsabilidade civil 

relativo à circulação de veículos automóveis, opõe-se a que a legislação nacional 

preveja a indemnização do condutor culposo, por danos patrimoniais, em caso de 

falecimento do cônjuge que seguia no veículo como passageiro, cf. Previsto no artº 

7° n° 3 do DL 522/85, de 31 de Dezembro, com a redacção dada pelo DL 130/94, de 

19 de Maio” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Administrativen sad Sofia-grad - Bulgária 

Data da decisão de reenvio: 12/Setembro/2016 

 

Directiva 2006/112/CE 

IVA 

Direito à dedução 

Registo para efeitos de IVA 

Prestação de serviços 

 

Proc.º C-507/16 

 

- “1) Deve o artigo 214.° da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro 

de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, ser 

interpretado no sentido de que, no âmbito do direito a dedução, confere uma 

importância diferenciada às situações de registo para efeitos de IVA, ou de que 

permite aos Estados-Membros conferir uma importância diferenciada às situações de 

registo, como fazem os artigos 97.°-A e 70.°, n.° 4, da ZDDS? 

2) Devem os artigos 168.°, alínea a), e 169.°, alínea a), da Diretiva 2006/112 ser 

interpretados no sentido de que uma pessoa registada nos termos do artigo 214.°, n.° 

1, alínea e), da diretiva, não tem o direito de deduzir o IVA que pagou sobre as 

prestações de serviço que lhe foram fornecidas por sujeitos passivos de outros 

Estados-Membros quando utiliza estas mesmas prestações de serviços para prestar 

serviços noutros Estados-Membros e os outros requisitos materiais e formais de 

exercício do direito a dedução estão preenchidos? 

3) Devem os artigos 168.°, alínea a) e 169.°, alínea a), da Diretiva 2006/112 ser 

interpretados no sentido de que permitem uma disposição nacional como o artigo 

70.°, n.° 4, da ZDDS, que prevê que as pessoas registadas para efeitos de IVA nos 

termos do artigo 214.°, n.° 1, alíneas d) e e), e não nos termos do artigo 214.°, n.° 1, 

alínea a), da Diretiva 2006/112, não possuem, em caso algum, o direito de deduzir o 

IVA a montante?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles - Bélgica 

Data da decisão de reenvio: 22/Agosto/2016 

 

Carta dos Direitos Fundamentais 

Directiva 95/96/CE, de 24.10 

Tratamento de dados pessoais 

Utilização em juízo 

Taxa de estacionamento 

 

 

Proc.º C-508/16 

 

 

- “1. Deve o direito da União (mais precisamente os artigos 7.°, 8.° e/ou 47.° da 

Carta dos Direitos Fundamentais, lidos em conjugação com o artigo 52.° da mesma 

Carta e/ou o princípio geral do direito da União Europeia do respeito pelos direitos 

de defesa) ser interpretado no sentido de que se opõe a uma norma do direito 

nacional 

– que permite a utilização em juízo de dados pessoais, conforme definidos pela 

Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, 

relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais e à livre circulação desses dados, recolhidos em violação dos direitos 

protegidos pelos artigos 7.° ou 8.° acima referidos da Carta dos Direitos 

Fundamentais pelo concessionário privado de um serviço público encarregue de 

proceder à cobrança de taxas de estacionamento nas vias municipais por conta do 
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município, a fim de identificar e processar judicialmente o devedor dessa taxa, – 

salvo em caso de violação de uma formalidade prescrita sob pena de nulidade ou de a 

obtenção da prova ilicitamente recolhida padecer de um vício que seja prejudicial à 

sua credibilidade ou violar o direito a um processo equitativo, podendo o juiz, 

durante a sua apreciação, ter em conta uma ou várias das circunstâncias seguintes: o 

caráter puramente formal da irregularidade, a sua consequência sobre o direito ou a 

liberdade protegidos pela regra violada, a circunstância de a irregularidade na recolha 

da prova ter sido cometida intencionalmente, a circunstância de a gravidade da falta 

ou do incumprimento exceder manifestamente a gravidade da irregularidade, ou o 

facto de a irregularidade que precedeu ou contribuiu para comprovar a falta ou o 

incumprimento ser desproporcional em relação à gravidade desta falta ou deste 

incumprimento? 

2. A resposta à primeira questão será diferente se esta norma de direito nacional for 

de origem jurisprudencial, ou mesmo se o alcance desta norma de origem 

jurisprudencial for controverso?  

3. A resposta à primeira questão será diferente se a norma acima referida estiver 

formulada de forma que: 

– incumbe ao juiz determinar se a prova deve ou não ser afastada após uma 

ponderação dos interesses entre, por um lado, o direito à prova daquele que a invoca 

e os interesses que estão na base do seu pedido e, por outro lado, o direito protegido 

pelo artigo 7.° e/ou pelo artigo 8.° da Carta, uma vez que a prova deve, de qualquer 

modo, ser afastada se uma regra o previr, se a fiabilidade da prova estiver afetada ou 

se a equidade do processo estiver comprometida? 

– a prova controvertida deve em princípio ser afastada, salvo se aquele que a invocou 

demonstrar que a gravidade da falta ou do incumprimento que pretende comprovar 

ao invocar a referida prova é desproporcional em relação à gravidade da violação do 

artigo 7.° ou 8.° da Carta, uma vez que a prova deve de qualquer modo ser afastada 

se uma regra o previr, se a fiabilidade da prova estiver afetada ou se a equidade do 

processo estiver comprometida?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Conseil d'État - França 

Data da decisão de reenvio: 21/Setembro/2016 

 

Regulamento 784/2004 

Auxílios 

Alteração substancial 

Notificação prévia 

 

Proc.º C-510/16 

 

- “- No caso de um regime de auxílios financiado por recursos alocados, em que um 

Estado-Membro tenha regularmente notificado, antes da sua entrada em vigor, as 

alterações jurídicas com grandes repercussões nesse regime, designadamente as 

relativas ao seu modo de financiamento, um aumento importante do produto das 

receitas fiscais alocadas ao regime relativamente às previsões apresentadas à 

Comissão Europeia, constitui uma alteração substancial, na aceção do n.° 3 do artigo 

88.° TCE, atual artigo 108.° TFUE, suscetível de justificar uma nova notificação? 

- Nessa mesma situação, de que modo deve ser aplicado o referido artigo 4.° do 

Regulamento (CE) n.° 784/2004 da Comissão, por força do qual um aumento de 

mais de 20% do orçamento inicial de um regime de auxílios existente constitui uma 

alteração desse regime de auxílios e, em particular: 

a) De que modo se conjuga tal artigo com o caráter prévio da obrigação de 

notificação de um regime de auxílios estabelecida no n.° 3 do artigo 88.° TCE, atual 

artigo 108.° TFUE? 

b) Se a ultrapassagem do limite de 20% do orçamento inicial de um regime de 

auxílios existente, previsto no referido artigo 4.° do Regulamento (CE) n.° 784/2004 
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da Comissão, justificar uma nova notificação, deve tal limite ser apreciado 

relativamente ao montante das receitas alocadas ao regime de auxílios ou 

relativamente às despesas efetivamente reconhecidas aos beneficiários, com exclusão 

dos montantes transferidos para reservas ou dos que tenham revertido a favor do 

Estado? 

c) Admitindo que o respeito deste limite de 20% deva ser apreciado relativamente às 

despesas consagradas ao regime de auxílios, deve tal apreciação ser feita por 

comparação do limite máximo global de despesas que figura nadecisão de aprovação 

com o orçamento global posteriormente atribuído ao conjunto dos auxílios pelo 

organismo destinatário ou por comparação dos limites máximos notificados 

relativamente a cada uma das categorias de auxílios identificadas nessa decisão com 

a rubrica orçamental correspondente de tal organismo?” 
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Órgão Jurisdicional de reenvio: 

Tribunal da Relação de Guimarães – Portugal 

Data da decisão de reenvio: 23/Junho/2016 

 

Directiva 72/166/16 

Seguro automóvel 

Circulação de veículos 

Tractor 

Exclusão do seguro 

 

Proc.º C-514/16 

“l- A obrigação de seguro prevista no artigo 3.°, n.º 1 da Primeira Directiva 

72/166/CEE do Conselho, de 24 de Abril de 1972, resultante da circulação de 

veículos com estacionamento habitual no território de cada Estado-Membro aplica-se 

à utilização de veículos, em qualquer lugar, público ou privado, apenas quando 

estejam em movimento ou também I quando estejam imobilizados, desde que com o 

respectivo motor em funcionamento? 

2- Está abrangido pelo referido conceito de circulação de veículos, na acepção do 

artigo 3.°, n.º 1 da mencionada Primeira Directiva 72/166/CEE do Conselho, de 24 

de Abril de 1972,um tractor agrícola, imobilizado num caminho plano de terra, de 

uma quinta, que está a ser utilizado, como habitualmente, na execução de trabalhos 

agrícolas (pulverização de herbicida numa vinha), com o motor em funcionamento, 

para accionar a bomba do bidão que continha o herbicida e que, nessas 

circunstâncias, em resultado do deslizamento de terras causado, em conjugação, 

pelos seguintes factores: 

- pelo peso do tractor, 
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-pela trepidação provocada pelo motor do tractor e pela bomba de saída da 

pulverizadora, encaixada na traseira daquele, 

- e pela forte chuva que caíu, 

originou a queda do referido tractor, o qual veto a atingir quatro trabalhadores que se 

encontravam a executar aquele trabalho nos socalcos inferiores, provocando a morte 

a uma trabalhadora que segurava a mangueira com a qual fazia a pulverização? 

3-Sendo respondido afirmativamente às duas precedentes questões, essa 

interpretação do conceito de “circulação de veículos” do artigo 3.º, n.º 1 da Primeira 

Directiva 72/166/CEE do Conselho de 24.04.1972 opõe-se a uma legislação nacional 

(art. 4.°, n.º 4 do Dec.-Lei n.? 291/2007 de 21.08) que exclui a obrigação de seguro 

prevista no mencionado artigo 3.º , n.º 1 às situações em que os veículos são  

utilizados em funções meramente agrícolas ou industriais?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Bundesverwaltungsgericht - Áustria 

Data da decisão de reenvio: 27/Setembro/2016 

 

 

Regulamento 1580/2007 

Regulamento 1234/2007 

Frutas 

Produtos hortícolas 

Produtos agrícolas 

Ajudas 

Recurso 

Valor da produção comercializada 

 Limitação favorável do Acórdão 

Segurança jurídica 

Boa fé 

 

Proc.º C-516/16 

 

- “I.1. Os artigos 65.°, 66.° e 69.° do Regulamento (CE) n.° 1580/2007 da Comissão, 

de 21 de dezembro de 2007, que estabelece, no setor das frutas e produtos hortícolas, 

regras de execução dos Regulamentos (CE) n.° 2200/96 (CE) n.° 2201/96 e (CE) n.° 

1182/2007 do Conselho, bem como (desde 23.06.2011) os artigos 64.°, 65.° e 68.° do 

Regulamento de Execução (UE) n.° 543/2011 da Comissão, de 7 de junho de 2011, 

que estabelece regras de execução do Regulamento (CE) n.° 1234/2007 do Conselho 

nos setores das frutas e produtos hortícolas e das frutas e produtos hortícolas 

transformados, exigem que a decisão que aprova o programa operacional e os 
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montantes dos fundos ou uma alteração desta decisão, bem como a decisão relativa 

ao «montante aprovado da ajuda», sejam adotadas não como uma simples 

comunicação, mas formalmente como decisão vinculativa (pelo menos 

provisoriamente), que possa ser desde logo impugnada pelo requerente, ou seja, 

independentemente da impugnação da decisão final sobre o pedido de pagamento da 

ajuda (definitivamente calculado) (nos termos do artigo 70.° do Regulamento 

1580/2007 ou do artigo 69.° do Regulamento 543/2011)? 

I.2. Devem as disposições do direito da União mencionadas na questão I.1. ser 

interpretadas no sentido de que, ao adotar estas decisões (na parte dispositiva das 

mesmas), também deve ser obrigatoriamente declarado o valor da produção 

comercializada? 

I.3. Deve o direito da União, particularmente os artigos 69.° e 70.° do Regulamento 

de Execução (UE) n.° 543/2011 da Comissão, de 7 de junho de 2011, que estabelece 

regras de execução do Regulamento (CE) n.° 1234/2007 do Conselho nos setores das 

frutas e produtos hortícolas e das frutas e produtos hortícolas transformados, ser 

interpretado no sentido de que um tribunal que tenha de se pronunciar sobre um 

recurso de uma decisão de uma autoridade administrativa, pela qual se decidiu 

definitivamente, em relação a uma determinada parte anual do programa operacional, 

sobre o pedido de pagamento da ajuda financeira, no quadro de um programa 

operacional ao abrigo do artigo 103.°-G, n.° 5, do Regulamento (CE) n.° 1234/2007 

do Conselho, de 22 de outubro de 2007, que estabelece uma organização comum dos 

mercados agrícolas e disposições específicas para certos produtos agrícolas 

(Regulamento COM única) na redação que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.° 

361/2008 do Conselho, de 14 de abril de 2008, que altera o Regulamento (CE) n.° 

1234/2007 que estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas e 

disposições específicas para certos produtos agrícolas (Regulamento OCM única), 

através de uma decisão já definitiva relativa à aprovação do programa operacional e 

do montante dos fundos bem como através da decisão relativa ao «montante 

aprovado da ajuda», está impedido de fiscalizar a regularidade do cálculo do valor da 

produção comercializada como base do limite máximo da ajuda? 

I.4. Em caso de resposta negativa às questões I.1., I.2. ou I.3.: deve o Regulamento 

(CE) n.° 1234/2007 do Conselho, de 22 de outubro de 2007, que estabelece uma 

organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para certos 

produtos agrícolas (Regulamento OCM única), em especial o seu Anexo I, parte IX 
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(«frutas e produtos hortícolas», especialmente no «Código NC ex 0709, […] Outros 

produtos hortícolas, frescos ou refrigerados […]») e parte X («Produtos 

transformados à base de frutas e produtos hortícolas», no «Código NC ex 0710, 

Produtos hortícolas, […] congelados»), ser interpretado no sentido de que os 

produtos hortícolas resultantes de todas as operações sofridas depois da colheita e 

que consistem na limpeza, corte, escalda e congelação, não devem ser classificados 

como produtos no sentido do Anexo I, parte IX, mas como produtos no sentido do 

Anexo I, parte X? 

I.5. Em caso de resposta afirmativa à questão I.4.: deve o conceito de «valor da 

produção comercializada» constante do artigo 103.°-D, n.° 2, do Regulamento (CE) 

n.° 1234/2007 do Conselho, de 22 de outubro de 2007, que estabelece uma 

organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para certos 

produtos agrícolas (Regulamento OCM única), na redação que lhe foi dada pelo 

Regulamento (CE) n.° 361/2008 do Conselho, de 14 de abril de 2008, que altera o 

Regulamento (CE) n.° 1234/2007 que estabelece uma organização comum dos 

mercados agrícolas e disposições específicas para certos produtos agrícolas 

(Regulamento OCM única), ser interpretado no sentido de que este valor deve ser 

calculado de modo que só seja tido em conta o valor da produção, mediante a 

dedução do valor que é criado na fase da transformação, devendo ser deduzido o 

valor daquelas operações que consistem na transformação dos produtos hortícolas 

colhidos, limpos, cortados e escaldados em produtos hortícolas congelados? 

I.6. Deve o artigo 51.°, n.° 7, do Regulamento de Execução (UE) n.° 543/2011 da 

Comissão, de 7 de junho de 2011, que estabelece regras de execução do 

Regulamento (CE) n.° 1234/2007 do Conselho nos setores das frutas e produtos 

hortícolas e das frutas e produtos hortícolas transformados, ser interpretado no 

sentido de que uma organização de produtores que apresentou um programa 

operacional para os anos de 2010 a 2014, que foi aprovado antes de 20 de janeiro de 

2010, mas que, num momento posterior (13.12.2013), foi de novo aprovado com 

alterações, na medida em que foi modificado pela adoção de outro modo de cálculo 

do valor da produção comercializada, ainda pode invocar as «disposições em vigor 

em 2008» para as modalidades de cálculo do valor da produção comercializada, 

mesmo depois da modificação do programa operacional (a saber, relativamente às 

ajudas a pagar no ano de 2014)? 
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I.7. Em caso de resposta afirmativa às questões I.5. e I.6.: devem os artigos 52.°, n.° 

6, alínea a) e 21.°, n.° 1, alínea i) do Regulamento (CE) n.° 1580/2007 da Comissão, 

de 21 de dezembro de 2007, que estabelece, no setor das frutas e produtos hortícolas, 

regras de execução dos Regulamentos (CE) n.° 2200/96 (CE) n.° 2201/96 e (CE) n.° 

1182/2007 do Conselho, ser considerados inválidos na medida em que incluem no 

cálculo do valor da produção comercializada as fases da transformação dos produtos 

hortícolas colhidos em que estes produtos hortícolas são transformados em «outros 

produtos mencionados no Anexo I do Tratado CE»? 

I.8. Em caso de resposta negativa à questão I.6. (e independentemente da resposta às 

outras questões): deve o artigo 50.°, n.° 3, alínea d), do Regulamento de Execução 

(UE) n.° 543/2011 da Comissão, de 7 de junho de 2011, que estabelece regras de 

execução do Regulamento (CE) n.° 1234/2007 do Conselho nos setores das frutas e 

produtos hortícolas e das frutas e produtos hortícolas transformados ser considerado 

inválido? 

II.1. Deve o artigo 103.°-C do Regulamento (CE) n.° 1234/2007 do Conselho, de 22 

de outubro de 2007, que estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas 

e disposições específicas para certos produtos agrícolas (Regulamento OCM única), 

na redação que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.° 361/2008 do Conselho, de 14 

de abril de 2008, que altera o Regulamento (CE) n.° 1234/2007 que estabelece uma 

organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para certos 

produtos agrícolas (Regulamento OCM única), ser interpretado no sentido de que, no 

quadro de um «programa operacional no sector das frutas e produtos hortícolas», só 

são permitidas ajudas à produção de produtos que possam ser classificados como 

produtos na aceção do Anexo I, parte IX, mas não ajudas a investimentos na 

transformação desses produtos? 

II.2. Em caso de resposta negativa à questão II.1.: em que condições e em que 

medida são essas ajudas aos investimentos na transformação permitidas pelo artigo 

103.°-C do Regulamento (CE) n.° 1234/2007 do Conselho, de 22 de outubro de 

2007, que estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas e disposições 

específicas para certos produtos agrícolas (Regulamento COM única), na redação 

que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.° 361/2008 do Conselho, de 14 de abril de 

2008, que altera o Regulamento (CE) n.° 1234/2007 que estabelece uma organização 

comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para certos produtos 

agrícolas (Regulamento OCM única)? 
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II.3. Deve o artigo 60.°, n.° 7, do Regulamento de Execução (UE) n.° 543/2011 da 

Comissão, de 7 de junho de 2011, que estabelece regras de execução do 

Regulamento (CE) n.° 1234/2007 do Conselho nos setores das frutas e produtos 

hortícolas e das frutas e produtos hortícolas transformados, ser considerado inválido? 

III.1. Deve o Anexo IX, n.° 23, do Regulamento de Execução (UE) n.° 543/2011 da 

Comissão, de 7 de junho de 2011, que estabelece regras de execução do 

Regulamento (CE) n.° 1234/2007 do Conselho nos setores das frutas e produtos 

hortícolas e das frutas e produtos hortícolas transformados, ser interpretado no 

sentido de que a exclusão das ajudas resulta da mera localização em terreno alheio? 

III.2. Em caso de resposta afirmativa à questão III.1.: deve o Anexo IX, n.° 23, do 

Regulamento de Execução (UE) n.° 543/2011 da Comissão, de 7 de junho de 2011, 

que estabelece regras de execução do Regulamento (CE) n.° 1234/2007 do Conselho 

nos setores das frutas e produtos hortícolas e das frutas e produtos hortícolas 

transformados, ser considerado inválido? 

III.3. Em caso de reposta afirmativa à questão III.1. e de resposta negativa à questão 

III.2.: deve a regra constante do Anexo IX, n.° 23, do Regulamento de Execução 

(UE) n.° 543/2011 da Comissão, ser considerada uma disposição clara ou 

inequívoca, na medida em que a confiança legítima de um operador económico não é 

protegida em relação a atividades que foram executadas em terreno alheio, mas que 

pertencem à sua exploração, apesar da garantia ou aprovação da ajuda pela 

autoridade nacional, que tinha pleno conhecimento das circunstâncias? 

IV. Deve entender-se que, o facto de o Tribunal de Justiça não proceder a uma 

limitação favorável ao interessado dos efeitos de um acórdão (nos termos do artigo 

264.°, n.° 2, TFUE) em relação a um acórdão que prejudica o interessado em virtude 

de uma nova interpretação do direito da União ou de uma declaração de invalidade 

de um ato da União até então considerado válido, tem como efeito que este 

interessado está impedido de invocar num caso concreto, perante o órgão 

jurisdicional nacional, o princípio da segurança jurídica, quando se prove a sua boa-

fé?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Sąd Apelacyjny w Gdańsku -Polónia 

Data da decisão de reenvio: 20/Setembro/2016 

 

Regulamento 883/2004 

Segurança social 

Pensões 

Reforma 

 

Proc.º C-517/16 

 

 

- “1. Podem as autoridades administrativas nacionais ou os tribunais nacionais 

reapreciar a classificação feita por um Estado-Membro em declaração prestada nos 

termos do artigo 9.° do Regulamento (CE) n.° 883/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 29 de abril de 2004, relativo à coordenação dos sistemas de segurança 

social, de uma determinada prestação como fazendo parte de um dos específicos 

ramos da segurança social, tal como referidos no artigo 3.° do regulamento? 

2. A pensão de transição, regulada na lei de 19 de dezembro de 2008 relativa a 

pensões de transição (Jornal Oficial da República da Polónia de 2015, ponto 965, 

com alterações), constitui uma prestação de velhice, na aceção do artigo 3.°, n.° 1, 

alínea d), do Regulamento n.° 883/2004? 

3. A não aplicação do princípio da totalização dos períodos de seguro (artigo 66.° e 

trigésimo terceiro considerando do Regulamento n.° 883/2004) às prestações de pré-

reforma está em conformidade com a proteção no domínio da segurança social, 

conferida pelo artigo 48.°, alínea a), do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Sofiyski gradski sad - Bulgária 

Data da decisão de reenvio: 26/Setembro/2016 

 

Regulamento 1998/2006 

Efeito directo 

Auxílios de Estado 

Concorrência 

Exportação 

Livre circulação de mercadorias 

 

Proc.º C-518/16 

1) As disposições de execução do direito da União, como o Regulamento n.° 

1998/2006, produzem efeito direto e são diretamente aplicáveis? Na afirmativa, estes 

princípios são violados por uma disposição do legislador nacional que restringe ou 

limita o âmbito de aplicação de uma disposição de direito da União? 

2) Um auxílio estatal que consiste numa isenção de imposto é compatível com a 

concorrência no mercado interno, quando o auxílio é investido em ativos utilizados 

para o fabrico de produtos que, em parte, são exportados para países terceiros ou 

Estados-Membros? 

3) O fabrico de produtos destinados à exportação mediante utilização de ativos 

adquiridos com recursos de um auxílio estatal constitui uma actividade diretamente 

relacionada com as quantidades exportadas, na aceção do artigo 1.°, alínea d), do 

Regulamento n.° 1998/2006? Em caso de resposta negativa a esta questão, os 

Estados-Membros têm a faculdade de prever no direito nacional restrições adicionais 

para os exportadores de produtos que tenham sido fabricados com ativos resultantes 

do investimento de um benefício fiscal? Em caso de resposta afirmativa a esta 

questão, qual a relação desta disposição com o artigo 35.° TFUE que proíbe, entre os 

Estados-Membros, as restrições quantitativas à exportação, bem como todas as 

medidas de efeito equivalente? Verifica-se uma discriminação e uma violação da 

livre circulação de mercadorias? 

4) O artigo 1.° do Regulamento n.° 1998/2006 permite negar a uma pessoa coletiva o 

reconhecimento de um direito a um auxílio financeiro de minimis decorrente do 

direito da União, antes de decorrido o prazo de quatro anos fixado pela lei nacional 

dentro do qual o investimento deve ser realizado, pelo simples facto de a pessoa 

interessada, durante este período, também ter investido recursos noutras estruturas da 

sua empresa, independentes e separadas, que fazem exportações?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra – Portugal 

Data da decisão de reenvio: 5/Setembro/2016 

 

Regulamento 882/2004 

Taxa 

Segurança alimentar 

Estabelecimentos de retalho 

Isenção 

Auxílio de Estado 

Concorrência 

Mercado interno 

Produtos alimentares 

Princípio da igualdade 

Princípio da não discriminação 

 

Proc.º C-519/16 

 

- “1. Pode o artigo 27.º, n.º lO, do Regulamento (CE) n.º 882/2004 de 29/04/2004, ou 

qualquer outra norma de direito ou princípio geral da União Europeia que o TJUE 

entenda aplicáveis, ser interpretadas no sentido de que com eles seria incompatível 

uma disposição nacional que crie uma taxa para financiamento de controlos oficiais 

referentes a segurança alimentar, a ser paga apenas por titulares de estabelecimentos 

de retalho alimentar ou misto, sem a mesma corresponder a qualquer controlo oficial 

específico de que estes sujeitos passivos sejam causadores ou beneficiários? 
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2. A resposta será diferente caso, em lugar de uma taxa, seja criada uma contribuição 

financeira a favor de entidade pública, a incidir sobre os mesmos sujeitos passivos, 

destinada a satisfazer encargos com os controlos de qualidade alimentar mas com o 

único objetivo de estender a todos os operadores da cadeia alimentar a 

responsabilidade pelo financiamento daqueles controlos? 

3. A isenção de certos operadores económicos de suportarem uma taxa de segurança 

alimentar que apenas incide sobre certos estabelecimentos de comércio retalhista 

alimentar ou misto (designadamente as grandes empresas do comércio de produtos 

alimentares a retalho) e se destina a financiar os custos referentes à execução dos 

controlos oficiais no âmbito da segurança alimentar, proteção animal e sanidade 

animal, proteção vegetal e fitossanidade, constitui um auxílio de Estado incompatível 

com o mercado interno na medida em que falseie ou ameace falsear a concorrência, 

favorecendo certas empresas ou certas produções, nos termos do artigo 107.º, n.º 1 do 

TFUE, ou pelo menos não constituirá essa isenção de taxa parte integrante de um 

auxílio de Estado sujeito a notificação à Comissão Europeia, nos termos do artigo 

108.º, n.º 3 do TFUE? 

4. Os princípios do direito da União Europeia, designadamente os da igualdade, da 

não discriminação, da concorrência (incluindo a proibição de "reverse 

discrimination") e da liberdade de empresa opõem-se a uma disposição nacional que: 

a. Apenas faz incidir a obrigação de pagamento da "Taxa" sobre as grandes empresas 

do comércio de produtos alimentares a retalho? 

b. Exclui do âmbito de aplicação da "Taxa", os estabelecimentos ou microempresas 

com uma área de venda inferior a 2000m2 que não estejam integrados num grupo ou 

não pertençam a uma empresa que utilize uma ou mais insígnias e que disponham, a 

nível nacional, de uma área de venda acumulada igualou superior a 6000m2?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Amtsgericht Hannover - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 22/Setembro/2016 

 

Regulamento 262/2004 

Transporte aéreo 

Atraso 

Evitabilidade 

Circunstâncias extraordinárias 

 

Proc.ºs C-520/16 e C-521/16 

 

- “1. Deve o artigo 5.°, n.° 3, do Regulamento (CE) n.° 261/2004 ser interpretado no 

sentido de que a evitabilidade diz respeito apenas às circunstâncias extraordinárias, 

ou de que também diz respeito às consequências das circunstâncias extraordinárias, 

concretamente o cancelamento ou o atraso considerável? 

2. Caso o Tribunal de Justiça responda à primeira questão que a evitabilidade diz 

respeito ao atraso: numa situação em que as circunstâncias extraordinárias afetaram a 

aeronave utilizada no voo antecedente, tem a transportadora aérea operadora de 

esforçar-se por conseguir uma aeronave de substituição logo após a verificação das 

circunstâncias extraordinárias que afetaram o voo antecedente, ou pode aguardar até 

que seja seguro que as circunstâncias extraordinárias implicarão um atraso 

considerável no voo subsequente? 

3. Caso o Tribunal de Justiça responda à primeira questão que a evitabilidade diz 

respeito ao atraso: é desrazoável exigir-se a contratação de um «subcharter» se o 

respetivo custo for três vezes superior ao custo do próprio voo?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Hoge Raad der Nederlanden - Países Baixos 

Data do despacho de reenvio: 30/Setembro/2016 

 

Interpretação da lei 

Código aduaneiro comunitário 

Regulamento (CEE) n.º 2777/75 

Regulamento (CE) n.º 1484/95 

Devedor 

Evasão fiscal 

 

 

Proc.º C-522/16 

 

 

- “1. Deve o artigo 62.° do CAC, em conjugação com os artigos 205.°, 212.°, 216.°, 

217.° e 218.° do RACAC e com as disposições do Regulamento (CEE) n.° 2777/75 e 

do Regulamento (CE) n.° 1484/95, ser interpretado no sentido de que os dados 

referidos no artigo 201.°, n.° 3, segundo parágrafo, do CAC, com base nos quais 

deve ser elaborada a declaração aduaneira, também incluem os documentos que 

devem ser apresentados às autoridades aduaneiras referidos no artigo 3.°, n.° 2, do 

Regulamento (CE) n.° 1484/95? 

2. Deve o artigo 201.°, n.° 3, segundo parágrafo, do CAC ser interpretado no sentido 

de que também deve ser considerada devedora a pessoa singular que não praticou ela 

própria o ato descrito nesse parágrafo («fornecer os elementos necessários à 

elaboração da declaração»), nem pode, enquanto funcionário, ser considerada 

responsável pela execução do ato, mas que esteve estreita e deliberadamente 
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envolvida na conceção e sucessiva criação de uma estrutura de sociedades e fluxos 

comerciais no âmbito da qual se realizou em seguida «o fornecimento (por terceiros) 

dos elementos necessários à elaboração da declaração»? 

3. Deve a condição «que tinham ou deviam ter razoavelmente conhecimento de que 

esses elementos eram falsos», prevista no artigo 201.°, n.° 3, segundo parágrafo, do 

CAC, ser interpretada no sentido de que pessoas coletivas e singulares, que são 

operadores de mercado experientes, não podem ser consideradas devedoras dos 

direitos adicionais devidos por abuso de direito, no caso de só terem procedido à 

criação de uma estrutura de transações com vista à evasão aos direitos adicionais 

depois de ter sido confirmado por especialistas de renome no domínio do direito 

aduaneiro que uma tal estrutura era admissível em termos jurídicos e fiscais? 

4. Deve o artigo 221.°, n.° 4, do CAC ser interpretado no sentido de que o prazo de 

três anos não é prorrogado numa situação em que é constatado, após o termo do 

prazo referido no artigo 221.°, n.° 3, primeiro período, do CAC, que direitos de 

importação devidos nos termos do artigo 201.° do CAC, na sequência da 

apresentação de uma declaração aduaneira de introdução em livre prática, não foram 

anteriormente cobrados por causa do fornecimento de dados incorretos ou 

incompletos na declaração? 

5. Deve o artigo 221.°, n.ºs 3 e 4, do CAC ser interpretado no sentido de que, no caso 

de um devedor aduaneiro receber uma comunicação de direitos devidos 

relativamente a uma declaração de importação, e interpor recurso dessa comunicação 

nos termos do artigo 243.° do CAC, as autoridades aduaneiras podem, relativamente 

à mesma declaração aduaneira, em complemento da comunicação recorrida, e 

ignorando o disposto no artigo 221.°, n.° 4, do CAC, proceder à cobrança a 

posteriori de direitos de importação legalmente devidos?” 

 



Órgão jurisdicional de reenvio: Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio - Itália 

Data da decisão de reenvio: 13/Julho/2016 

 

Entidade adjudicante 

Sanção pecuniária 

Rectificação do processo 

 

DESCRITORES 

 

Proc.ºs C-523/16 e C-536/16 

 

 

- “- Embora os Estados-Membros tenham a faculdade de impor o caráter oneroso da 

retificação do processo com efeitos de regularização, é ou não contrário ao direito da 

União o artigo 38.°, n.° 2-bis, do Decreto legislativo n.° 163 de 2006, com a redação 

em vigor à data do anúncio em causa […], na medida em que prevê o pagamento de 

uma «sanção pecuniária», de valor a fixar pela entidade adjudicante  («não inferior a 

um por mil e não superior a um por cento do valor do concurso e, em qualquer caso, 

não superior a 50 000 euros, cujo pagamento é garantido pela caução provisória»), 

atendendo ao montante excessivamente elevado e ao carácter predeterminado de tal 

sanção, que não é adaptável em função da situação concreta ou da gravidade da 

irregularidade sanável? 

- O mesmo artigo 38.°, n.° 2-bis, do Decreto legislativo n.° 163 de 2006 (sempre na 

versão em vigor à data acima indicada) é contrário ao direito comunitário, na medida 

em que tal onerosidade da retificação do processo pode ser considerada contrária aos 

princípios da máxima abertura do mercado à concorrência, que o referido instituto 

representa, com a consequência de a atividade imposta a este respeito à comissão de 

adjudicação ser abrangida pelos deveres que lhe são impostos pela lei, atendendo ao 

interesse público de prosseguir o objetivo acima indicado?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Corte dei Conti - Itália 

Data da decisão de reenvio: 5/Julho/2016 

 

Pensão de reforma 

Interpretação da lei 

Regulamento (CEE) n.º 1408/71 

Regulamento (CE) n.º 1606/98 

Regimes da segurança social 

 

Proc.º C-524/16 

 

- “1) Deve a legislação [da União], constante do Regulamento (CEE) n.° 1408/71 do 

Conselho, de 14 de junho de 1971, e do Regulamento (CE) n.° 1606/98 do Conselho, 

de 29 de junho de 1998, ser interpretada no sentido de que exclui que uma pessoa 

que já beneficia de uma pensão de reforma possa apresentar um pedido de totalização 

das contribuições para a segurança social pagas a diferentes regimes de pensões, em 

especial no Estado de que é nacional e noutro país da União Europeia? 

2) O artigo 49.°, n.° 1, alínea b), ii), do Regulamento (CEE) n.° 1408/71 do 

Conselho, de 14 de junho de 1971, opõe-se a uma legislação nacional, como a 

legislação italiana que prevê, no artigo 71.° da Lei n.° 388, de 23 de dezembro de 

2000, que o pedido de totalização das contribuições para a segurança social pagas a 

diferentes regimes de pensões, em especial no Estado de que é nacional e noutro país 

da União Europeia, só pode ser apresentado pelas pessoas que não tenham ainda 

adquirido o direito a uma pensão em nenhum regime de segurança social?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão – 1.º Juízo – Portugal 

Data da decisão de reenvio:13/Julho/2016 

 

Empresa em posição dominante 

Discriminação 

Retalhistas 

Concorrência desleal 

Requisitos 

Abuso de posição dominante 

Interpretação da lei 

Tratado de funcionamento da união europeia 

 

Proc.º C-525/16 

 

- “(i) Caso sejam provados ou estejam indiciados, num processo sancionatório, factos 

relativos aos efeitos de eventual prática de tarifários discriminatórios por parte de 

uma empresa em posição dominante em relação a uma das empresas retalhistas e que 

prejudicam esta face aos seus concorrentes, a qualificação do comportamento como 

colocação em  desvantagem na concorrência nos termos da alínea c) do artigo 102.º 

do TFUE depende de um juízo acrescido de gravidade, relevância ou importância 

desses efeitos na posição concorrencial e/ou na capacidade concorrencial da empresa 

afectada, nomeadamente quanto à capacidade de assimilar a diferença dos custos 

suportados no âmbito do serviço grossista? 

(ii) Caso se prove ou indicie, num processo sancionatório, um peso 

significativamente reduzido nos custos incorridos, proveitos auferidos e rentabilidade 

alcançada da empresa retalhista afectada, decorrente da prática de tarifários 

discriminatórios por parte de uma empresa em posição dominante, a interpretação 
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conforme da alínea c) do artigo 102.º do TFUE e da jurisprudência dos Acórdãos 

British Airways e Clearstream é compatível com um juízo de inexistência de indícios 

de abuso de posição dominante e práticas proibidas? 

(iii) Ou, pelo contrário, tal não é suficiente para afastar a qualificação do 

comportamento como abuso de posição dominante e como prática proibida nos 

termos da alínea c) do artigo 102.º do TFUE, relevando apenas para efeitos da 

medida da responsabilidade ou do sancionamento da empresa infractora? 

(iv) O segmento colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência da 

alínea c) do artigo 102.º do TFUE deve ser interpretado como correspondendo à 

exigência de que a vantagem sofrida em virtude da discriminação corresponda, por 

sua vez, a uma percentagem mínima da estrutura de custos da empresa afectada? 

(v) O segmento colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência da 

alínea c) do artigo 102.º do TFUE deve ser interpretado como correspondendo à 

exigência de que a vantagem sofrida em virtude da discriminação corresponda, por 

sua vez, a uma diferença mínima entre os custos médios suportados pelas empresas 

concorrentes no serviço grossista em análise? 

(vi) O segmento colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência da 

alínea c) do artigo 102.° do TFUE pode ser interpretado como correspondendo à 

exigência de que a vantagem sofrida em virtude da discriminação corresponda, no 

âmbito do mercado e serviço em análise, a valores superiores às diferenças 

assinaladas nas mencionadas Tabelas 5, 6 e 7 e para efeitos de qualificação do 

comportamento como prática proibida? 

(vii) Em caso de resposta afirmativa a alguma das questões (iv) a (vi), como deverá 

ser definido tal limiar mínimo de relevância da desvantagem relativamente à 

estrutura de custos ou aos custos médios suportados pelas empresas concorrentes no 

serviço retalhista em análise? 

(viii) Sendo tal limiar mínimo definido, o não preenchimento do mesmo em cada ano 

permite afastar a presunção do Acórdão Cleastream nos termos do qual se deve 

considerar que "a aplicação a um parceiro comercial de preços diferentes para 

serviços equivalentes, de forma contínua durante cinco anos, por uma empresa que 

detém um monopólio de facto no mercado a montante, produziu necessariamente 

uma desvantagem concorrencial para este mesmo parceiro"?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Verwaltungsgerichtshof - Áustria 

Data da decisão de reenvio: 14/Setembro/2016 

 

Sistema de segurança social 

Documentos 

Força probatória 

Destacamento de trabalhador 

 

Proc.º C-527/16 

 

- “1. A força vinculativa dos documentos emitidos nos termos do artigo 19.°, n.° 2, 

do Regulamento (CE) n.° 987/2009, a que se refere o artigo 5.° do Regulamento 

(CE) n.° 987/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro de 

2009, que estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CE) n.° 

883/2004 relativo à coordenação dos sistemas de segurança social, também se impõe 

num processo pendente num órgão jurisdicional na aceção do artigo 267.° TFUE? 

2. No caso de não ser dada desde logo resposta negativa à primeira questão: 

a) A referida força vinculativa também se impõe quando anteriormente tenha 

decorrido um procedimento na Comissão Administrativa para a Coordenação dos 

Sistemas de Segurança Social, que não resultou num acordo nem levou à retirada dos 

documentos controvertidos? 

b) A referida força vinculativa também se impõe quando um documento «A 1» só é 

emitido depois de o Estado-Membro de acolhimento ter declarado formalmente a 

obrigatoriedade da inscrição na segurança social, nos termos das suas disposições 

legais? Nestes casos, a força vinculativa também tem efeitos retroativos? 

3. No caso de, em certas circunstâncias, resultar dos documentos referidos no artigo 

19.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 987/2009 que a força vinculativa é limitada: 

A proibição de destacamento de um trabalhador em substituição de outro, prevista no 

artigo 12.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 883/2004, é infringida quando a 

substituição não é feita através do destacamento de um trabalhador pelo mesmo 

empregador, mas sim por outro empregador? Tem alguma relevância, a este respeito: 

a) o facto de esse empregador ter sede no mesmo Estado-Membro que o primeiro 

empregador, ou b) o facto de haver ligações pessoais ou organizacionais entre o 

primeiro e o segundo empregador destacante?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Conseil d’État (Conselho de Estado, em formação jurisdicional, 

França) - França 

Data da decisão de reenvio: 3/Outubro/2016 

 

Organismos geneticamente modificados 

Interpretação da lei 

Directiva n.º 2001/18/CE 

Colocação no mercado 

Mutagénese 

 

Proc.º C-528/16 

 

 

- “1° Os organismos obtidos por mutagénese constituem organismos geneticamente 

modificados na aceção do artigo 2.° da Diretiva [2001/18/CE] de 12 de março de 

2001, embora estejam excluídos, nos termos do artigo 3.° e do anexo I B da diretiva, 

das obrigações impostas relativamente à libertação e à colocação no mercado de 

organismos geneticamente modificados? Em especial, as técnicas de mutagénese, 

nomeadamente as novas técnicas de mutagénese dirigida que aplicam procedimentos 

de engenharia genética, podem ser consideradas técnicas incluídas entre as que são 

enumeradas no anexo I A, para o qual o artigo 2.° remete? Consequentemente, 

devem os artigos 2.° e 3.° e os anexos I A e I B da Diretiva [2001/18] ser 

interpretados no sentido de que excluem das medidas de precaução, de avaliação de 

impacte e de rastreabilidade todos os organismos e sementes geneticamente 

modificados obtidos por mutagénese ou excluem apenas os organismos obtidos 

através dos métodos convencionais de mutagénese aleatória por radiações ionizantes 

ou exposição a agentes químicos mutagénicos que já existiam antes de estes textos 

serem adotados? 
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2° As variedades obtidas por mutagénese constituem variedades geneticamente 

modificadas, na aceção do artigo 4.° da Diretiva 2002/53/CE, de 13 de junho de 

2002, que diz respeito ao catálogo comum das variedades das espécies de plantas 

agrícolas, que não estão excluídas das obrigações previstas nesta diretiva? O âmbito 

de aplicação desta diretiva é, pelo contrário, idêntico ao que resulta dos artigos 2.° e 

3.° e do anexo I B da Diretiva [2001/18], e exclui igualmente as variedades obtidas 

por mutagénese das obrigações previstas na Diretiva [2002/53] para a inscrição de 

variedades geneticamente modificadas no catálogo comum de espécies de plantas 

agrícolas? 

3° Os artigos 2.° e 3.° e o anexo I B da Diretiva [2001/18], relativa à libertação 

deliberada no ambiente de organismos geneticamente modificados, na medida em 

que excluem a mutagénese do âmbito de aplicação das obrigações previstas na 

diretiva, constituem uma medida de harmonização completa que proíbe os Estados-

Membros de submeterem os organismos obtidos por mutagénese à totalidade ou a 

parte das obrigações previstas na diretiva ou a qualquer outra obrigação ou os 

Estados-Membros dispunham, no momento da respectiva transposição, de uma 

margem de apreciação para definirem o regime suscetível de ser aplicado aos 

organismos obtidos por mutagénese? 

4° A validade dos artigos 2.° e 3.° e dos anexos I A e I B da Diretiva [2001/18], à luz 

do princípio da precaução garantido pelo artigo 191.°, n.° 2, do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, na parte em que estas disposições não submetem 

os organismos geneticamente modificados obtidos por mutagénese a medidas de 

precaução, de avaliação de impacto e de rastreabilidade, pode ser questionada 

atendendo à evolução dos procedimentos da engenharia genética, ao aparecimento de 

novas variedades de plantas obtidas graças a estas técnicas e às atuais incertezas 

científicas sobre os respetivos impactos e sobre os riscos potenciais daí resultantes 

para o ambiente e para a saúde humana e animal?” 

 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Finanzgericht München - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 15/Setembro/2016 

 

Interpretação da lei 

Regulamento CEE n.º 2913/92 

Valor aduaneiro 

Nota de débito 

 

Proc.º C-529/16 

 

- “1. As disposições dos artigos 28.° e seguintes do Regulamento (CEE) n.° 2913/92 

do Conselho, de 12 de outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro 

Comunitário (JO 1992, L 302, p. 1), na redação que lhe foi dada pelo Regulamento 

(CE) n.° 2700/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de novembro de 

2000 (JO 2000, L 311, p. 17), permitem que se considere como valor aduaneiro, 

através da aplicação de um critério de repartição, um preço de transferência acordado 

composto por um valor inicialmente faturado e declarado e por um ajustamento de 

montante fixo efetuado no final do período contabilístico, independentemente da 

questão de saber se, decorrido esse período, foi emitida ao interessado uma nota de 

débito ou de crédito? 

(2) Em caso de resposta afirmativa, 

O valor aduaneiro pode ser analisado e determinado com base em fórmulas de 

cálculo simplificadas quando devam ser reconhecidos os efeitos dos ajustamentos 

dos preços de transferência efetuados posteriormente (tanto para cima como para 

baixo)?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas -Lituânia 

Data da decisão de reenvio: 11/Outubro/2016 

 

TFUE 

Directiva 2004/18 

Proponentes interligados 

Concurso público 

Propostas separadas 

Dever de informação 

 

 

Proc.º C-531/16 

 

- “1. Devem a livre circulação de pessoas e serviços, consagradas, respetivamente, 

nos artigos 45.° e 56.° do TFUE os princípios da igualdade de tratamento dos 

proponentes e da transparência, enunciados no artigo 2.° da Diretiva 2004/18, e o 

princípio, que decorre dos princípios supramencionados, de livre e leal concorrência 

entre operadores económicos (em conjunto ou isoladamente, mas não se limitando às 

referidas disposições) serem entendidos e interpretados no sentido de que: 

se proponentes interligados, cujas relações económicas, de gestão, financeiras ou 

outras possam suscitar dúvidas quanto à sua independência e à proteção de 

informações confidenciais e/ou possam proporcionar as (potenciais) condições 

prévias que lhes conferem uma vantagem sobre outros concorrentes, decidirem 

apresentar propostas separadas (independentes) no âmbito do mesmo concurso 

público, estão esses proponentes, para todos os efeitos, obrigados a revelar as 
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ligações entre si à entidade adjudicante, mesmo que a entidade adjudicante não lhes 

solicite tal informação individualmente, independentemente de as normas jurídicas 

nacionais que regem os contratos públicos declararem, ou não, a existência dessa 

obrigação? 

2. No caso de a resposta à primeira questão: 

a) ser afirmativa (ou seja, os proponentes devem, para todos os efeitos, revelar as 

suas ligações à entidade adjudicante), o facto de essa obrigação não ter sido 

cumprida ou não ter sido devidamente cumprida é suficiente para que a entidade 

adjudicante considere, ou para que uma instância de recurso (tribunal) decida que, 

efetivamente, a participação dos proponentes interligados que tenham apresentado 

propostas separadas no âmbito do mesmo concurso público não se processa num 

universo verdadeiramente concorrencial (e sim com base numa concorrência 

fictícia)? 

b) ser negativa (ou seja, os proponentes não têm qualquer obrigação adicional – que 

não esteja prevista na legislação ou nas condições do concurso – de revelar as suas 

ligações), deve o risco decorrente da participação de operadores económicos 

interligados e o risco das consequências geradas por esta situação ser então suportado 

pela entidade adjudicante, se esta não tiver indicado na documentação do concurso 

público que era imposta aos proponentes a obrigação de divulgação? 

3. Independentemente da resposta à primeira questão, e tendo em conta o acórdão do 

Tribunal de Justiça no processo C-538/13, eVigilo, devem as disposições legais 

referidas na primeira questão, bem como o artigo 1.°, n.° 1, terceiro parágrafo, e o 

artigo 2.°, n.° 1, alínea b), da Diretiva 89/665 (em conjunto ou isoladamente, mas não 

se limitando a essas disposições) ser entendidos e interpretados no sentido de que: 

a) se, no decurso do processo de adjudicação de um contrato público, ficar claro, de 

qualquer forma, para a entidade adjudicante que existem ligações significativas entre 

determinados proponentes, essa entidade adjudicante deve, independentemente da 

sua própria apreciação desse facto e/ou de outras circunstâncias (por exemplo, a não 

semelhança dos aspetos formais e substanciais das propostas apresentadas pelos 

proponentes, o compromisso público assumido por um proponente de respeitar o 

princípio da concorrência leal com outros proponentes, etc.), dirigir-se 

separadamente aos proponentes interligados e solicitar-lhes que clarificam se e de 
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que forma a sua situação pessoal é compatível com uma concorrência livre e leal 

entre proponentes? 

b) no caso de essa obrigação impender sobre a entidade adjudicante e no caso de esta 

não a cumprir, existe fundamento para o tribunal declarar ilegais os atos da entidade 

adjudicante, na medida em que não assegurou a transparência processual e a 

objetividade e não solicitou ao proponente essa informação nem tomou uma decisão, 

por iniciativa própria, sobre a eventual influência que a situação pessoal de pessoas 

interligadas possa ter sobre o resultado do concurso? 

4. Devem as disposições legais referidas na terceira questão e no artigo 101.°, n.° 1, 

do TFUE (em conjunto ou isoladamente, mas não se limitando a essas disposições) 

ser entendidas e interpretadas à luz dos acórdãos do Tribunal de Justiça no processo 

C-538/13, e Vigilo, processo C-74/14, Eturas e Outros, e processo C-542/14, VM 

Remonts, no sentido de que: 

a) se um dos proponentes (o demandante) tiver tomado conhecimento da rejeição da 

proposta de preço mais baixo, no âmbito de um concurso público, apresentada por 

um dos dois proponentes interligados (proponente A) e do facto de o outro 

proponente (proponente B) ter sido declarado o adjudicatário, e tendo também em 

conta outras circunstâncias relacionadas com esses proponentes e a sua participação 

no concurso (o facto de os proponentes A e B terem o mesmo conselho de 

administração; o facto de terem a mesma sociedade-mãe, que não participou no 

concurso; o facto de os proponentes A e B não terem revelado a ligação que têm 

entre si à entidade adjudicante e não terem fornecido, em separado, esclarecimentos 

adicionais quanto a essa ligação, nomeadamente, por não lhes ter sido solicitada; o 

facto de o proponente A ter fornecido, na sua proposta, informações contraditórias 

sobre a conformidade dos meios de transporte propostos – camiões de recolha de lixo 

– com a condição relativa à norma EURO V constante do convite à apresentação de 

propostas; o facto de o proponente, que apresentou a proposta com o preço mais 

baixo ter sido rejeitado devido a deficiências encontradas na mesma, não ter, 

primeiro, contestado a decisão da entidade adjudicante e, segundo, ter recorrido da 

decisão do tribunal de primeira instância, [contestando], designadamente, a 

legalidade da rejeição da sua proposta; etc.) e, no caso de a entidade adjudicante não 

ter tomado quaisquer medidas relativamente a todas estas circunstâncias, essa 

informação por si só é suficiente para fundamentar uma ação junto de uma instância 

de recurso, no sentido de considerar os atos da entidade adjudicante ilegais por não 
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ter garantido a transparência e a objetividade processuais e, além disso, por não ter 

exigido a apresentação de provas concretas de que os proponentes A e B atuavam de 

forma desleal? 

b) os proponentes A e B não demonstraram à entidade adjudicante que participavam 

de forma verdadeira e leal no concurso público apenas pelo facto de o proponente B 

ter apresentado voluntariamente uma declaração de participação efetiva, de terem 

sido aplicadas pelo proponente B as normas de qualidade em matéria de gestão para 

a participação em concursos públicos, e, para além disso, de as propostas 

apresentadas pelos referidos proponentes não terem sido formal e substancialmente 

idênticas? 

5. Podem as atuações dos operadores económicos interligados (sendo ambos filiais 

da mesma empresa) que participam em separado no mesmo concurso público, cujo 

valor atinja o valor de concurso público internacional e em que a sede da entidade 

adjudicante que anunciou o concurso e o local onde os serviços devem ser prestados 

não diste muito de outro Estado-Membro (a República da Letónia), ser avaliadas em 

princípio – tendo em conta, nomeadamente, a declaração apresentada 

voluntariamente por um dos operadores económicos sobre a sua participação em 

condições de concorrência leal – ao abrigo do disposto no artigo 101.° do TFUE e da 

jurisprudência do Tribunal de Justiça que interpreta esta disposição?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - Lituânia 

Data da decisão de reenvio: 3/Outubro/2016 

 

Directiva 2006/112/CE, de 28.11 

IVA 

Regularização das deduções 

Dedução inicial 

Transacção isenta 

 

Proc.º C-532/16 

 

- “1. Devem os artigos 184.° a 186.° da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de 

novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, 

ser interpretados no sentido de que, em circunstâncias como as do processo principal, o 

mecanismo de regularização das deduções consagrado na Diretiva 2006/112 não é 

aplicável se não tiver sido realizada uma dedução inicial do imposto sobre o valor 

acrescentado (IVA) por a transação em causa ser uma transação isenta relacionada com 

a entrega de um terreno? 

2. Pode a resposta à primeira questão ser influenciada pelo facto de (1) o IVA sobre a 

aquisição dos lotes de terreno ter sido inicialmente deduzido devido à prática da 

administração fiscal segundo a qual o fornecimento em causa foi incorretamente 

considerado uma entrega de terreno para construção, sujeita a IVA, conforme previsto 

no artigo 12.°, n.° 1, alínea b), da Diretiva 2006/112 e/ou (2) após a dedução inicial 

realizada pelo adquirente, o transmissor do terreno ter emitido uma nota de crédito de 

IVA a favor do adquirente que regularizava os valores de IVA indicados (especificados) 

na fatura inicial? 

3. Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, em circunstâncias como as do 

processo principal, devem os artigos 184.° e/ou 185.° da Diretiva 2006/112 ser 

interpretados no sentido de que, numa situação em que não podia ter sido realizada uma 

dedução inicial por a transação em causa estar isenta de IVA, se deve considerar que a 

obrigação do sujeito passivo de regularizar tal dedução se constituiu imediatamente ou 

apenas quando se tornou conhecido que a dedução inicial não podia ter sido realizada? 

4. Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, em circunstâncias como as do 

processo principal, deve a Diretiva 2006/112, em particular os seus artigos 179.°, 184.° 

a 186.° e 250.°, ser interpretada no sentido de que os valores dedutíveis do IVA pagos a 

montante devem ser deduzidos no período fiscal em que a obrigação do sujeito passivo 

e/ou o direito à regularização da dedução inicialmente efetuada se constituíram?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Najvyšší súd Slovenskej republiky - Eslováquia 

Data da decisão de reenvio: 29/Setembro/2016 

 

IVA 

Direito à devolução 

Requisitos 

Princípio da neutralidade 

Princípio da proporcionalidade 

Prazo de caducidade 

Princípio da segurança jurídica 

Princípio da confiança 

 

Proc.º C-533/16 

 

 

- “1. Devem a Diretiva 2008/9 e o direito à devolução do imposto ser interpretados 

no sentido de que, para exercer o direito à devolução do IVA, é necessário satisfazer 

cumulativamente dois requisitos: 

i) a entrega de bens ou a prestação de serviços; e 

ii) a inclusão do IVA na fatura do fornecedor. 

Por outras palavras, é possível que um sujeito passivo a quem não foi debitado o IVA 

na fatura possa pedir a devolução do imposto? 

2. Está em conformidade com o princípio da proporcionalidade ou da neutralidade 

fiscal do IVA que o prazo para a devolução do imposto seja calculado a partir de 
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uma data em que não foram satisfeitos todos os requisitos materiais para o exercício 

do direito à devolução do imposto? 

3. À luz do princípio da neutralidade fiscal, devem as disposições dos artigos 167.° e 

178.°, alínea a), da Diretiva IVA, ser interpretadas no sentido de que, em 

circunstâncias como as do processo principal e sempre que se verifiquem os demais 

requisitos materiais e processuais necessários para o exercício do direito à dedução 

do imposto, tais artigos se opõem a uma prática da autoridade tributária que nega ao 

sujeito passivo o direito à devolução do imposto exercido no prazo fixado, nos 

termos da Diretiva 2008/9, no caso de o imposto lhe ter sido aplicado pelo 

fornecedor na fatura e ter sido pago por este antes do termo do prazo de caducidade 

estabelecido pela legislação nacional? 

4. À luz do princípio da neutralidade e do princípio da proporcionalidade que são os 

princípios fundamentais do sistema comum do IVA, as autoridades tributárias 

eslovacas ultrapassam os limites do necessário para alcançar o objetivo prosseguido 

pela Diretiva IVA, numa situação em que foi negado ao sujeito passivo o direito à 

devolução do imposto pago por ter terminado o prazo de caducidade para a 

devolução previsto pela legislação nacional, ainda que durante esse período o sujeito 

passivo não pudesse ter exercido o seu direito à devolução, e ainda que o imposto 

tivesse sido devidamente cobrado e estava totalmente afastado o risco de evasão 

fiscal ou de falta de pagamento? 

5. É possível interpretar os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e 

do direito a uma boa administração nos termos do artigo 41.° da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia no sentido de que se opõem a uma interpretação 

das disposições nacionais segundo a qual, para a observância do prazo para a 

devolução do imposto, é determinante a data da decisão da Administração Pública 

sobre a devolução do imposto e não a data em que o sujeito passivo exerce o seu 

direito à devolução do imposto?” 

 



 

Órgão jurisdicional de reenvio: 

Najvyšší súd Slovenskej republiky - Eslováquia 

Data da decisão de reenvio: 29/Setembro/2016 

 

IVA 

Fraude 

Administrador 

Garantia 

Divida fiscal 

Liberdade de empresa 

Ne bis in idem 

Princípio da não retroactividade 

Discriminação 

 

Proc.º C-534/16 

 

- “1. Pode considerar-se conforme ao objetivo do artigo 273.° da Diretiva 

2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum 

do imposto sobre o valor acrescentado, ou seja, à luta contra a fraude no âmbito do 

imposto sobre o valor acrescentado, um procedimento administrativo nacional 

segundo o qual o facto de o atual administrador de uma pessoa colectiva ter sido 

administrador de outra pessoa coletiva que tenha uma dívida fiscal por pagar é 

considerado, de acordo com a legislação nacional, fundamento para exigir uma 

garantia tributária cujo montante pode ascender a 500 000 EUR? 

2. Pode considerar-se que a referida garantia tributária, cujo montante pode ascender 

a 500 000 EUR, como a exigida no processo principal, constitui um obstáculo à 

liberdade de empresa prevista no artigo 16.° [da Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia] e provoca indiretamente a declaração de insolvência do 

contribuinte, é discriminatória na aceção do artigo 21.°, n.° 1, [da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia] e, no âmbito da cobrança do IVA, viola os 

princípios do ne bis in idem e da não retroatividade previsto no artigo 49.°, n.os 1 e 

3, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Corte suprema di cassazione - Itália 

Data da decisão de reenvio: 20/Setembro/2016 

 

Princípio “Ne bis in idem” 

Manipulação do mercado 

Procedimento administrativo  

Sanção penal irrevogável 

Dupla valoração 

 

Proc.º C-537/16 

 

- “1) O disposto no artigo 50.° da Carta dos Direitos Fundamentais da União  

Europeia, interpretado à luz do artigo 4.° do Protocolo n.° 7 à Convenção Europeia 

para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, da 

correspondente jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e da 

legislação nacional, opõe-se à possibilidade de instaurar um procedimento 

administrativo que tenha por objeto um facto (comportamento ilícito de manipulação 

do mercado) pelo qual foi aplicada à mesma pessoa uma sanção penal irrevogável? 

2) O órgão jurisdicional nacional pode aplicar diretamente os princípios do direito da 

União relativos ao princípio «ne bis in idem», com base no artigo 50.° da Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia, interpretado à luz do artigo 4.° do 

Protocolo n.° 7 à Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das 

Liberdades Fundamentais, da correspondente jurisprudência do Tribunal Europeu 

dos Direitos do Homem e da legislação nacional?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Landgericht Frankfurt am Main - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 15/Setembro/2016 

 

Regulamento (UE) 1215/2012 

Regulamento (CE) 261/2004 

Regulamento (CEE) 295/91 

Competência judiciária 

Matéria contratual 

Direito a indemnização 

Transporte aéreo 

Recusa de embarque 

Cancelamento do voo 

Atraso do voo 

Lugar do cumprimento 

 

Proc.ºs C-538/16 e C-539/16 

 

- “1) Deve o artigo 7.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento (UE) n.° 1215/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2012, relativo à 

competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil 

e comercial, ser interpretado no sentido de que o conceito «em matéria contratual» 

também abrange o direito a indemnização ao abrigo do artigo 7.° do Regulamento 

(CE) n.° 261/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de fevereiro de 

2004, que estabelece regras comuns para a indemnização e a assistência aos 

passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de embarque e de cancelamento 

ou atraso considerável dos voos e que revoga o Regulamento (CEE) n.° 295/91, 

reclamado por um passageiro de uma transportadora aérea operadora que não é 

contraparte no contrato celebrado com esse passageiro? 
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2) Se o artigo 7.°, n.° 1, do Regulamento (UE) n.° 1215/2012 for aplicável: 

No caso de transporte de pessoas em dois voos sem permanência significativa no 

aeroporto de trânsito deve considerar-se também como lugar do cumprimento o 

destino final do passageiro de acordo com o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), segundo 

travessão, do Regulamento (CE) 1215/2012, quando o direito a indemnização ao 

abrigo do artigo 7.° do Regulamento (CE) n.° 261/2004 invocado na ação se baseia 

numa perturbação ocorrida na primeira parte do trajeto e a ação é intentada contra a 

companhia aérea que operou o primeiro voo, mas que não é parte no contrato de 

transporte?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas -Lituânia 

Data da decisão de reenvio: 17/Outubro/2016 

 

Regulamento (UE) n.º 1380/2013 

Distribuição de quotas de pesca 

Concorrência desigual 

 

Proc.º C-540/16 

 

- “Devem os artigos 17.° e 2.°, n.° 5, alínea c), do Regulamento (UE) n.° 1380/2013 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2013, relativo à 

política comum das pescas, que altera os Regulamentos (CE) n.° 1954/2003 e (CE) 

n.° 1224/2009 e revoga os Regulamentos do Conselho (CE) n.° 2371/2002 e (CE) n.° 

639/2004 e a Decisão do Conselho 2004/585/CE, à luz dos artigos 16.° e 20.° da 

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, ser interpretados no sentido de 

que vedam a um Estado-Membro, quando exerce a faculdade prevista no artigo 16.°, 

n.° 6, a adoção de um método de atribuição das quotas de pesca que lhe foram 

atribuídas que gere condições de desigualdade de concorrência entre os operadores 

económicos do setor,devido a um volume maior de possibilidades de pesca, mesmo 

que o método em questão se baseie num critério transparente e objetivo?” 

 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Högsta domstolen - Suécia 

Data da decisão de reenvio: 18/Outubro/2016 

 

 

Directiva 2002/93 

Mediação de seguros 

Falta de vontade de negociar 

Proc.º C-542/16 

 

 

- “1a) É a Diretiva 2002/92 aplicável a uma atividade de um mediador de seguros 

quando este não tenha tido a intenção de celebrar efetivamente um contrato de 

seguro? Para ser relevante, deve essa falta de intenção situar-se antes ou somente 

depois do início da atividade em causa? 

1b) Na situação contemplada na questão 1a), é relevante a questão de saber se o 

mediador de seguros exerceu, em paralelo com a atividade fictícia, uma verdadeira 

atividade de mediação de seguros? 

1c) Ainda na situação contemplada na questão 1(a), é relevante que o cliente tenha 

entendido, prima facie, a atividade em causa como um ato preparatório da celebração 

de um contrato de seguro? Reveste a perceção do cliente, quer seja fundada ou não, 

alguma relevância para a questão de saber se a atividade em causa era uma mediação 

de seguros?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

First-tier Tribunal (Tax Chamber) [Tribunal (Tributário) de 

Primeira Instância - Reino Unido 

Data da decisão de reenvio: 17/Outubro/2016 

 

Directiva 2006/112/CE 

IVA 

Operação prévia 

Prestação de serviços 

Leilões em linha 

Pagamento por conta 

Exigibilidade 

Licitação 

Abatimento 

Dupla tributação 

Princípio da neutralidade fiscal 

 

Proc.º C-544/16 

 

- “Primeira questão 

Com base na correta interpretação dos artigos 2.°, n.° 1, 24.°, 62.°, 63.°, 65.° e 73.° 

da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao 

sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, e em circunstâncias como as 

do processo principal: 

a) deve considerar-se que a emissão de créditos pela Madbid destinada aos 

utilizadores em troca de um pagamento em dinheiro constitui: 
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i) uma «operação prévia» não compreendida no âmbito de aplicação do artigo 2.°, n.° 

1, da Diretiva 2006/112, como a identificada pelo Tribunal de Justiça no [seu 

acórdão de 16 de dezembro de 2010, MacDonald Resorts Ltd/The Commissioners 

for Her Majesty’s Revenue and Customs, C-270/09, EU:C:2010:780], nos n.os 23 a 

42; ou 

ii) uma prestação de serviços efetuada pela Madbid na aceção do artigo 2.°, n.° 1, 

alínea c), [da Diretiva 2006/112], ou seja, a concessão do direito de participar em 

leilões em linha; 

b) caso se considere que a concessão do direito de participar em leilões em linha 

constitui uma prestação de serviços efetuada pela Madbid, trata-se então de uma 

prestação efetuada «a título oneroso» na aceção do artigo 2.°, n.° 1, alínea c), [da 

Diretiva 2006/113], concretamente, o pagamento pela mesma (ou seja, o dinheiro 

recebido pela Madbid pago por um utilizador em troca dos créditos); 

c) a resposta à alínea b) será diferente se o pagamento dos créditos também conferir 

ao utilizador o direito de adquirir bens pelo mesmo valor no caso de não ter sucesso 

no leilão; 

d) no caso de a Madbid não efetuar uma prestação de serviços a título oneroso 

quando emite créditos para os seus utilizadores em troca de um pagamento em 

dinheiro, efetua essa prestação em qualquer outro momento; 

e que princípios devem ser aplicados para responder a estas questões? 

Segunda questão 

Com base na correta interpretação dos artigos 2.°, n.° 1, 14.°, 62.°, 63.°, 65.°, 73.° e 

79.°, alínea b), da [Diretiva 2006/112], em circunstâncias como as do processo 

principal, o que se deve entender pela contraprestação obtida pela Madbid pelas 

entregas de bens que efetua aos utilizadores, para efeitos dos artigos 2.°, n.° 1, alínea 

a), e 73.° [da referida diretiva]? 

Em particular, e tendo em conta a resposta à primeira questão: 

a) deve entender-se que o dinheiro pago por um utilizador à Madbid em troca de 

créditos é um «pagamento [...] por conta» de uma entrega de bens compreendido no 

âmbito de aplicação do artigo 65.° [da Diretiva 2006/112], de modo que o IVA é 
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«exigível» no momento da cobrança e que o pagamento efetuado pelo utilizador à 

Madbid é a contraprestação pela entrega de bens; 

b) se um utilizador adquirir bens através das opções Buy Now (Comprar Agora) ou 

Earned Discount (Desconto Ganho), deve o valor dos créditos usados na licitação em 

leilões, no caso de a licitação não ter êxito, que tem o efeito de gerar um Desconto 

Ganho ou reduzir o preço do Comprar Agora ser considerado: 

i) um «abatimento» na aceção do artigo 79.°, alínea b), [da Diretiva 2006/112], de 

modo que a contraprestação que a Madbid recebe pela entrega de bens é o dinheiro 

efetivamente pago à Madbid pelo utilizador no momento da aquisição dos bens e 

nada mais; 

ou 

ii) parte da contraprestação pela entrega de bens, de modo que essa contraprestação 

pela entrega de bens da Madbid inclui tanto o dinheiro pago à Madbid pelo utilizador 

no momento da aquisição dos bens como o dinheiro que o utilizador pagou pelos 

créditos que usou nas licitações sem êxito; 

c) se um utilizador exercer o direito de adquirir bens depois de vencer um leilão em 

linha, deve entender-se que a contraprestação pela entrega desses bens inclui apenas 

o preço declarado vencedor no leilão (acrescido de custos de envio e de gestão), ou o 

valor dos créditos que o vencedor usou para licitar nesse leilão também faz parte da 

contraprestação pela entrega desses bens efetuada pela Madbid; 

ou que princípios devem ser aplicados para responder a estas questões? 

Terceira questão 

Quando dois Estados-Membros tratam uma operação de forma diferente para efeitos 

de IVA, em que medida devem os órgãos jurisdicionais de um desses Estados-

Membros ter em conta, ao interpretar as disposições pertinentes do direito da [União] 

e do direito nacional, a necessidade de evitar: 

a) a dupla tributação da operação; e/ou 

b) a não tributação da operação; 
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e que relevância tem o princípio da neutralidade fiscal para responder a estas 

questões?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Reino Unido 

Data da decisão de reenvio: 26/Outubro/2016 

 

Regulamento (UE) 2015/221 

Nomenclatura combinada 

Classificação de mercadorias 

 

 

Proc.º C-545/16 

 

 

 

- “1 O Regulamento de Execução (UE) n.° 2015/221 da Comissão, relativo à 

classificação de determinadas mercadorias na Nomenclatura Combinada, é inválido 

na parte em que classifica os veículos elencados no regulamento na posição 8704 21 

91 da NC, e não na posição 8704 10 da NC? 

2 Em especial, o Regulamento de Execução (UE) n.° 2015/221 da Comissão, relativo 

à classificação de determinadas mercadorias na Nomenclatura Combinada, é inválido 

na parte em que: restringe indevidamente o âmbito da subposição 8704 10; tem em 

conta factores que não podem ser tomados em consideração; não tem coerência 

interna; não tem devidamente em conta as Notas Explicativas, os títulos da NC nem 

as Regras Gerais para a interpretação da NC; e/ou não tem em conta os requisitos 

relevantes identificados pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia 

relativamente à posição 8704 10 da NC?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi - Espanha 

Data da decisão de reenvio: 21/Outubro/2016 

 

Directiva 2014/24/UE, de 26.02 

Autoridades adjudicantes 

Fixação de critérios de adjudicação 

Valor mínimo de pontuação 

 

Proc.º C-546/16 

 

- “1) A Diretiva 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 

fevereiro de 2014, relativa aos contratos públicos e que revoga a Diretiva 

2004/18/CE, opõe-se a uma disposição nacional, como o artigo 150.°, n.° 4, do Texto 

revisto da lei de contratos do setor público, ou a uma interpretação e aplicação da 

referida disposição que autorizem as autoridades adjudicantes a estabelecer, nos 

documentos que regem o procedimento de um concurso aberto, critérios de 

adjudicação que são aplicáveis em fases sucessivas eliminatórias para as propostas 

que não atingem um valor mínimo de pontuação predeterminado? 

2) Em caso de resposta negativa à primeira questão, a referida Diretiva 2014/24 

opõe-se a uma legislação nacional, ou a uma interpretação e aplicação da referida 

legislação, que utilize no concurso aberto o referido sistema de critérios de 

adjudicação aplicáveis em fases sucessivas eliminatórias de forma a que à última fase 

não chegue a um número de propostas suficiente para garantir uma concorrência 

real? 

3) Em caso de resposta afirmativa à segunda questão, a referida Diretiva  2014/24, 

por não garantir uma concorrência real ou por não respeitar o mandato de adjudicar o 

contrato à proposta com a melhor relação qualidade/preço, opõe-se a uma cláusula 

como a discutida, na qual o fator preço só é avaliado para as propostas que tenham 

obtido 35 em 50 pontos nos critérios técnicos?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunal Supremo - Espanha 

Data da decisão de reenvio: 18/Outubro/2016 

 

 

Regulamento (CE) n.º 12003 

Concorrência 

Decisão de Compromissos 

Contratos de longa duração 

Nulidade 

Isenção individual 

 

 

Proc.º C-547/16 

 

- “«1.°- De acordo com o artigo 16.° (‘Aplicação uniforme do direito comunitário da 

concorrência’) do Regulamento (CE) n.° 1/2003, do Conselho, de 16 de dezembro de 

2002, relativo à execução das regras de concorrência estabelecidas nos artigos [81.°] 

e [82.°] do Tratado, a Decisão da Comissão de 12 de abril de 2006, relativa a um 

processo nos termos do artigo [81.°] do Tratado CE (processo COMP/B-1-38.348-

Repsol C.P.P), impede que os acordos abrangidos por esta decisão possam ser 

declarados nulos por um tribunal nacional devido à duração do período de 

abastecimento exclusivo, embora possam ser declarados nulos por outros motivos, 

como, por exemplo, devido à imposição de um preço mínimo de venda ao público 

pelo fornecedor ao comprador (ou revendedor)? 

2.°- Neste caso, pode entender-se que os contratos de longa duração afetados pela 

Decisão de Compromissos beneficiam de uma isenção individual, nos termos do 

artigo 101.°, n.° 1, TFUE, na sequência da decisão?»” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano - Itália 

Data da decisão de reenvio: 14/Outubro/2016 

 

Directiva 2006/112/CE, de 28.11 

IVA 

Imposto de registo 

Contratos de locação 

Cumulação de impostos 

 

 

Proc.º C-549/16 

 

 

- “se o artigo 401.° da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 

2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, deve ser 

interpretado no sentido de que o imposto sobre o valor acrescentado e o imposto de 

registo (sobre contratos de locação de bens para fins empresariais, nos termos do 

artigo 40.° do DPR n.° 131, de 26 de abril de 1986, e do artigo 5.°, n.° 1, alínea a), 

bis da Tabela, primeira parte, do mesmo) podem ser cobrados cumulativamente, ou 

se este último imposto tem natureza de imposto sobre o volume de negócios.” 

 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Rechtbank Den Haag, meervoudige kamer voor 

vreemdelingenzaken, zittingsplaats Amsterdam - Países Baixos 

Data da decisão de reenvio: 26/Outubro/2016 

 

Directiva 2003/86/CE, de 22.09 

Reagrupamento familiar de refugiados 

«menor não acompanhado» 

Idade inferior a 18 anos 

Pedido de asilo 

Efeitos retroactivos 

Pedido de reagrupamento familiar 

 

Proc.º C-550/16 

 

- “Deve, no caso do reagrupamento familiar de refugiados, entender-se por «menor 

não acompanhado», na aceção do artigo 2.°, alínea f), da Diretiva [2003/86/CE do 

Conselho, de 22 de setembro de 2003, relativa ao direito ao reagrupamento familiar], 

o nacional de um país terceiro ou apátrida, com idade inferior a 18 anos, que tenha 

entrado no território de um Estado-Membro não acompanhado por um adulto 

responsável, por força da lei ou costume, e que: 

- pede asilo, 

- atinge a idade de 18 anos durante o procedimento de asilo no território do Estado-

Membro, 

- recebe asilo com efeitos retroativos à data do pedido, e 

- seguidamente apresenta um pedido de reagrupamento familiar?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Centrale Raad van Beroep - Nederland 

Data da decisão de reenvio: 26/Outubro/2016 

 

Regulamento 883/2004 

Subsídio de desemprego 

Duração da exportação 

Pedido de prorrogação 

Recusa 

 

Proc.º C-551/16 

 

 

- “1. Tendo em conta os artigos 63.° e 7.° do Regulamento n.° 883/2004, o objetivo e 

a finalidade do Regulamento n.° 883/2004 e a livre circulação de pessoas e de 

trabalhadores, pode a faculdade conferida pelo artigo 64.°, n.° 1, proémio e alínea c), 

do Regulamento n.° 883/2004 ser aplicada no sentido de que um pedido de 

prorrogação da duração da exportação de uma prestação de subsídio de desemprego 

é, por princípio, recusado, salvo se, no entender do Instituto neerlandês de Gestão 

dos Regimes de Segurança Social dos Trabalhadores por conta de outrem (Uwv), 

tendo em conta as circunstâncias especiais do caso concreto, por exemplo no caso de 

existir uma perspetiva concreta e demonstrável de emprego, não se puder 

razoavelmente recusar prorrogar a duração da exportação? 

Em caso de resposta negativa, 

2. De que modo devem os Estados-Membros aplicar a faculdade conferida no artigo 

64.°, n.° 1, proémio e alínea c), do Regulamento n.° 883/2004?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Administrative sad Cofiaras - Bulgária 

Data da decisão de reenvio: 21/Outubro/2016 

 

Directiva 2006/112/CE 

IVA 

Liquidatário judicial 

Pessoa colectiva 

Dissolução 

Registo comercial 

Cancelamento comercial 

Cancelamento da inscrição 

Dedução do imposto 

Compensação 

 

Proc.º C-552/16 

 

- “1. Deve o artigo 176.°, segundo parágrafo, da Diretiva 2006/112/ЕG ser 

interpretado no sentido de que se opõe ao cancelamento obrigatório do registo para 

efeitos de IVA com fundamento numa alteração da ZDDS [Zakon za danak varhu 

dobavenata stoynost (lei do IVA)], em vigor desde 1 de janeiro de 2007, nos termos 

da qual é revogada a possibilidade de o liquidatário nomeado pelo tribunal decidir 

que a pessoa coletiva, cuja dissolução foi ordenada por decisão judicial, continua 

registada até ao cancelamento da sua inscrição no registo comercial, nos termos da 

ZDDS, e que, em vez disso, prevê que a dissolução da sociedade comercial, com ou 

sem liquidação, é fundamento para o cancelamento obrigatório da inscrição no 

registo para efeitos de IVA? 
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2. Deve o artigo 176.°, segundo parágrafo, da Diretiva 2006/112/ЕG ser interpretado 

no sentido de que se opõe ao cancelamento obrigatório da inscrição no registo para 

efeitos de IVA com fundamento numa alteração da ZDDS, em vigor desde 1 de 

janeiro de 2007, nos casos em que, no momento desse cancelamento obrigatório e em 

relação à pessoa a ele sujeita, se verifiquem os pressupostos para uma nova inscrição 

obrigatória no registo do IVA, essa pessoa seja parte em contratos em vigor e declare 

que não cessou atividades e que continua a exercer uma atividade comercial, desde 

que o sujeito passivo deva pagar efetivamente o imposto calculado e devido aquando 

do cancelamento obrigatório, de modo a ter o direito à dedução do imposto pago a 

montante sobre os ativos existentes, tributados no momento do cancelamento da 

inscrição no registo e ainda existentes no momento da nova inscrição no registo? 

Caso seja permitido o cancelamento obrigatório da inscrição no registo nas referidas 

condições, pode o direito à dedução do imposto pago a montante sobre os ativos 

tributados no momento do cancelamento da inscrição no registo, existentes no 

momento da nova inscrição no registo e através dos quais a pessoa gera ou irá gerar 

um volume de negócios tributável, ser associado ao pagamento efetivo do imposto 

aos cofres do Estado ou é permitido proceder à compensação do imposto calculado 

no momento do cancelamento da inscrição no registo com o crédito de imposto 

fixado no momento da nova inscrição no registo para efeitos de IVA, uma vez que o 

imposto terá de ser pago pela pessoa que obterá o direito à dedução?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Varhoven administrativen sad - Bulgária 

Data da decisão de reenvio: 24/Outubro/2016 

 

Sociedade residente 

Dupla tributação 

Pagamento de juros 

Imposto 

 

Proc.º C-553/16 

 

- “1. É compatível com o artigo 5.°, n.° 4, e com o artigo 12.°, alínea b), TUE uma 

disposição nacional como o artigo 175.°, n.° 2, ponto 3, do Código do Processo 

Tributário e da Segurança Social búlgaro (DOPK), que impõe a uma sociedade 

residente que paga rendimentos sujeitos a tributação na fonte a obrigação de 

pagamento de juros no período entre a data em que termina o prazo para o 

pagamento dos impostos sobre esses rendimentos e a data em que a entidade não 

residente com sede noutro Estado-Membro faz prova do preenchimento dos 

requisitos de aplicação de uma convenção para evitar a dupla tributação celebrada 

com a República da Bulgária, incluindo nas situações em que, de acordo com essa 

convenção, o imposto não é devido ou é devido um imposto de valor inferior? 

2. São compatíveis com os artigos 49.°, 54.°, 63.° e 65.°, n.os 1 e 3, TFUE uma 

disposição como a do artigo 175.°, n.° 2, ponto 3, do DOPK e uma prática fiscal nos 

termos das quais, no caso de uma sociedade que paga rendimentos sujeitos a 

tributação na fonte, sejam cobrados juros no período entre a data em que termina o 

prazo para o pagamento dos impostos sobre tais rendimentos e a data em que a 

entidade não residente com sede noutro Estado-Membro faz prova do preenchimento 

dos requisitos de aplicação de uma convenção para evitar a dupla tributação 

celebrada com a República da Bulgária, incluindo nas situações em que, de acordo 

com essa convenção, o imposto não é devido ou é devido um imposto de valor 

inferior?” 



 

Órgão jurisdicional de reenvio: 

Verwaltungsgerichtshof - Áustria 

Data da decisão de reenvio: 10/Outubro/2016 

 

Decisão 2001/672/CE, de 20.08 

Decisão 2010/300/UE, de 25.05 

Notificação 

Recepção 

Regulamento (CE) n.º 73/2009, de 19.01 

Data da notificação 

Prazo da deslocação para pastagens de verão 

 

Proc.º C-554/16 

 

- “1 O artigo 2.°, n.° 4, da Decisão 2001/672/CE da Comissão, de 20 de agosto de 2001, 

que estabelece regras específicas aplicáveis às deslocações dos bovinos para pastagens 

de verão em zonas de montanha (JO L 235, de 4 de setembro de 2001, p. 23, a seguir: 

«Decisão da Comissão»), na redação que lhe foi dada pela Decisão 2010/300/UE da 

Comissão, de 25 de maio de 2010 (JO L 127, de 26 de maio de 2010, p. 19) opõe-se a 

uma disposição do direito nacional como a do § 6, n.° 6, do Verordnung des 

Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die 

Kennzeichnung und Registrierung von Rindern (BGBl. II n.° 201/2008) (Regulamento 

do Ministro Federal da Agricultura e Silvicultura, Ambiente e Recursos Hídricos, 

relativo à identificação e registo de bovinos, a seguir «regulamento de 2008 relativo à 

identificação de bovinos»), que declara determinante a receção da respetiva notificação 

para efeitos do respeito de todos os prazos previstos nesta disposição (incluindo também 

o prazo de notificação da deslocação para pastagens de verão)? 

2 Quais os efeitos decorrentes do artigo 117.°, segundo parágrafo, do Regulamento (CE) 

n.° 73/2009 do Conselho, de 19 de janeiro de 2009, que estabelece regras comuns para 

os regimes de apoio direto aos agricultores no âmbito da Política Agrícola Comum e 

institui determinados regimes de apoio aos agricultores, que altera os Regulamentos 

(CE) n.° 1290/2005 (CE) n.° 247/2006 e (CE) n.° 378/2007 e revoga o Regulamento 

(CE) n.° 1782/2003 (JO L 030, de 31 de janeiro de 2009, p. 16) sobre a elegibilidade 

para os prémios dos bovinos cuja deslocação para as pastagens de verão foi notificada 

depois de decorrido o prazo previsto no artigo 2.°, n.° 4, da Decisão da Comissão? 

3. No caso de a notificação efetuada depois de decorrido o prazo da deslocação para 

pastagens de verão, nos termos do artigo 117.°, segundo parágrafo, do Regulamento n.° 

73/2009, não implicar a perda da elegibilidade para o prémio, devem ser aplicadas 

penalidades pela notificação efetuada no prazo?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Finanzgericht Hamburg - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 11/Maio/2016 

 

Notas explicativas 

Nomenclatura Combinada 

“Cinta-calça” 

 

Proc.º C-556/16 

 

- “1. a) Devem as notas explicativas da Nomenclatura Combinada da União Europeia, 

elaboradas pela Comissão Europeia, relativas à subposição 6212 2000 (JO 2015, C 76, 

p. 1, 255) ser interpretadas no sentido de que uma cinta-calça possui desde logo uma 

«elasticidade horizontal [...] limitada» quando esta elasticidade é mais reduzida do que a 

elasticidade vertical? 

b) Em caso de resposta afirmativa à alínea a) da primeira questão: 

A comparação entre a elasticidade vertical e horizontal deve ser realizada com base em 

que critérios objetivos? 

2. Em caso de resposta negativa à alínea a) da primeira questão: 

a) Devem as notas explicativas da Nomenclatura Combinada da União Europeia, 

elaboradas pela Comissão Europeia, relativas à subposição 6212 2000 (JO C 76, p. 1, 

255) ser interpretadas no sentido de que uma cinta-calça apenas possui «elasticidade 

horizontal [...] limitada» quando a elasticidade horizontal é significativamente mais 

reduzida do que a elasticidade vertical? 

b) Em caso de resposta afirmativa à alínea a) da segunda questão: 

Esta comparação entre a elasticidade vertical e horizontal deve ser realizada com base 

em que critérios objetivos e qual o tipo de critério de avaliação a ser aplicado? 

3. Em caso de resposta negativa à alínea a) da segunda questão: 

a) Devem as notas explicativas da Comissão Europeia da Nomenclatura Combinada da 

União Europeia relativas à subposição 6212 2000 (JO 2015, C 76, pp. 1 e 255) ser 

interpretadas no sentido de que a limitação da elasticidade horizontal nas cintas-calças 

não é definida por uma comparação entre a elasticidade vertical e a elasticidade 

horizontal, significando antes uma limitação absoluta da elasticidade horizontal? 

b) Em caso de resposta afirmativa à alínea a) da terceira questão: 

Com base em que critérios objetivos deve ser efetuada a avaliação da questão de saber 

se a elasticidade horizontal de uma cinta-calça é limitada, no sentido referido na alínea 

a) da terceira questão?” 



1 
 

Órgão jurisdicional de reenvio: 

Korkein hallinto-oikeus - Finlândia 

Data da decisão de reenvio: 31/Outubro/2016 

 

Directiva 2001/83/CE 

Medicamento genérico 

Introdução no mercado 

Concessão de autorização nacional 

Procedimento descentralizado 

Competência própria 

Autoridade do Estado-Membro 

Prazo de protecção de dados 

Direito à tutela jurisdicional efectiva 

 

Proc.º C-557/16 

 

- “1. Devem os artigos 28.º, n.º 5, e 29.º, n.º 1, da Diretiva 2001/83/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece um código comunitário relativo 

aos medicamentos para uso humano, serinterpretados no sentido de que a autoridade 

competente do Estado-Membro interessado não tem competência própria, no âmbito 

da concessão de autorização nacional de introdução no mercado de um medicamento 

genérico através do procedimento descentralizado previsto no artigo 28.º, n.º 3, da 

diretiva, para determinar o momento em que começou a correr o prazo de proteção 

dos dados do medicamento de referência? 

2. No caso de a resposta à primeira questão ser no sentido de que a autoridade 

competente do Estado-Membro não tem competência própria no âmbito da 

concessão da autorização nacional de introdução no mercado para determinar o 
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momento em que começou a correr o prazo de proteção dos dados do medicamento 

de referência: 

– O órgão jurisdicional desse Estado-Membro, na sequência de oposição deduzida 

pelo titular da autorização de introdução no mercado do medicamento de referência, 

deve determinar o momento em que o prazo de proteção dos dados começou a correr, 

ou está sujeito à mesma restrição que se aplica à referida autoridade do Estado-

Membro? 

– Como se assegura, neste caso, no órgão jurisdicional do Estado-Membro em causa, 

ao titular da autorização de introdução no mercado do medicamento de referência o 

direito à tutela jurisdicional efetiva no sentido do artigo 47.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia e do artigo 10.º da Diretiva 2001/83, no tocante à 

proteção dos dados? 

– O direito de ação para assegurar o direito à tutela jurisdicional efectiva implica o 

dever de o órgão jurisdicional do Estado-Membro apreciar se a autorização de 

introdução no mercado original obtida noutros Estados-Membros foi concedida de 

acordo com as disposições da Diretiva 2001/83?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Kammergericht - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 25/Outubro/2016 

 

Regulamento 650/2012 

Sucessão por morte 

Regime de bens 

Cônjuge sobrevivo 

Certificado sucessório europeu 

 

Proc.º C-558/16 

 

- “1.) Deve o artigo 1.°, n.° 1, do Regulamento n.° 650/2012 ser interpretado no sentido 

de que o âmbito de aplicação do regulamento («sucessão por morte») também abrange 

as disposições do direito nacional que, como o § 1371, n.° 1, do Bürgerliches 

Gesetzbuch (Código Civil alemão, a seguir «BGB»), regulam o regime matrimonial de 

bens após o falecimento de um cônjuge através do aumento da quota hereditária do 

outro cônjuge? 

2.) Em caso de resposta negativa à primeira questão, devem os artigos 68.°, alínea l), e 

67.°, n.° 1, do Regulamento n.° 650/2012 ser interpretados no sentido de que a quota-

parte que cabe ao cônjuge sobrevivo pode ser inteiramente incluída no Certificado 

Sucessório Europeu, ainda que a mesma resulte em parte de um aumento nos termos de 

uma disposição sobre um regime matrimonial de bens, como o § 1371, n.° 1, do BGB? 

Caso a resposta seja negativa, pode, no entanto, ser afirmativa a título excecional em 

relação a situações em que: 

a) o objetivo do certificado sucessório se limite a invocar direitos dos sucessores ao 

património do de cujus situado num determinado Estado-Membro diferente, e  

b) a decisão em matéria de sucessões (artigos 4.° e 21.° do Regulamento n.° 650/2012) e 

as  questões relativas ao regime matrimonial de bens devam ser apreciadas nos termos 

da mesma ordem jurídica – independentemente da norma de conflitos aplicável? 

3.) Em caso de resposta negativa à primeira e à segunda questões, deve o artigo 68.°, 

alínea l), do Regulamento n.° 650/2012 ser interpretado no sentido de que a quota-parte 

do cônjuge sobrevivo, aumentada nos termos de uma disposição sobre o regime 

matrimonial de bens, pode ser incluída no Certificado Sucessório Europeu, ainda que 

apenas a título informativo por causa desse aumento?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Amtsgericht Hamburg - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 4/Outubro/2016 

 

Regulamento (CE) 261/2004 

Regulamento (CEE) 295/91 

Transporte aéreo 

Recusa e embarque 

Atraso do voo 

Cancelamento do voo 

Direito à indemnização 

Distância 

 

 

Proc.º C-559/16 

 

 

- “Deve o artigo 7.°, n.° 1, segunda frase, do Regulamento (CE) n.° 261/2004 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de fevereiro de 2004, que estabelece 

regras comuns para a indemnização e a assistência aos passageiros em caso de recusa 

de embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos e que revoga o 

Regulamento (CEE) n.° 295/91 (a seguir «Regulamento n.° 261/2004»), ser 

interpretado no sentido de que o termo «distância» abrange apenas a distância direta 

entre o local de partida e o último destino, que deve ser calculado segundo o método 

da rota ortodrómica independentemente da distância de voo efetivamente 

percorrida?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Nejvyšší soud České republiky  Tribunal Supremo – República Checa 

Data da decisão de reenvio: 20/Setembro/2016 

 

Regulamento 44/2001 

Sociedade comercial 

Deliberação social 

Títulos de participação 

 

Proc.º C-560/16 

 

- “1. Deve o artigo 22.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 44/2001 do Conselho, de 22 de 

dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução 

de decisões em matéria civil e comercial («Regulamento Bruxelas I»), ser interpretado 

no sentido de que é igualmente aplicável ao processo de fiscalização do caráter razoável 

da contrapartida – que um acionista maioritário é obrigado a pagar aos anteriores 

detentores dos títulos de participação –, enquanto valor equivalente dos títulos de 

participação, que tenham sido transferidos para o acionista maioritário em consequência 

de uma deliberação adotada pela assembleia geral de uma sociedade anónima (processo 

dito de «exclusão»), quando a deliberação assim adotada determina igualmente o 

montante da contrapartida razoável e quando existe uma decisão judicial que concede o 

direito a um montante diferente para a contrapartida, decisão que é vinculativa para o 

accionista maioritário e para a sociedade, no que diz respeito à base do direito 

concedido, bem como para os restantes detentores dos títulos de participação? 

2. Em caso de resposta negativa à primeira questão, deve o artigo 5.°, n.° 1, alínea a), do 

Regulamento Bruxelas I ser interpretado no sentido de que é igualmente aplicável ao 

processo de fiscalização do caráter razoável da contrapartida descrita na primeira 

questão? 

3. Em caso de resposta negativa às duas questões anteriores, deve o artigo 5.°, n.° 3, do 

Regulamento Bruxelas I ser interpretado no sentido de que é igualmente aplicável ao 

processo de fiscalização do caráter razoável da contrapartida referido na primeira 

questão?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunal Supremo - Espanha 

Data da decisão de reenvio: 25/Outubro/2016 

 

Directiva 2012/27/UE 

Eficiência energética 

Contribuição financeira anual 

Fundo nacional 

Empresas de venda de energia a retalho 

Distribuidores de energia 

 

Proc.º C-561/16 

 

- “1) É compatível com o artigo 7.°, n.ºs 1 e 9, da Diretiva 2012/27/UE uma 

regulamentação de um Estado-Membro que estabelece um regime nacional de obrigação 

de eficiência energética cujo cumprimento primário consiste numa contribuição 

financeira anual para um Fundo Nacional de Eficiência Energética criado ao abrigo do 

disposto no artigo 20.°, n.° 4, da referida Diretiva? 

2) É compatível com os artigos 7.°, n.° 1, e 20.°, n.° 6, da Diretiva 2012/27/EU uma 

regulamentação nacional que prevê a possibilidade de cumprir as obrigações de 

economia energética através da certificação da economia conseguida, como uma 

alternativa à contribuição financeira para um Fundo Nacional de Eficiência Energética? 

3) Em caso de resposta afirmativa à questão anterior, é compatível com os citados 

artigos 7.°, n.° 1, e 20.°, n.° 6, da Diretiva [2012/27/UE] a previsão da referida 

possibilidade alternativa de cumprimento das obrigações de economia energética 

quando a sua existência efetiva depende de o Governo a implementar 

discricionariamente por via regulamentar? 

E, neste contexto, é tal regulamentação compatível quando o Governo não proceda à 

implementação da referida alternativa? 

4) É compatível com o artigo 7.°, n.ºs 1 e 4, da Diretiva [2012/27/UE] um regime 

nacional que considera partes sujeitas a obrigação de eficiência energética apenas as 

empresas de venda de energia a retalho e não os distribuidores? 

5) Em caso de resposta afirmativa à questão anterior, é compatível com os referidos 

números do artigo 7.° a designação das empresas de venda de energia a retalho como 

partes sujeitas a obrigação, sem determinar os motivos que levam a não considerar 

como tal os distribuidores de energia?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Amtsgericht Hannover - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 26/Outubro/2016 

 

Regulamento (CE) n.º 261/2004 

Transporte aéreo 

Viagem organizada 

Operador turístico 

Indemnização 

 

 

Proc.º C-562/16 

 

 

- “1. A mudança de reserva de um voo para outro constitui matéria abrangida pelo 

âmbito de aplicação do artigo 4.°, n.° 3, do Regulamento (CE) n.° 261/2004? 

2. Em caso de resposta afirmativa à primeira questão: 

A referida disposição também se aplica a uma mudança de reserva de voo levada a 

cabo não pela transportadora aérea, mas antes exclusivamente pelo operador 

turístico?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Eirinodikeio Lerou (Juiz de paz de Leros) - Grécia 

Data da decisão de reenvio: 25/Outubro/2016 

 

Regulamento n.º 2201/2003 

Autorização para repúdio de herança 

Extensão da competência 

Interesse do menor 

 

Proc.º C-565/16 

 

- “«Para efeitos da validade de uma extensão da competência nos termos do artigo 

12.°, n.° 3, alínea b), do Regulamento n.° 2201/2003, numa situação em que é pedida 

autorização para repudiar uma herança, através de um requerimento de autorização 

apresentado a um tribunal grego pelos pais de uma menor com residência habitual 

em Itália: a) Constitui a mera apresentação ao tribunal do requerimento de 

autorização uma aceitação unívoca da extensão de competência por parte dos pais? 

b) É o Ministério Público uma das partes no processo que devem aceitar a extensão 

da competência no momento da apresentação do requerimento, atendendo a que, em 

conformidade com as disposições do direito grego, é, por lei, parte em tal processo? 

c) Corresponde a extensão da competência ao interesse da menor, dado que esta e os 

seus pais, demandantes, têm residência habitual em Itália, ao passo que o último 

domicílio do de cuius era na Grécia, onde se encontra a herança?» [OMISSIS]” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Hungria 

Data da decisão de reenvio: 25/Outubro/2016 

 

 

Autoridade tributária 

Poderes fiscais 

Exclusão da isenção de imposto 

 

 

Proc.º C-566/16 

 

 

- “É contrária ao direito da União uma legislação nacional nos termos da qual a 

autoridade tributária pode excluir, num controlo fiscal a posteriori, a possibilidade de 

opção pela isenção do imposto, com fundamento no facto de o sujeito passivo só 

dispor dessa possibilidade no momento da declaração de início da sua actividade 

tributável?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

High Court of Justice (Chancery Division) - Reino Unido 

Data da decisão de reenvio: 4/Outubro/2016 

 

Directiva 2001/83/CE 

Regulamento (CE) 469/2009 

Patente 

Autorização de introdução no mercado 

Medicamentos 

Certificado complementar de protecção 

Irregularidade 

 

Proc.º C-567/16 

 

- “(1) Deve uma notificação de termo do procedimento, emitida pelo Estado-Membro 

de referência, ao abrigo do artigo 28.°, n.° 4, da Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 6 de novembro de 2001, que estabelece um código 

comunitário relativo aos medicamentos para uso humano, antes da data de 

caducidade do período de validade da patente de base, ser considerada equivalente a 

uma autorização de introdução no mercado para efeitos do artigo 3.°, alínea b), do 

Regulamento (CE) n.° 469/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de 

maio de 2009, relativo ao certificado complementar de proteção para os 

medicamentos (versão codificada), de forma que um requerente de um certificado 

complementar de proteção no Estado-Membro em causa tem o direito de pedir e de 

obter um certificado complementar de proteção ao abrigo da notificação de termo do 

procedimento? 

(2) Em caso de resposta negativa à primeira questão: nas circunstâncias referidas na 

questão 1), a inexistência de uma autorização de introdução no mercado concedida 

no Estado-Membro em causa na data da apresentação do pedido de certificado 

complementar de proteção nesse Estado-Membro constitui uma irregularidade 

suscetível de ser corrigida nos termos do artigo 10.°, n.° 3, do Regulamento n.° 

469/2009, depois de ser concedida a autorização de introdução no mercado?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Amtsgericht Nürtingen - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 2/Novembro/2016 

 

Directiva 2007/64/CE 

Serviços de pagamento 

Mercado interno 

Sala de jogos 

Operação bancária 

Terminal de pagamento 

Operador de rede 

Actividade 

Autorização 

Concessão estatal 

 

Proc.º C-568/16 

 

- “1. Deve o artigo 3.°, alínea o), da Diretiva relativa aos serviços de pagamento no 

mercado interno (Diretiva 2007/64/CE) ser interpretado no sentido de que a 

possibilidade de, numa sala de jogos sob concessão do Estado, levantar numerário 

num terminal de pagamento que também realiza operações de trocos, com um cartão 

de pagamento (EC-Karte) e um código de identificação pessoal (PIN), em que a 

operação bancária na respetiva conta é realizada por um prestador de serviços 

externo («operador de rede»), e o pagamento aos clientes só é realizado quando o 

operador de rede, depois de confirmar a provisão da conta, envia ao terminal de 

pagamento um código de autorização, ao passo que o empresário da sala de jogos se 

limita a carregar com numerário o mecanismo multifuncional de trocos, e recebe do 

banco que gere as contas dos clientes que levantam o numerário um crédito do 
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montante do numerário levantado, é uma actividade abrangida pelo artigo 3.°, alínea 

o) da Diretiva e, por isso, não está sujeita a autorização? 

2. Se a atividade descrita na primeira questão não puder ser considerada uma 

atividade abrangida pelo artigo 3.°, alínea o): 

Deve o artigo 3.°, alínea e), da Diretiva 2007/64/CE ser interpretado no sentido de 

que a possibilidade de levantamento de numerário com um PIN, descrita na primeira 

questão, é uma atividade na aceção desta disposição, quando, no momento do 

levantamento do numerário, é emitido um cupão no montante de 20 €, que é trocado 

na supervisão da sala de jogos, para o supervisor da sala carregar uma máquina 

automática de jogo a dinheiro com moedas? 

Se a atividade descrita na primeira e segunda questões não puder ser considerada 

uma atividade excluída do âmbito de aplicação da diretiva pelo artigo 3.°, alíneas o) 

e/ou e): 

3a. Deve o n.° 2 do Anexo da Diretiva 2007/64/CE ser interpretado no sentido de que 

a atividade do empresário da sala de jogos descrita na primeira e na segunda questão 

é um serviço de pagamento sujeito a autorização, apesar de o referido empresário não 

gerir nenhuma conta do cliente que levanta o numerário? 

3b. Deve o artigo 4.°, n.° 3, da Diretiva 2007/64 ser interpretado no sentido de que a 

atividade do empresário da sala de jogos descrita na primeira e na segunda questão é 

um serviço de pagamento na aceção desta disposição, quando o empresário da sala 

de jogos disponibiliza o serviço sem retribuição? 

No caso de o Tribunal de Justiça vir a entender que a referida atividade é um serviço 

de pagamento sujeito a autorização: 

4. Devem o direito da União e a diretiva relativa aos serviços de pagamento no 

mercado interno ser interpretados no sentido de que se opõem à imposição de uma 

sanção penal ao gestor de um terminal de pagamento num caso com estas 

especificidades, quando terminais de pagamento semelhantes em várias salas de 

jogos concessionadas pelo Estado, bem como casinos concessionados e em parte até 

geridos pelo Estado, foram ou são explorados sem autorização, sem que a autoridade 

competente para conceder a autorização e exercer a supervisão suscite qualquer 

objeção? 
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No caso de também se responder negativamente à quarta questão: 

5. Devem a diretiva relativa aos serviços de pagamento no mercado interno e os 

princípios da segurança jurídica e da clareza jurídica inerentes ao direito da União, 

bem como o artigo 17.° da Carta, ser interpretados no sentido de que, num caso com 

estas especificidades, se opõem a uma prática administrativa e judicial que impõe 

que revertam para os cofres do Estado, os montantes de numerário que o empresário 

da sala de jogos, através de uma prestação de serviços do operador da rede, obteve 

dos clientes do Banco que levantaram com o cartão de pagamento e o PIN o dinheiro 

ou os cupões para jogar nas máquinas automáticas, apesar de todos os créditos só 

corresponderem aos montantes em numerário ou em cupões que os clientes 

obtiveram através das máquinas automáticas?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Bundesarbeitsgericht - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 18/Outubro/2016 

 

Directiva 2003/88/CE 

Tempo de trabalho 

Direito a uma compensação financeira 

Trabalhador falecido 

Herdeiro 

 

Proc.ºs C-569/16 e C-570/16 

 

- “1. O artigo 7.° da Diretiva 2003/88/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 4 

de novembro de 2003 relativa a determinados aspectos da organização do tempo de 

trabalho (a seguir «Diretiva 2003/88») ou o artigo 31.°, n.° 2, da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia (a seguir «Carta») garantem a um herdeiro de um 

trabalhador falecido durante a relação de trabalho um direito a uma compensação 

financeira pelo período mínimo de férias anuais a que o trabalhador tinha direito 

antes do seu falecimento, o que é excluído por força do § 7, n.° 4, da 

Bundesurlaubsgesetz (Lei federal das férias dos trabalhadores, a seguir «BUrlG»), 

em conjugação com o § 1922, n.° 1, do Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil 

alemão, a seguir «BGB»)? 

2. Em caso de resposta afirmativa à primeira questão: 

O mesmo aplica-se quando a relação de trabalho existia entre dois particulares?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Administrativen sad Varna - Bulgária 

Data da decisão de reenvio: 4/Novembro/2016 

 

Princípios da equivalência e da efectividade 

Violação do Direito da União 

Acções de indemnização 

Jurisdição competente 

Processo aplicável 

Acórdão Frankovich 

Directiva 94/19 

Instituição de crédito 

Incapacidade de reembolso do depósito 

Depósito «indisponível» 

Autoridades competentes 

Sistema de garantia de depósitos 

Indemnização 

«Violação suficientemente caracterizada», 

Autoridade de supervisão 

Medida de saneamento 

 

 

Proc.º C-571/16 

 

- “1. Devem o artigo 4.°, n.° 3, TUE e os princípios da equivalência e da efetividade 

ser interpretados no sentido de que, na falta de um regime nacional, permitem que a 
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jurisdição competente e o processo relativo às ações de indemnização devido a 

violação do direito da União sejam determinados consoante a autoridade que 

cometeu a violação e segundo o tipo de ato ou omissão que a originou, quando a 

aplicação desses critérios leva a que as ações sejam apreciadas em jurisdições 

diferentes – jurisdição comum e jurisdição administrativa, com leis processuais 

diferentes, o Código de Processo Civil [Grazhdansko-protsesualen kodeks, GPK] e o 

Código do Processo Administrativo [Administrativnoprotsesualen kodeks, APK], 

que têm um regime de custas diferentes, ou seja, custas proporcionais ao valor e 

custas fixas, e exigem a prova de pressupostos diferentes, incluindo a culpa? 

2. Devem o artigo 4.°, n.° 3, TUE e os requisitos estabelecidos pelo Tribunal de 

Justiça no acórdão Frankovich ser interpretados no sentido de que se opõem a que as 

ações de indemnização por violação do direito da União possam ser apreciadas 

segundo o processo previsto nos artigos 45.° e 49.° da Lei relativa às obrigações e 

aos contratos [Zakon za zadalzheniata i dogovorite, a seguir «ZZD»], que prevê o 

pagamento de custas proporcionais e a prova da culpa, ou segundo o processo 

previsto no artigo 1.° da Lei relativa à responsabilidade civil do Estado e dos 

Municípios [Zakon za otgovornostta na darzhavata i obshtinite za vredi, a seguir 

«ZODOV»], que embora preveja a responsabilidade objetiva e preveja regras 

especiais para facilitar o acesso aos tribunais, só é aplicável a danos resultantes de 

atos administrativos ilegais anulados ou de atos ou omissões ilícitos da 

administração, não se aplicando a violações do direito da União cometidas por outros 

órgãos do Estado através de atos ou omissões não anulados nos termos do respetivo 

processo? 

3. Devem os artigos 1.°, n.° 3, alínea i) e 10.°, n.° 1, da Diretiva 94/19 ser 

interpretados no sentido de que permitem uma solução legislativa como a prevista no 

artigo 36.°, n.° 3, da Lei das instituições de crédito [Zakon za kreditnite institutsii, a 

seguir «ZKI»] e no artigo 23.°, n.° 5, da Lei relativa à proteção dos depósitos 
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bancários [Zakon za garantirane na vlogovete v bankite, a seguir «ZGVB»], segundo 

a qual «o pressuposto de que a instituição de crédito, por motivos diretamente 

relacionados com a sua situação financeira, não está em condições de proceder ao 

reembolso do depósito e se nesse momento não existe qualquer expectativa de vir a 

ser feito um posterior reembolso» equivale à verificação da incapacidade de 

pagamento da instituição de crédito e à revogação da sua licença e de que o sistema 

de garantia de depósitos entra em ação a partir do momento da revogação da licença 

bancária? 

4. Deve o artigo 1.°, n.° 3, da Diretiva 94/19 ser interpretado no sentido de que para a 

qualificação de um depósito como «indisponível» a sua indisponibilidade deve ser 

declarada expressamente pelas «autoridades competentes» após apreciação nos 

termos da alínea i) daquele artigo, ou essa disposição permite que, no caso de existir 

uma lacuna no direito nacional, a apreciação e a vontade das «autoridades 

competentes» seja inferida por interpretação de outros atos jurídicos desta autoridade 

– no caso em apreço a Decisão n.° 73, de 20 de junho de 2014, do Conselho de 

Administração (upravitelen savet, a seguir «US») do BNB, através da qual o «KTB» 

AD foi colocado sob supervisão especial - ou seja presumida com base em 

circunstâncias como as do processo principal? 

5. Nas circunstâncias do processo principal, em que através da Decisão n.° 73 do 

Conselho Administrativo do BNB de 20 de junho de 2014 todos os pagamentos e 

negócios foram suspensos e os depositantes ficaram impedidos, entre 20 de junho de 

2014 e 6 de novembro de 2014, de fazer pedidos de reembolso e de ter acesso aos 

seus depósitos, deve partir-se do princípio de que todos os depósitos garantidos sem 

prazo (que podem ser movimentados sem aviso prévio e que devem ser 

reembolsados imediatamente após o respetivo pedido de reembolso) se tornaram 

indisponíveis na aceção do artigo 1.°, n.° 3, alínea i), da Diretiva 94/19, ou o 

pressuposto de que o depósito «vencido e sendo exigível, não tiver sido pago por 
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uma instituição de crédito» que os depositantes tenham reclamado infrutiferamente o 

seu pagamento à instituição de crédito (através de pedido ou interpelação)? 

6. Devem os artigos 1.°, n.° 3, alínea i), e 10.°, n.° 1, da Diretiva 94/19 e o 

considerando 8 da Diretiva 2009/14 ser interpretados no sentido de que a margem de 

apreciação das «autoridades competentes» nos termos do artigo 1.°, n.° 3, alínea i) 

está, em qualquer caso, limitada pelo prazo previsto na alínea i), segundo período, ou 

aquelas disposições permitem que, para efeitos da supervisão especial como a 

prevista no artigo 115.° da ZKI, os depósitos fiquem indisponíveis para além do 

tempo previsto pela diretiva? 

7. Deve considerar-se que os artigos 1.°, n.° 3, alínea i), e 10.°, n.° 1, da Diretiva 

94/19 têm efeito direto e conferem aos titulares de depósitos num banco ligado a um 

sistema de garantia de depósitos, além do direito a serem indemnizados por esse 

sistema até ao montante previsto no artigo 7.°, n.° 1, da Diretiva 94/19, também o 

direito de responsabilizar o Estado pela violação do Direito da União, reclamando 

uma indemnização da autoridade responsável pela verificação da indisponibilidade 

dos depósitos pelo dano que surgiu devido ao pagamento tardio do montante do 

depósito garantido, quando a decisão nos termos do artigo 1.°, n.° 3, alínea i), tiver 

sido tomada após o prazo de cinco dias previsto na diretiva e esse atraso se tiver 

devido ao efeito de uma medida de saneamento tomada por essa autoridade com vista 

a proteger o banco da incapacidade de pagamento, ou as circunstâncias do processo 

principal permitem um regime nacional como o previsto no artigo 79.°, n.° 8, da 

ZKI, segundo o qual o BNB e os seus órgãos e mandatários só respondem pelos 

danos que causarem no exercício das suas atividades de supervisão se agirem 

intencionalmente? 

8. Uma violação ao direito da União que consiste em a autoridade competente» não 

tomar a decisão prevista no artigo 1.°, n.° 3, alínea i), da Diretiva 94/19, constitui 
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uma «violação suficientemente caracterizada», que pode desencadear a 

responsabilidade civil de um Estado-Membro através de uma ação de indemnização 

contra a autoridade de supervisão, e quais os seus requisitos; são relevantes neste 

âmbito as seguintes circunstâncias: a) que o fundo de garantia dos depósitos 

bancários [Fond za garantirane na vlogovete v bankite, a seguir «FGVB»] não 

dispunha de meios suficientes para abranger todos os depósitos garantidos; b) que no 

período em que os pagamentos estavam suspensos a instituição de crédito tenha sido 

colocada sob supervisão especial para proteção da incapacidade de pagamento; c) 

que o depósito do recorrente tenha sido 

reembolsado depois de o BNB ter verificado o insucesso da medida de saneamento; 

[d)] que o depósito do recorrente tenha sido reembolsado acrescido dos juros 

vencidos entre 20 de junho de 2014 e 6 de novembro de 2014 inclusive?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Verwaltungsgericht Berlin - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 3/Novembro/2016 

 

Interpretação da lei 

Licenças de emissão de gases de estufa 

Directiva 2003/87/CE 

 

Proc.º C-572/16 

 

- “As disposições do artigo 10.°-A da Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à criação de um regime de comércio 

de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade e que altera a 

Diretiva 96/61/CE do Conselho, bem como as disposições da Decisão da Comissão, 

de 27 de abril de 2011, sobre a determinação das regras transitórias da União 

relativas à atribuição harmonizada de licenças de emissão a título gratuito nos termos 

do artigo 10.°-A da Diretiva 2003/87/CE (2011/278/EU), opõem-se a uma 

regulamentação de um Estado-Membro que, relativamente ao período de comércio 

de licenças de emissão de 2013-2020, prevê um prazo de preclusão dos pedidos de 

atribuição de licenças de emissão gratuitas para as instalações existentes não 

apresentados dentro do prazo, não admitindo a correção de erros ou a adição de 

informações complementares – só apuradas depois do decurso do prazo fixado pelo 

Estado-Membro – ao pedido (incompleto) de atribuição?”  



Órgão jurisdicional de reenvio: 

High Court of Justice (Chancery Division) - Reino Unido 

Data da decisão de reenvio: 20/Outubro/2016 

 

Primeira Directiva 

Segunda Directiva 

Tratado CE 

Imposto de selo 

Transmissão de acções 

 

Proc.º C-573/16 

 

- “Primeira questão – A cobrança por um Estado-Membro de imposto de selo à taxa 

de 1,5% sobre a transmissão de ações, como exposto anteriormente e nas 

circunstâncias acima descritas, contraria uma ou mais das seguintes disposições: 

1) Artigo 10.° ou artigo 11.° da Primeira Diretiva; 

2) Artigo 4.° ou artigo 5.° da Segunda Diretiva; ou 

3) Artigos 12.°, 43.°, 48.°, 49.° ou 56.° do Tratado CE? 

Segunda questão – A resposta à primeira pergunta é diferente se a transmissão de 

ações para o serviço de compensação for exigida para facilitar a admissão das ações 

da sociedade em causa à cotação numa bolsa de valores desse ou de outro Estado-

Membro? 

Terceira questão – A resposta à primeira ou à segunda questão é diferente se a 

legislação nacional do Estado-Membro conceder ao operador de um serviço de 

compensação a faculdade de, após aprovação da autoridade tributária, exercer uma 

opção nos termos da qual não é devido imposto de selo sobre a transmissão de ações 

para esse serviço, sendo cobrado, no seu lugar, SDRT sobre cada operação de venda 

de ações posteriormente realizada no âmbito do serviço de compensação (à taxa de 

0,5% do preço de venda)? 

Quarta questão – A resposta à terceira questão é diferente se, por força da estrutura 

das operações escolhida pela sociedade em causa, não for possível beneficiar da 

opção?” 



 

Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Espanha 

Data da decisão de reenvio: 7/Novembro/2016 

 

Directiva 1999/70/CE 

Estatuto dos trabalhadores 

Contrato de trabalho 

Cessação 

Causas objectivas 

Contrato de substituição 

Trabalhador permanente 

Trabalhador temporário 

Igualdade de tratamento 

Não discriminação 

 

Proc.º C-574/16 

 

- “1.a) Deve considerar-se que constituem situações comparáveis, para efeitos do 

princípio da equivalência entre trabalhadores temporários e permanentes, a cessação do 

contrato de trabalho por «circunstâncias objetivas» prevista no artigo 49.°, n.° 1, alínea 

c), […][Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores (texto revisto do Estatuto dos 

Trabalhadores, a seguir «ET»)] e a cessação do contrato de trabalho por «causas 

objetivas» ex artigo 52.° ET, e que, consequentemente, a diferença de compensações 

entre as duas situações constitui uma desigualdade de tratamento entre trabalhadores 

temporários e trabalhadores permanentes, proibida pela Diretiva 1999/70 do Conselho, 

de 28 de junho de 1999, respeitante ao acordo-quadro CES, UNICE e CEEP relativo a 

contratos de trabalho a termo? 

2.a) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, deve entender-se que os 

objetivos de política social que legitimaram a criação da modalidade contratual de 

substituição de trabalhador em reforma parcial justificam também, em conformidade 

com o artigo 4.°, n.° 1, do referido acordo-quadro, a diferença de tratamento que 

constitui a compensação mais desfavorável da cessação da relação laboral, quando o 

empregador optar livremente que o contrato de substituição de trabalhador em reforma 

parcial seja um contrato de trabalho a termo? 

3.a) A fim de garantir o efeito útil da referida Diretiva 1999/70/CE, se se entender que 

não existe uma justificação razoável de acordo com o artigo 4.°, n.° 1, deve considerar-

se que a desigualdade de tratamento entre trabalhadores temporários e trabalhadores 

permanentes, relativamente à compensação por cessação do contrato de trabalho, na 

legislação espanhola referida supra, constitui uma discriminação proibida pelo artigo 

21.° da Carta [dos Direitos Fundamentais da União Europeia], sendo consequentemente 

contrária aos princípios da igualdade de tratamento e da não discriminação, que fazem 

parte dos princípios gerais do direito da União?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Verwaltungsgericht Berlin - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 3/Novembro/2016 

 

Interpretação da lei 

Directiva 2003/87/CE 

Licença de emissão de gases de estufa 

 

Proc.º C-577/16 

 

- “1) Deve o artigo 1.°, em conjugação com o anexo I, da Diretiva 2003/87/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à criação de 

um regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na 

Comunidade, ser interpretado no sentido de que a produção de polímeros, em 

particular do polímero policarbonato, em instalações com uma capacidade de 

produção superior a 100 toneladas por dia se insere na atividade de produção de 

produtos químicos orgânicos a granel por craqueamento, reformação, oxidação 

parcial ou completa ou processos similares mencionada na referida disposição? 

2) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, deve entender-se que o 

operador de uma instalação deste tipo tem direito à atribuição de licenças de emissão 

a título gratuito por aplicação direta das disposições da Diretiva 2003/87/CE e da 

Decisão 2011/278/UE da Comissão, quando, nos termos do direito nacional, uma 

atribuição de licenças de emissão a título gratuito não é possível pelo simples facto 

de o Estado-Membro em causa não ter incluído as instalações de produção de 

polímeros no âmbito de aplicação da lei nacional de transposição da Diretiva 

2003/87/CE e estas instalações apenas não participam no comércio de licenças de 

emissão por este motivo?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Verwaltungsgerichtshof - Áustria 

Data da decisão de reenvio: 19/Outubro/2016 

 

Directiva 2006/112 

Residência do sujeito passivo 

Aquisição intracomunitária 

IVA 

Apresentação do mapa recapitulativo 

 

Proc.º C-580/16 

 

- “1. Deve o artigo 141.°, alínea c), da Diretiva 2006/112, do qual depende, nos 

termos do artigo 42.° (conjugado com o artigo 197.°) da Diretiva 2006/112, a não 

aplicação do artigo 41.°, primeiro parágrafo, da Diretiva 2006/112, ser interpretado 

no sentido de que a condição aí referida não se encontra preenchida no caso de o 

sujeito passivo residir e se encontrar registado para efeitos do IVA no Estado-

Membro a partir do qual são expedidos ou transportados os bens, mesmo que esse 

sujeito passivo utilize, para a aquisição intracomunitária em concreto, um número de 

identificação para efeitos do IVA de outro Estado-Membro? 

2. Devem os artigos 42.° e 265.°, conjugados com o disposto no artigo 263.° da 

Diretiva 2006/112 ser interpretados no sentido de que só a apresentação tempestiva 

do mapa recapitulativo implica a não aplicação do artigo 41.°, primeiro parágrafo, da 

Diretiva 2006/112?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Administrativen sad Sofia-grad  - Bulgária 

Data da decisão de reenvio: 8/Novembro/2016 

 

 

Convenção de Genebra de 1951 

Pedido de protecção internacional 

Apátrida 

Refugiado palestiniano 

Directiva 2011/95 

Direito ao recurso efectivo 

 

 

Proc.º C-585/16 

 

 

- “А) permite que o pedido de proteção internacional de um apátrida de origem 

palestiniana registado como refugiado na Agência das Nações Unidas de Assistência 

aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (a seguir «UNRWA») e que, antes 

da apresentação do pedido, residia na zona de intervenção desta Agência (a Faixa de 

Gaza), seja analisado como um pedido na aceção do artigo 1.°, ponto A, da 

Convenção de Genebra de 1951 e não como um pedido de proteção internacional na 

aceção do artigo 1.°, ponto D, segunda frase, 

desta Convenção, na condição de a competência para a análise do pedido ter sido 

assumida por motivos não relacionados com motivos familiares ou humanitários e de 

a análise do pedido ser regulada pela Diretiva 2011/95? 
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B) permite que um pedido deste tipo não seja analisado tendo em consideração os 

requisitos estabelecidos pelo artigo 12.°, n.° 1, alínea a), da Diretiva 2011/95, com a 

consequência de que a interpretação desta disposição pelo Tribunal de Justiça da 

União Europeia não é aplicada?  

2. Deve o artigo 12.°, n.° 1, alínea a), da Diretiva 2011/95, em conjugação com o seu 

artigo 5.°, ser interpretado no sentido de que se opõe a uma legislação nacional, 

como o artigo 12.°, n.° 1, ponto, do Zakon za ubezhishteto i bezhantsite 

(lei sobre o direito de asilo e os refugiados, a seguir «ZUB»), em causa no processo 

principal, que, na versão aplicável, não prevê uma cláusula expressa sobre a proteção 

ipso facto para refugiados palestinianos nem a condição de a assistência ter cessado 

por qualquer razão, bem como no sentido de que o artigo 12.°, n.° 1, alínea a), da 

Diretiva 2011/95 é suficientemente preciso e incondicional e tem, por conseguinte, 

efeito direto, pelo que também é aplicável mesmo que a pessoa que requereu a 

proteção internacional não o tenha invocado expressamente, no caso de o pedido, 

enquanto tal, dever ser analisado nos termos 

do artigo 1.°, ponto D, segunda frase, da Convenção de Genebra relativa ao Estatuto 

dos Refugiados? 

3. Num processo de recurso perante um órgão jurisdicional contra uma decisão 

de recusa da proteção internacional emitida em conformidade com o artigo 10.°, 

n.° 2, da Diretiva 2013/32, deve o artigo 46.°, n.° 3, da Diretiva 2013/32, em 

conjugação com o artigo 12.°, n.° 1, alínea a), da Diretiva 2011/95, tendo em 

consideração os factos do processo principal, ser interpretado no sentido de que 

autoriza o tribunal de primeira instância a tratar o pedido de proteção internacional 

enquanto tal aplicando o artigo 1.°, ponto D, segunda frase, da Convenção de 

Genebra relativa ao Estatuto dos Refugiados e a proceder à sua avaliação nos termos 

do artigo 12.°, n.° 1, alínea a), da Diretiva 2011/95, quando tiver sido apresentado 

um pedido por um apátrida de origem palestiniana registado na UNRWA como 
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refugiado que, antes da apresentação do pedido, residia na zona de intervenção desta 

Agência (a Faixa de Gaza), e a decisão de recusa da protecção internacional não tiver 

sido analisado este pedido tendo em conta as referidas disposições? 

4. Num processo de recurso perante um tribunal contra uma decisão de recusa da 

proteção internacional emitida em conformidade com o artigo 10.°, n.° 2, daDiretiva 

2013/32, devem as disposições do artigo 46.°, n.° 3, da Diretiva 2013/32, relativas ao 

direito a um recurso efetivo no contexto da exigência de uma «análise exaustiva e ex 

nunc...» da matéria de facto e de direito, interpretado em conjugação com os artigos 

33.° e 34.°, bem como com o artigo 35.°, n.° 2, desta diretiva e com o artigo 21.°, n.° 

1, da Diretiva 2011/95, em conjugação com os artigos 18.°, 19.° e 47.° da Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia, ser interpretadas no sentido de que 

autorizam o tribunal de primeira instância: 

A) a decidir pela primeira vez sobre a admissibilidade do pedido de protecção 

internacional e sobre o reenvio do apátrida para o país em que residia antes de 

apresentar o pedido de proteção internacional, após ter requerido ao órgão de decisão 

a apresentação dos elementos de prova pertinentes e ter dado à pessoa em 

causa oportunidade de apresentar as suas observações a respeito da admissibilidade 

do pedido ou 

B) a anular a decisão devido a um vício processual substancial e a requerer ao órgão 

de decisão que decida novamente sobre o pedido de proteção internacional, 

tendo em consideração as instruções a respeito da interpretação e da aplicação da 

lei, designadamente procedendo à entrevista prevista no artigo 34.° da Diretiva 

2013/32 no âmbito da análise da admissibilidade e decidindo sobre a questão de 

saber se é possível reenviar o apátrida para o país em que o mesmo residia antes de 

apresentar o pedido de proteção internacional? 
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C) a avaliar a segurança existente no país em que a pessoa residia à data da audiência 

ou à data do acórdão, caso se tenham verificado alterações significativas na situação 

que devam ser tidas em consideração na decisão em benefício da pessoa? 

5. A assistência prestada pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos 

Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (a seguir «UNRWA») constitui uma 

proteção suficiente na aceção do artigo 35.°, n.° 1, alínea b), da Diretiva 2013/32 

no país em causa na zona de intervenção da Agência de Assistência quando este 

país aplica o princípio da não repulsão na aceção da Convenção de Genebra relativa 

ao Estatuto dos Refugiados de 1951 a respeito das pessoas apoiadas pela 

agência? 

6. Deve o artigo 46.°, n.° 3, da Diretiva 2013/32, em conjugação com o artigo 47.° da 

Carta dos Direitos Fundamentais, ser interpretado no sentido de que o direito a um 

recurso efetivo, incluindo a exigência de que sejam apreciadas «..., se 

aplicável, [as] necessidades de proteção internacional na aceção da Diretiva 

2011/95/UE», vincula o tribunal de primeira instância, no âmbito de um processo 

de recurso contra a decisão de mérito sobre o pedido de proteção internacional e 

que recusou a proteção internacional, a adotar uma decisão  

А) com força de caso julgado não só relativamente à questão da legalidade da recusa 

mas também a respeito da necessidade do requerente de obter protecção internacional 

na aceção da Diretiva 2011/95, mesmo que, nos termos do direito nacional do 

Estado-Membro em causa, a proteção internacional apenas possa ser concedida por 

decisão de uma autoridade administrativa; 

B) relativa à necessidade de concessão de proteção internacional através da análise 

adequada do pedido de proteção internacional, independentemente das violações de 

natureza processual cometidas pelo órgão de decisão no âmbito da análise do 

pedido?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Landesgericht Korneuburg - Áustria 

Data da decisão de reenvio: 23/Novembro/2016 

  

Directiva 2005/29/CE 

TFUE 

Jogos de fortuna ou azar 

Exploração de lotarias 

Autorização revogada 

Continuação da actividade 

Concorrentes 

Prática comercial desleal 

Princípio da transparência 

Fiscalização da legalidade das normas 

Máquinas automáticas 

 

Proc.º C-593/16 

 

- “1. O artigo 56.° TFUE opõe-se a uma legislação nacional segundo a qual um 

concorrente a uma autorização para exploração de lotarias através de máquinas de 

jogo, que lhe foi concedida pelas autoridades administrativas após um convite a 

manifestações de interesse mas, em consequência de uma ação judicial proposta por 

outro concorrente, foi revogada por um tribunal, por falta de transparência do 

processo de adjudicação, tem o direito e o dever, independentemente da anulação da 

autorização, de continuar a explorar lotarias através de máquinas de jogos de fortuna 

e azar durante mais 18 meses? 



2 
 

2. O artigo 11.°, n.° 1, alínea a), da Diretiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 11 de maio de 2005, relativa às práticas comerciais desleais das 

empresas face aos consumidores no mercado interno, deve ser interpretado no 

sentido de que a diretiva se aplica a uma pretensão de abstenção de um 

comportamento e de publicação da respetiva decisão, com base no direito nacional, 

formulada por um empresário contra outro empresário, quando ambos os empresários 

exploram jogos de fortuna ou azar? 

3. A Diretiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 

2005, relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no 

mercado interno, em particular, os seus considerandos 6 e 8, devem ser interpretados 

no sentido de que se opõem a uma legislação nacional que permite a propositura de 

uma ação de abstenção de um comportamento e publicação da respetiva decisão por 

um empresário, cuja autorização para a exploração de jogos de fortuna ou azar foi 

anulada por decisão judicial, com fundamento em violação do princípio da 

transparência decorrente do artigo 56.° TFUE? 

4. A aplicação do artigo 56.° TFUE quando da apreciação da incompatibilidade das 

regras nacionais no setor dos jogos de fortuna e de azar, numa situação de facto 

transfronteiriça, pressupõe que a empresa que explora jogos de fortuna e de azar 

noutro Estado ao abrigo da liberdade de estabelecimento possua uma autorização de 

exploração de jogos de fortuna ou azar no seu Estado de origem? 

5. A invocação do artigo 56.° TFUE por uma empresa pressupõe que a mesma 

possua uma autorização para a exploração de jogos de fortuna ou azar no seu Estado 

de origem? 

6. Os artigos 56.° TFUE e 47.° da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia opõem-se a normas nacionais por força das quais a apreciação da questão 

de facto de saber se uma norma nacional em matéria dos jogos de fortuna ou azar 
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reduz de maneira coerente e sistemática as oportunidades para jogar, ou combate a 

criminalidade associada a estes jogos, não deve ser efetuada por um único tribunal 

num processo de fiscalização da legalidade de normas, mas sim em cada ação 

pendente de abstenção de comportamento e publicação da decisão, em sede de direito 

das práticas comerciais leais, bem como em cada processo administrativo individual, 

pelo que não podem ser evitadas diferentes apreciações jurídicas dos factos 

apurados? 

7. O artigo 56.° TFUE opõe-se a normas nacionais segundo as quais aos terminais de 

lotarias em vídeo, às máquinas de jogo em casinos, às salas de máquinas de jogo e 

aos terminais de aceitação de apostas se aplicam regras diferentes consoante os 

critérios da proteção dos jogadores, da proteção dos menores, dos requisitos mínimos 

de capital, do combate ao branqueamento de capitais e ao terrorismo, e da 

autorização de empresas de outros Estados-Membros, em particular quando as 

máquinas automáticas de jogos de fortuna ou azar são proibidas em quatro dos nove 

Länder e permitidas em cinco dos nove Länder? 

8. O artigo 56.° TFUE opõe-se a normas nacionais, segundo as quais a autorização 

para exploração de jogos de fortuna ou azar em máquinas automáticas de jogo apenas 

é concedida a empresas organizadas sob a forma de uma sociedade anónima, que 

possuam um conselho geral e de supervisão?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Consiglio di Stato  Itália 

Data da decisão de reenvio: 29/Setembro/2016 

 

Princípio da transparência 

Discricionariedade 

Interpretação da lei 

Supervisão prudencial 

Regulamento (EU) n.º 1024/2013, do Conselho 

Directiva 2013/36 UE do Parlamento e do Conselho 

Banco 

Liquidação 

 

Proc.º C-594/16 

 

- “a) O princípio da transparência, consagrado no artigo 15.° da versão consolidada 

do Tratado [sobre o funcionamento] da União Europeia, de acordo com o seu 

objetivo geral, entendido no sentido de que (o referido princípio) pode ser regulado 

através de regulamentos ou outros atos previstos no seu n.° 3, cujo conteúdo pode 

constituir uma manifestação de discricionariedade excessivamente ampla e 

desprovida de base jurídica fundada no direito da União quanto à prévia 

determinação de princípios mínimos não derrogáveis, opõe-se a uma interpretação 

tão restritiva da legislação da União em matéria de funções de supervisão das 

instituições de crédito que prive de conteúdo o mesmo princípio da transparência, 

incluindo quando a fundamentação do acesso seja um interesse fundamental do 

requerente claramente análogo aos que excluem, em sentido favorável, a aplicação 

das limitações deste setor? 

b) Em consequência, devem os artigos 22.°, n.° 2, e 27.° do Regulamento (UE) n.° 

1024/2013 do Conselho, de 15 de outubro de 2013, que confere ao BCE atribuições 

específicas no que diz respeito às políticas relativas à supervisão prudencial das 

instituições de crédito, ser interpretados no sentido de que constituem situações não 
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excecionais de não aplicação da recusa de acesso aos documentos, ou como normas 

que devem ser interpretadas à luz dos objectivos mais vastos do artigo 15.° da versão 

consolidada do Tratado [sobre o funcionamento] da União e, enquanto tais, 

subordinadas a um princípio normativo geral do direito da União, de acordo com o 

qual o acesso não pode ser restringido, segundo uma ponderação razoável e adequada 

entre as exigências do sector bancário e os interesses fundamentais do aforrador que 

suportou a repartição dos encargos, em função das circunstâncias pertinentes, 

determinadas por uma autoridade de supervisão cujas características de organização 

e competências na matéria sejam análogas às do Banco Central Europeu? 

c) Tendo em conta o disposto no artigo 53.° da Diretiva 2013/36/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao acesso à atividade das 

instituições de crédito e à supervisão prudencial das instituições de crédito e 

empresas de investimento, que altera a Diretiva 2002/87/CE e revoga as Diretivas 

2006/48/CE e 2006/49/CE, e nas normas do ordenamento jurídico conformes à 

referida disposição, deve o referido artigo ser interpretado à luz das restantes normas 

e princípios do direito da União enunciados na questão a), no sentido de que o acesso 

pode ser concedido no caso de o pedido nesse sentido ser apresentado na sequência 

de um processo de liquidação coerciva da instituição de crédito, designadamente 

quando o requerente não apresente esse pedido no âmbito de uma ação cível ou 

comercial instaurada para a defesa de interesses patrimoniais prejudicados por essa 

liquidação coerciva mas previamente, a fim de verificar a procedência de tais ações 

cíveis ou comerciais, perante um órgão jurisdicional designado pelo Estado para 

proteger o direito de acesso e de transparência, precisamente para salvaguardar o 

direito de defesa e de ação, em particular no caso de um aforrador que tenha 

suportado os efeitos da repartição dos encargos no âmbito de um processo de 

liquidação da instituição de crédito na qual tinha depositado as suas poupanças?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Corte suprema di cassazione  - Itália 

Data da decisão de reenvio: 27/Maio/2016 

 

Carta dos Direitos Fundamentais 

Infracção penal 

Inexistência 

Apreciação posterior dos mesmos factos 

Princípio ne bis in idem 

 

Proc.ºs C-596/16 e C-597/16 

 

- “1) Deve o artigo 50.° da Carta dos Direitos Fundamentais da União ser 

interpretado no sentido de que, depois de ter sido definitivamente constatada a 

inexistência da conduta que constituía a infração penal, fica excluída, sem 

necessidade de proceder a qualquer apreciação ulterior por parte do órgão 

jurisdicional nacional, a possibilidade de abertura ou prosseguimento, pelos mesmos 

factos, de um novo processo destinado à aplicação de sanções que, pela sua natureza 

e gravidade, são qualificáveis como penais? 

2) Deve o órgão jurisdicional nacional, ao avaliar o caráter efetivo, proporcional e 

dissuasivo das sanções, para apurar a violação do princípio ne bis in idem previsto no 

artigo 50.° da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, tomar em conta 

os limites de pena impostos pela Diretiva 2014/57/UE?” 



1 
 

Órgão jurisdicional de reenvio: 

First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Reino Unido 

Data da decisão de reenvio: 14/Novembro/2016 

 

Regulamentos controvertidos 

Regulamento de execução (UE) 2016/1395 

Regulamento de execução (UE) 2016/1647 

Direito antidumping reinstituído 

Cobrança 

Prescrição 

Base jurídica válida 

Regulamento (UE) 2016/1036 

Princípio da segurança jurídica 

Interesse da União 

 

Proc.º C-612/16 

 

- “1) Está a possibilidade de cobrança do direito antidumping reinstituído pelo  

Regulamento de Execução (UE) 2016/1395 da Comissão, de 18 de agosto de 2016, e 

pelo Regulamento de Execução (UE) 2016/1647 da Comissão, de 13 de setembro de 

2016 (a seguir, conjuntamente, «regulamentos controvertidos») sujeita a prescrição e, 

em caso afirmativo, com base em que disposição legal? 

2) São os regulamentos controvertidos inválidos por carecerem de base jurídica 

válida e, consequentemente, por violarem o artigo 5.°, n.ºs 1 e 2, TUE? 



2 
 

3) São os regulamentos controvertidos inválidos por violarem o artigo 266.° TFUE, 

ao não adotarem as medidas necessárias para dar cumprimento ao acórdão de 4 de 

fevereiro de 2016, C & J Clark International, proferido pelo Tribunal de Justiça nos 

processos apensos C-659/13 e C-34/14? 

4) São os regulamentos controvertidos inválidos por violarem o artigo 10.°, n.° 1, do 

Regulamento (UE) 2016/1036 ou o princípio da segurança jurídica (não 

retroatividade), ao reinstituírem um direito antidumping sobre as importações de 

determinado tipo de calçado em couro natural originário da República Popular da 

China e do Vietname que tiveram lugar durante o período de aplicação do 

Regulamento (CE) n.° 1472/2006 do Conselho e do Regulamento de Execução (UE) 

n.° 1294/2009 do Conselho? 

5) São os regulamentos controvertidos inválidos por violarem o artigo 21.° do 

Regulamento (UE) 2016/1036, ao reinstituírem um direito antidumping sem proceder 

a uma nova avaliação do interesse da União?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Finanzgericht Köln - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 31/Agosto/2016 

 

Isenção fiscal 

Sociedade-mãe não residente 

Sociedade holding 

Grupo de sociedades 

Imposto 

Rendimentos de capitais 

Directiva 90/435/CEE 

 

 

Proc.º C-613/16 

 

 

- “I.) Deve o artigo 43.° CE, conjugado com o artigo 48.° CE (atual artigo 49.° 

TFUE, conjugado com o artigo 54.° TFUE), ser interpretado no sentido de que se 

opõe a uma disposição fiscal nacional como a que está em causa no processo 

principal, que recusa a uma sociedade-mãe não residente que atua com caráter 

permanente como sociedade holding de um grupo de sociedades estabelecido no seu 

Estado de residência, onde esse grupo desenvolve as suas atividades, a isenção do 

imposto sobre os rendimentos de capitais relativo a uma distribuição de dividendos, 

na medida em que tenham participações nessa sociedade pessoas que não teriam 

direito ao reembolso ou à isenção caso obtivessem diretamente esses rendimentos e 
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1) não existam razões económicas ou outras razões relevantes para a interposição da 

sociedade-mãe não residente, ou  

2) a sociedade-mãe não residente não obtenha da sua própria actividade económica 

mais de 10% dos seus rendimentos globais brutos no exercício em questão (o que 

não se verifica, no caso de a sociedade não residente obter os seus rendimentos 

brutos da administração de bens económicos), ou 3) a sociedade-mãe não residente 

não participe na atividade económica geral com uma estrutura adequada ao seu 

objeto social, ao passo que a isenção de imposto sobre os rendimentos de capitais é 

concedida às sociedades-mãe residentes, independentemente de estarem reunidos os 

requisitos acima referidos? 

II.) Deve o artigo 5.°, n.° 1, conjugado com o artigo 1.°, n.° 2, da Diretiva 

90/435/CEE ser interpretado no sentido de que se opõe a uma disposição fiscal 

nacional como a que está em causa no processo principal, que recusa a uma 

sociedade-mãe não residente, que atua com caráter permanente como sociedade 

holding de um grupo de sociedades estabelecido no seu Estado de residência, onde 

esse grupo desenvolve as suas atividades, a isenção de imposto sobre os rendimentos 

de capitais relativo a uma distribuição de dividendos na medida em que tenham 

participações nessa sociedade pessoas que não teriam direito ao reembolso ou à 

isenção caso obtivessem diretamente esses rendimentos e  

1) não existam razões económicas ou outras razões relevantes para a interposição da 

sociedade-mãe não residente, ou 

2) a sociedade-mãe não residente não obtenha da sua própria actividade económica 

mais de 10% dos seus rendimentos globais brutos no exercício em questão (o que 

não se verifica, no caso de a sociedade não residente obter os seus rendimentos 

brutos da administração de bens económicos), ou 3) a sociedade-mãe não residente 

não participe na atividade económica geral com uma estrutura adequada ao seu 

objeto social, ao passo que a isenção de imposto sobre os rendimentos de capitais é 

concedida às sociedades-mãe residentes, independentemente de estarem reunidos os 

requisitos acima referidos?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Supremo Tribunal Administrativo – Portugal 

Data da decisão de reenvio: 26/Outubro/2016 

 

Directiva 2006/112/CE 

IVA 

Regime de isenção 

Direitos de utilização sobre bens imóveis 

Prestação de serviços 

Angariação de clientes 

 

Proc.º C-615/16 

 

- “… pretende-se saber se o disposto nos artigos 135°, n.º 1, al. f) e 15°,n.º2 da 

Diretiva 2006/112/CE, do Conselho, datada de 28.11.2006,RegIme de Isenção, deve 

ser interpretado no sentido de abranger apenas as partes nos contratos de 

comercialização de direitos de utilização sobre bens imóveis que venham a ser 

celebrados, ou também pode ser interpretado no sentido de abranger, de igual modo, 

a atividade desenvolvida, pela impugnante que consiste em angariar clientes e 

promover os serviços, garantindo a concretização da respetiva venda por parte da 

empresa que os comercializa, em função de diretivas previamente estabelecidas e 

limites estabelecidos em termos de descontos e brindes promocionais.” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Corte suprema di cassazione - Itália 

Data da decisão de reenvio: 5 de julho de 2016 

 

Interpretação da lei 

Directiva n.º 82/76/CEE 

Directiva 75/362/CEE 

Directiva 75/363/CEE 

Formação de médicos 

 

Proc.ºs C-616/16 e C-617/16 

 

- “a) Deve a Diretiva 82/76/CEE, que sintetiza as Diretivas 75/362/CEE e 

75/363/CEE, ser interpretada no sentido de que são também abrangidas pelo seu 

âmbito de aplicação as formações de médicos especialistas, tanto a tempo inteiro 

como a tempo parcial, já iniciadas e que continuaram após 31 de dezembro de 1982, 

prazo fixado aos Estados-Membros pelo artigo 16.° da Diretiva 82/76/CEE para 

adotarem as medidas necessárias para lhe dar cumprimento? 

Em caso de resposta afirmativa à questão da alínea a): 

b) Deve o anexo à Diretiva coordenação 75/363/CEE, aditado pelo artigo 13.° da 

Diretiva 82/76/CEE, que sintetiza as Diretivas 75/362/CEE e 75/363/CEE, ser 

interpretado no sentido de que, para os cursos de formação de especialidade já 

iniciados em 31 de dezembro de 1982, o nascimento da obrigação de remuneração 

adequada para os médicos em formação depende do cumprimento da obrigação de 

reorganização ou da verificação da compatibilidade com as disposições das referidas 

diretivas? 

c) Surgiu ou não, a favor dos médicos que tenham obtido especializações 

frequentando cursos de formação que já tinham sido iniciados mas não tinham ainda 

terminado em 1 de janeiro de 1983, a obrigação de remuneração adequada 

relativamente a toda a duração do curso ou apenas relativamente ao período de tempo 

posterior a 31 de dezembro de 1982 e a que eventuais condições está a mesma 

sujeita?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Upper Tribunal - Reino Unido 

Data da decisão de reenvio: 21/Novembro/2016 

 

Tratado de adesão 

Regulamento dos trabalhadores 

Directiva Cidadania 

Trabalhador polaco 

Obrigação de registo de actividade 

Estatuto de trabalhador assalariado 

 

 

Proc.º C-618/16 

 

 

- “1) O anexo XII do Tratado de Adesão autorizava os Estados-Membros a excluírem 

os nacionais polacos dos benefícios previstos no artigo 7.°, n.° 2, do Regulamento 

Trabalhadores e no artigo 7.°, n.° 3, da Diretiva Cidadania, nos casos em que o 

trabalhador, embora tivesse cumprido tardiamente a obrigação de registo da sua 

atividade, prevista no direito nacional, ainda não tivesse exercido uma atividade 

assalariada registada por um período ininterrupto de doze meses? 

2) Em caso de resposta negativa à primeira questão, pode um trabalhador polaco que 

se encontre na situação descrita na questão 1 invocar o artigo 7.°, n.° 3, da Diretiva 

Cidadania, que diz respeito à manutenção do estatuto de trabalhador assalariado?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 14/Setembro/2016 

 

 

Directiva 2003/88/CE 

Férias não gozadas 

Direito a compensação financeira 

Caducidade 

Termo da relação laboral 

 

 

Proc.º C-619/16 

 

- “1. Deve o artigo 7.°, n.° 2, da Diretiva 2003/88/CE ser interpretado no sentido de 

que se opõe a disposições legais ou a práticas de um Estado-Membro segundo as 

quais o direito a compensação financeira por férias não gozadas caduca no termo da 

relação de trabalho, quando o trabalhador não tiver apresentado um pedido de 

concessão de férias anuais remuneradas, apesar de ter podido fazê-lo? 

2. Deve o artigo 7.°, n.° 2, da Diretiva 2003/88/CE ser interpretado no sentido de que 

se opõe a disposições legais ou a práticas de um Estado-Membro segundo as quais o 

direito a compensação financeira por férias não gozadas no termo de uma relação de 

trabalho pressupõe que o trabalhador, por razões alheias à sua vontade, não tivesse 

estado em condições de exercer o seu direito a férias anuais remuneradas antes do 

termo da relação de trabalho?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu - Portugal 

Data da decisão de reenvio: 2/Novembro/2016 

 

Directiva n.º 2008/94/CE 

Créditos salariais 

Prazo de caducidade 

Responsabilidade 

Fundo de garantia salarial 

 

Proc.º C-627/16 

 

- “«I) Um prazo de caducidade aplicável ao pedido de pagamento pela instituição de 

garantia de créditos salariais em dívida é mais favorável aos trabalhadores 

assalariados, na aceção do artigo 11º da Diretiva nº 2008/94/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, relativa à proteção dos 

trabalhadores assalariados em caso de insolvência do empregador, quando só é 

assegurado o pagamento de tais créditos quando o pagamento seja requerido à 

instituição de garantia até um ano a partir do dia seguinte àquele em que cessou o 

contrato de trabalho ou se se contasse a partir da data da propositura da ação de 

insolvência, considerando que a instituição de garantia só assegura o pagamento dos 

créditos do trabalhador que se tenham vencido nos seis meses anteriores à sua 

propositura? 

2) Se um trabalhador tiver deixado passar o prazo por razões de que não seja 

responsável, devem as legislações dos Estados-Membros, ao abrigo do disposto no 

artigo 11º da Diretiva nº 2008/94/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 

de outubro de 2008, prever um prazo adicional para a apresentação do seu pedido, 

desde que o trabalhador demonstre que não é responsável pela inobservância do 

prazo de caducidade?»” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Bundesfinanzgericht - Außenstelle Linz - Áustria 

Data da decisão de reenvio: 30/Novembro/2016 

 

Directiva 2006/112 

IVA 

Aquisição intracomunitária 

Transporte 

Transmissão de bens 

Lugar da entrega 

 

Proc.º C-628/16 

 

- “Em casos como o do processo principal, em que um sujeito passivo X1 dispõe de 

bens armazenados no Estado-Membro A e vendeu esses bens a um sujeito passivo 

X2, que informou X1 da sua intenção de transportar esses bens para o Estado-

Membro B, tendo-se apresentado a X1 com o seu número de identificação para 

efeitos de IVA emitido pelo Estado-Membro B, e em que X2 revendeu esses bens a 

um sujeito passivo X3, com o qual acordou que X3 providenciaria o transporte ou 

transportaria esses bens do Estado-Membro A para o Estado-Membro B, tendo X3 

providenciado o transporte ou transportado os bens do Estado-Membro A para o 

Estado-Membro B, sendo que X3 já no Estado-Membro A podia dispor dos bens 

como um proprietário, mas X2 não informou X1 de que já tinha revendido os bens 

antes de estes deixarem o Estado-Membro A, e X1 também não podia aperceber-se 

de que não era X2 que providenciaria o transporte ou transportaria os bens do 

Estado-Membro A para o Estado-Membro B, deve o direito da União ser interpretado 

no sentido de que o lugar da entrega efetuada por X1 a X2 é determinado nos termos 

do artigo 32.°, n.° 1, da Diretiva n.° 2006/112, de modo que a entrega efetuada por 

X1 a X2 constitui uma aquisição intracomunitária (denominada «com transporte»)? 



2 
 

Segunda questão: 

Em caso de resposta negativa à primeira questão, deve o direito da União ser 

interpretado no sentido de que, apesar de tudo, X3 pode deduzir o IVA do Estado-

Membro B que lhe foi faturado por X2, a título de IVA pago a montante, desde que 

X3 utilize os bens em causa para efeitos das suas operações tributadas no Estado-

Membro B e que não se lhe possa imputar um recurso abusivo à dedução do IVA 

pago a montante? 

Terceira questão: 

Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, e caso X1 tome posteriormente 

conhecimento de que X3 procedeu ao transporte e já no Estado-Membro A podia 

dispor dos bens como um proprietário, deve o direito da União ser interpretado no 

sentido de que a entrega efetuada por X1 a X2 perde retroativamente a sua qualidade 

de entrega intracomunitária (pelo que deve ser retroactivamente qualificada de 

«entrega sem transporte»)?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Verwaltungsgerichtshof - Áustria 

Data da decisão de reenvio: 22/Novembro/2016 

 

EU – Turquia 

Transporte rodoviário de mercadorias 

Documentos 

 

Proc.º C-629/16 

 

- “O direito da União – em especial o Acordo que cria uma Associação entre a 

Comunidade Económica Europeia e a Turquia (64/733/CEE) (JO 217, de 29 de 

dezembro de 1964, p. 3687/64), o Protocolo Adicional, anexo ao Acordo que cria 

uma Associação (JO L 293, de 29 de dezembro de 1972, p. 3) e a Decisão n.° 1/95 do 

Conselho de Associação CE-Turquia, de 22 de dezembro de 1995, relativa à 

execução da fase final da união aduaneira (96/142/CE) (JO L 35, de 13 de fevereiro 

de 1996, p. 1) – opõe-se a uma regulamentação nacional nos termos da qual 

empresários do setor do transporte de mercadorias, com sede na República da 

Turquia, só podem efetuar um transporte internacional rodoviário de mercadorias 

com destino ao ou através do território da República da Áustria, se dispuserem, em 

relação aos veículos utilizados, de documentos de identificação emitidos no quadro 

de um contingente fixado no âmbito de um acordo bilateral celebrado entre a Áustria 

e a Turquia, ou se lhes tiver sido atribuída uma licença para um transporte específico 

de mercadorias, devendo o referido transporte revestir interesse público relevante e 

cabendo ao requerente fazer prova bastante de que a viagem não pode ser evitada 

nem através da adoção de medidas organizativas nem através do recurso a outro meio 

de transporte?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Helsingin hallinto-oikeus - Finlândia 

Data da decisão de reenvio: 1/Dezembro/2016 

 

Interpretação da lei 

Directiva n.º 305/2011, do Parlamento e do Conselho 

 

Proc.º C-630/16 

 

- “1. Devem o Mandato M/120 e a Norma harmonizada EN 1090-1 

(:2009+A1:2011), emitida com base nesse mandato, ser interpretados no sentido de 

que os produtos elencados nos n.os 1 a 4 da decisão do Tukes para fixação em betão 

antes do seu endurecimento (sistemas de suspensão utilizados para fixar elementos 

de cofragem e tirantes de alvenaria à estrutura de edifícios, determinadas cavilhas de 

ancoragem, cavilhas metálicas e componentes de aço padrão, sistemas de 

contraventamento, bases de colunas e de paredes e fixações de varandas) não estão 

abrangidos pelo respetivo âmbito de aplicação? 

2. O Regulamento (UE) n.° 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de 

março de 2011, que estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos 

produtos de construção e que revoga a Diretiva 89/106/CEE do Conselho, os 

mandatos da Comissão mencionados no caso em apreço ou o direito da União 

opõem-se, de qualquer outro modo, à interpretação do Tukes segundo a qual os 

referidos produtos não estão abrangidos pelo âmbito de aplicação do Mandato M/120 

e da Norma harmonizada EN 1090-1?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Rechtbank Noord-Holland - Países Baixos 

Data da decisão de reenvio: 5/Dezembro/2016 

 

Regulamento (CE) n.º 1472/2006 

Validade 

Prazo do procedimento 

 

Proc.º C-631/16 

 

 

1) O Regulamento (CE) n.° 1472/2006 é inválido na parte em que diz respeito a 

[EMPRESA A], com sede no Vietname, e a [EMPRESA B] Ltd, com sede na 

República Popular da China, por violação dos artigos 2.°, n.° 7, alínea b) e 9.°, n.° 5, 

do Regulamento (CE) n.° 384/96 do Conselho [a seguir «regulamento antidumping 

de base»], dado que a Comissão não apreciou os pedidos de tratamento de economia 

de mercado e de tratamento individual apresentados pelos produtores exportadores 

supra referidos? 

2) O Regulamento (CE) n.° 1472/2006 é inválido, na parte em que diz respeito aos 

produtores exportadores referidos na primeira questão, por violação do artigo 2.°, n.° 

7, alínea c), do regulamento antidumping de base, dado que a Comissão não decidiu 

no prazo de três meses a contar do início do procedimento? 

3) O Regulamento (CE) n.° 1472/2006 é inválido, na parte em que diz respeito a 

[EMPRESA E], a qual faz parte de [EMPRESA F] Ltd, [NOME], sediada no 

Vietname, e a [EMPRESA G], a qual faz parte de [EMPRESA H], sediada na 

República Popular da China, por violação do artigo 2.°, n.° 7, alínea c), do 

regulamento antidumping de base, dado que a Comissão não decidiu no prazo de três 

meses a contar do início do procedimento?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Rechtbank van Koophandel Antwerpen - Bélgica 

Data da decisão de reenvio: 6/Julho/2016 

 

Directiva relativa às práticas comerciais desleais 

Aspiradores 

Rótulo 

Classe de eficiência energética 

Omissão enganosa 

 

Proc.º C-632/16 

 

- “1) Pode a observância estrita do Regulamento relativo aos aspiradores (sem o 

aditamento do rótulo definido no seu Anexo II com informação sobre as condições 

do ensaio que levaram à classificação numa classe de eficiência energética segundo o 

Anexo I) ser considerada uma omissão enganosa na aceção do artigo 7.° da Diretiva 

relativa às práticas comerciais desleais? 

2) O Regulamento relativo aos aspiradores obsta a que este rótulo seja 

complementado com outros símbolos que comunicam a mesma informação?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Sø- og Handelsretten - Dinamarca 

Data da decisão de reenvio: 25/Novembro/ 2016 

 

Concentrações de empresas 

Fusão  

Direito da concorrência 

 

Proc.º C-633/16 

 

- “1. Que critérios devem ser aplicados para determinar se a conduta ou as acções de 

uma empresa estão abrangidas pela proibição prevista no artigo 7.°, n.° 1, do 

Regulamento (CE) n.° 139/2004 do Conselho, relativo ao controlo das concentrações 

de empresas (proibição de realização antecipada), e em que medida a ação de 

realização prevista no artigo 7.°, n.° 1, pressupõe que a ação, no todo ou em parte, de 

facto ou de direito, faz parte da efetiva mudança de controlo ou da fusão das 

atividades já em curso das empresas participantes que – desde que os limiares 

quantitativos sejam alcançados – dá origem à obrigação de notificação? 

2. Pode a denúncia de um acordo de cooperação, como no caso vertente, 

anunciada em circunstâncias como as descritas no despacho de reenvio, constituir 

uma ação de realização abrangida pela proibição prevista no artigo 7.°, n.° 1, do 

Regulamento (CE) n.° 139/2004 do Conselho, e, em caso afirmativo, com base em 

que critérios deve uma decisão ser tomada? 

3. Influi de algum modo na resposta à Questão 2 que a denúncia tenha efetivamente 

dado origem a efeitos no mercado relevantes do ponto de vista do direito da 

concorrência? 

4. Em caso de resposta afirmativa à Questão 3, solicitam-se esclarecimentos sobre 

quais os critérios e qual o grau de probabilidade a aplicar para decidir, no caso 

vertente, se a denúncia deu origem a tais efeitos no mercado, incluindo a importância 

da possibilidade de esses efeitos poderem ser atribuídos a outras causas.” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.° 1 de Pamplona - Espanha 

Data da decisão de reenvio: 2/Dezembro/2016 

 

 

Directiva 2003/109/CE 

Nacionais de países terceiros 

Residentes de longa duração 

Expulsão 

Decisão administrativa 

 

 

Proc.º 636/16 

 

 

- “1.- Deve o artigo 12.° da Diretiva 2003/109/CE do Conselho, de 25 de novembro 

de 2003, relativa ao estatuto dos nacionais de países terceiros residentes de longa 

duração, ser interpretado no sentido de que se opõe a uma legislação nacional como a 

que está em causa no processo principal, e à jurisprudência que a interpreta, que não 

prevê a aplicação dos requisitos de proteção contra a expulsão de um cidadão 

estrangeiro residente de longa duração relativamente a qualquer decisão 

administrativa de expulsão, independentemente da sua natureza ou das modalidades 

jurídicas da sua aplicação, mas que limita o âmbito de aplicação de tais requisitos 

apenas a uma modalidade concreta de expulsão?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Amtsgericht Düsseldorf - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 28/Novembro/2016 

 

 

Interpretação da lei 

Regulamento (CE) n.º 261/2004 

Voo intracomunitário 

Países e territórios ultramarinos 

 

Proc.º C-637/16 

 

 

- “Deve o artigo 7.°, n.° 1, primeiro parágrafo, alínea b), do Regulamento (CE) n.° 

261/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de fevereiro de 2004, que 

estabelece regras comuns para a indemnização e a assistência aos passageiros dos 

transportes aéreos em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou atraso 

considerável dos voos e que revoga o Regulamento (CEE) n.° 295/91, ser 

interpretado no sentido de que o conceito de voo «intracomunitário» abrange 

igualmente os «países e territórios ultramarinos» na aceção do Anexo II do Tratado 

Sobre o Funcionamento da União Europeia, aos quais apenas é aplicável o regime 

especial de associação previsto na Parte IV do TFUE?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Cour de cassation - França 

Data da decisão de reenvio: 29/Novembro/2016 

 

 

Regulamento n.º 1346/2000 

Processo de insolvência 

Competência 

Cessionário 

Responsabilidade 

 

 

Proc.º C-641/16 

 

 

- “«Deve o artigo 3.° do Regulamento (CE) n.° 1346/2000, de 29 de maio de 

2000, relativo aos processos de insolvência, ser interpretado no sentido de que 

compete exclusivamente ao tribunal que deu início ao processo de insolvência a 

ação de responsabilidade na qual se acusa o cessionário de um ramo de atividade, 

adquirido no quadro deste processo, de se ter apresentado ilegitimamente como 

assegurando a distribuição exclusiva dos artigos fabricados pelo devedor?»;” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Bundesgerichtshof - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 6/Outubro/2015 

 

 

Interpretação da lei 

Regulamento n.º 207/2009 

Dispositivos médicos 

Marca 

 

Proc.º C-642/16 

 

- “Deve o artigo 13.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 207/2009 deve ser interpretado 

no sentido de que o titular de um direito de marca se pode opor à comercialização de 

dispositivos médicos importados de outro Estado-Membro a cuja embalagem interna 

e externa original o importador aplicou uma etiqueta externa adicional, salvo se: 

– se provar que o uso do direito de marca pelo titular para se opor à  comercialização, 

sob essa marca, dos produtos reetiquetados contribui para estabelecer uma 

compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros; 

– se demonstrar que a reetiquetagem não pode afetar o estado originário do produto 

contido na embalagem; 

– se indicar claramente na nova embalagem quem reetiquetou o produto e quem é o 

fabricante do mesmo; 

– a apresentação do produto reetiquetado não for tal que possa prejudicar a reputação 

da marca e a do seu titular, não podendo por isso a embalagem ser defeituosa, de má 

qualidade ou descuidada, e – o importador, antes da colocação à venda do produto 

reetiquetado, informar o titular da marca e lhe fornecer, a seu pedido, uma amostra 

desse produto?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division 

(Administrative Court) - Reino Unido 

Data da decisão de reenvio: 25/Julho/2016 

 

 

Acordo de parceria comercial 

Sistema de pagamento 

Directiva n.º 2015/2366 

Princípio da proporcionalidade 

Falta de fundamentação 

Erro grosseiro 

Invalidade 

 

 

Proc.º C-643/16 

 

- “1) Um sistema de pagamento ao qual, por força do artigo 35.°, n.° 2, alínea b), da 

Diretiva (UE) 2015/2366 (a seguir «DSP2»), não se aplicaria a obrigação de acesso 

estabelecida no artigo 35.°, n.° 1, da DSP2 fica sujeito a esta obrigação (i) pelo facto 

de ser parte em acordos de parceria de marca comercial com parceiros de marca 

comercial que não prestam, eles próprios, serviços de pagamento no âmbito desse 

sistema, relativamente à oferta desse produto multimarca, e/ou (ii) pelo facto de 

recorrer a um agente que atua em seu nome na prestação de serviços de pagamento? 

2) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, é o artigo 35.°, n.° 1, da DSP2, 

na medida em que estabelece que os sistemas de pagamento que sejam parte em tais 

acordos de parceria devem estar sujeitos à obrigação de acesso, inválido por: 

a) falta de fundamentação nos termos do artigo 296.° TFUE; 

b) erro manifesto de apreciação; e/ou 

c) violação do princípio da proporcionalidade?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Hoge Raad der Nederlanden - Países Baixos 

Data do despacho de reenvio: 9/Dezembro/2016 

 

Direito de Propriedade intelectual 

Interpretação da lei 

Produção de prova 

Direito de autor 

Patente europeia 

 

Proc.º C-644/16 

 

- “«1. 

a. Deve o artigo 6.° da Diretiva relativa ao respeito dos direitos de propriedade 

intelectual ser interpretado no sentido de que se deve fazer uma distinção no critério 

a aplicar para efeitos do diferimento de um requerimento de produção de prova 

consoante a parte a quem é exigida a produção de prova seja um (alegado) infrator ou 

um terceiro? 

b. Em caso de resposta afirmativa a esta questão, em que aspetos diferem tais 

critérios? 

2. 

a. Se um requerimento de produção de prova for contestado com o fundamento de 

que o direito de propriedade intelectual com base no qual é requerida a produção de 

prova é nulo (ou já não existe), deverá a procedência dessa contestação ser apreciada 

com base no mesmo critério que é aplicável à questão da plausibilidade da alegada 

infração (admitindo que o direito de propriedade intelectual invocado existe)? 

b. Em caso de resposta negativa a esta questão, em que aspetos diferem tais critérios? 

c. Na resposta às questões 2(a) e 2(b) deve distinguir-se consoante o direito de 

propriedade intelectual em causa seja concedido após a averiguação da sua validade 

(como uma patente europeia), ou decorra automaticamente da lei (como um direito 

de autor)?»” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Cour de cassation - França 

Data da decisão de reenvio: 6/Dezembro/2016 

 

Directivas 86/653/CEE 

Contrato de agência comercial 

Resolução do contrato 

Período experimental 

 

Proc.º 645/16 

 

- “«Deve o artigo 17.° da Diretiva 86/653/CEE do Conselho, de 18 de dezembro de 

1986, relativa à coordenação do direito dos Estados-Membros sobre os agentes 

comerciais, ser interpretado no sentido de que se aplica aos casos em que a resolução 

do contrato de agência comercial ocorre durante o período experimental estipulado 

nesse contrato?»” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunal administratif de Lille - França 

Data da decisão de reenvio: 1/Dezembro/2016 

 

Regulamento (UE) n.º 604/2013 

Pedido de protecção internacional 

Nacional de país terceiro 

Apátrida 

Decisão de transferência 

 

Proc.º C-647/16 

 

 

- “- As disposições do artigo 26.° do Regulamento (UE) n.° 604/2013 do Parlamento 

e do Conselho, de 26 de junho de 2013, obstam a que as autoridades competentes do 

Estado-Membro que apresentou, a outro Estado-Membro que o primeiro Estado 

considera responsável pela aplicação dos critérios fixados pelo regulamento, um 

pedido de tomada a cargo ou de retomada a cargo de um nacional de um país terceiro 

ou de um apátrida que apresentou um pedido de proteção internacional sobre o qual 

ainda não foi proferida decisão definitiva ou de outra pessoa referida no artigo 18.°, 

n.° 1, alíneas c) ou d), do regulamento, tomem uma decisão de transferência e a 

notifiquem ao interessado antes de o Estado requerido ter aceitado essa tomada ou 

retomada a cargo?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria - Itália 

Data da decisão de reenvio: 3/Maio/2016 

 

Directiva 112/2006/CE 

TFUE 

Sistema comum do IVA 

Volume de negócios global 

Método indirecto 

Dedução 

Repercussão 

Princípio da neutralidade 

Princípio da transparência do imposto 

 

Proc.º C-648/16 

 

- “«É compatível com os artigos 113.° e 114.° TFUE, bem como com a Diretiva 

112/2006/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum 

do imposto sobre o valor acrescentado, a legislação nacional italiana constituída 

pelos artigos 62.° sexies, n.° 3, e 62.° bis do Decreto-Lei 331/1993, [convertido na 

lei] n.° 427, de 29 de outubro de 1993, na medida em que permite a aplicação do 

IVA a um volume de negócios global apurado por método indireto, à luz do respeito 

das obrigações de dedução e de repercussão e, em geral, do princípio da neutralidade 

e da transferência do imposto?», [OMISSIS] [não relevante].” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Oberster Gerichtshof - Supremo Tribunal da Áustria 

Data do pedido de decisão prejudicial: 30/Novembro/2016 

 

Regulamento (UE) n.º 1215/2012, de 12.12 

Responsabilidade Civil Extracontratual 

Sociedade insolvente 

Membro da comissão de credores 

Plano de recuperação 

Votação ilegal 

 

Proc.º C-649/16 

 

- “Deve o artigo 1.°, n.° 2, alínea b), do Regulamento (UE) n.° 1215/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2012, relativo à 

competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil 

e comercial, ser interpretado no sentido de que uma ação de responsabilidade civil 

extracontratual proposta pelos titulares de partes sociais da sociedade insolvente, 

como é o caso do primeiro e da segunda recorrentes, e pelas sociedades de projeto 

relacionadas comercialmente com a insolvente, como é o caso da terceira a sétima 

recorrentes, contra membros de uma comissão de credores, devido à sua atuação 

ilegal na votação sobre um plano de recuperação num processo de insolvência, diz 

respeito à insolvência, na aceção do artigo 1.°, n.° 2, alínea b) do Regulamento n.° 

1215/2012 e é, portanto, excluída do âmbito de aplicação material deste 

regulamento?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Østre Landsret - Dinamarca 

Data da decisão de reenvio: 12/Dezembro/2016 

 

TFUE 

Regime nacional de tributação 

Dedução de prejuízos 

Sucursais domésticas 

Equivalência 

Tributação conjunta internacional 

 

Proc.º C-650/16 

 

- “«O artigo 49.° TFUE opõe-se a um regime nacional de tributação como o que está 

em causa no processo principal, ao abrigo do qual é possível deduzir prejuízos 

sofridos por sucursais domésticas, quando não é possível deduzir os prejuízos 

sofridos por sucursais situadas noutro Estado-Membro, inclusive em condições 

equivalentes ao caso em que o Tribunal de Justiça proferiu o acórdão Marks & 

Spencer, C-446/03, EU:C:2005:763, n.os 55-56, salvo na eventualidade de o grupo 

ter optado pelo regime de tributação conjunta internacional, nos termos enunciados 

no processo principal?»” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Augstākā tiesa - Letónia 

Data da decisão de reenvio: 9/Dezembro/2016 

 

Prestação de maternidade 

Funcionária da União Europeia 

 

Proc.º C-651/16 

 

- “Devem o artigo 4.°, n.° 3, do Tratado da União Europeia e o artigo 45.°, n.º s 1 e 2, 

do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia ser interpretados no sentido de 

que não se opõem à legislação de um Estado-Membro como a do processo principal, 

que, para efeitos da determinação do montante da prestação de maternidade, não 

exclui do período de 12 meses que deve ser utilizado para o cálculo da base média de 

contribuição os meses em que a pessoa trabalhou numa instituição da União 

Europeia e esteve abrangida pelo regime comum de seguro das Comunidades 

Europeias, mas que, ao considerar que, durante o referido período, a pessoa não 

esteve segurada na Letónia, equipara os seus rendimentos à base média de 

contribuição no Estado, o que pode reduzir substancialmente o montante da 

prestação de maternidade atribuída em comparação com o possível montante da 

prestação que a pessoa poderia ter recebido se, no período considerado para o 

cálculo, não tivesse trabalhado para uma instituição da União Europeia e tivesse 

estado empregada na Letónia?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Administrativen sad Sofia-grad -  Bulgária 

Data da decisão de reenvio: 5/Dezembro/2016 

 

Directiva 2013/32/UE 

Refugiados 

Estatuto de protecção internacional 

Efeito directo 

Família 

Interesse superior da criança 

Respeito da vida privada e familiar 

 

Proc.º C-652/16 

 

- “1) Resulta do artigo 78.°, n.os 1 e 2, alíneas a), d) e f), do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, bem como do considerando 12 e do artigo 1.° da 

Diretiva 2013/32/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, 

relativa a procedimentos comuns de concessão e retirada do estatuto de proteção 

internacional (reformulação), que a disposição que prevê o fundamento de 

inadmissibilidade de pedidos de proteção internacional que figura no artigo 33.°, n.° 

2, alínea e), desta diretiva é uma disposição que produz efeito direto que os Estados-

Membros não podem deixar de aplicar, por exemplo aplicando disposições mais 

favoráveis do direito nacional segundo as quais o primeiro pedido de proteção 

internacional, como exige o artigo 10.°, n.° 2, da diretiva, deve ser examinado para 

determinar, em primeiro lugar, se o requerente preenche as condições necessárias 



2 
 

para beneficiar do estatuto de refugiado e, em seguida, se é elegível para proteção 

subsidiária? 

2) Resulta do artigo 33.°, n.° 2, alínea e), da Diretiva 2013/32, conjugado com o 

artigo 7.°, n.° 3, e o artigo 2.°, alíneas a), c) e g), e com o considerando 60 desta 

diretiva, que, nas circunstâncias do processo principal, um pedido de protecção 

internacional apresentado por um dos progenitores em nome de um menor 

acompanhado é inadmissível se o pedido tiver por fundamento o facto de o menor ser 

um membro da família da pessoa que pediu proteção internacional alegando ser 

refugiado na aceção do artigo 1.°, parte A, da Convenção de Genebra relativa ao 

Estatuto dos Refugiados?” 

3) Resulta do artigo 33.°, n.° 2, alínea e), da Diretiva 2013/32, conjugado com o 

artigo 7.°, n.° 1, e o artigo 2.°, alíneas a), c) e g), e com o considerando 60 desta 

diretiva, que, nas circunstâncias do processo principal, um pedido de protecção 

internacional apresentado em nome de um adulto é inadmissível se o pedido no 

processo pendente na autoridade administrativa competente tiver unicamente por 

fundamento o facto de o requerente ser membro da família da pessoa que pediu 

proteção internacional alegando ser refugiado na aceção do artigo 1.°, parte A, da 

Convenção de Genebra relativa ao Estatuto dos Refugiados, e o requerente, no 

momento da apresentação do pedido, não tiver o direito de exercer uma actividade 

remunerada? 

4) Por força do artigo 4.°, n.° 4, da Diretiva 2011/95/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 13 de dezembro de 2011, que estabelece normas relativas às condições 

a preencher pelos nacionais de países terceiros ou por apátridas para poderem 

beneficiar de proteção internacional, a um estatuto uniforme para refugiados ou 

pessoas elegíveis para proteção subsidiária e ao conteúdo da proteção concedida 

(reformulação), conjugado com o seu considerando 36, é necessário que a existência 
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do receio fundado de ser perseguido ou o risco real de ofensa grave sejam 

determinados tendo exclusivamente em conta factos e circunstâncias que se referem 

ao requerente? 

5) É compatível com o artigo 4.° da Diretiva 2011/95, conjugado com o seu 

considerando 36 e com o artigo 31.°, n.° 1, da Diretiva 2013/32, uma jurisprudência 

nacional de um Estado-Membro que: 

а) obriga a autoridade competente a apreciar os pedidos de protecção internacional 

dos membros de uma mesma família num processo conjunto, quando esses pedidos 

assentam nos mesmos factos, concretamente, na alegação de que um único membro 

da família é um refugiado; 

b) obriga a autoridade competente a suspender o processo relativo aos pedidos de 

proteção internacional apresentados pelos familiares que não preenchem 

pessoalmente as condições para beneficiar dessa proteção, até à conclusão do 

processo relativo ao pedido do membro da família apresentado com fundamento no 

facto de o interessado ser um refugiado na aceção do artigo 1.°, parte A, da 

Convenção de Genebra relativa ao Estatuto dos Refugiados; 

essa jurisprudência é igualmente admissível à luz de considerações ligadas ao 

interesse superior da criança, à preservação da unidade familiar e ao respeito da vida 

privada e familiar, bem como ao direito à permanência num Estado-Membro durante 

a apreciação do pedido, ou seja, à luz dos artigos 7.°, 18.° e 47.° da Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia, dos considerandos 12 e 60 do artigo 9.° 

da Diretiva 2013/32, dos considerandos 16, 18 e 36, e do artigo 23.° da Diretiva 

2011/95, e dos considerandos 9, 11 e 35, e dos artigos 6.° e 12.° da Diretiva 

2013/33/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, que 

estabelece normas em matéria de acolhimento dos requerentes de proteção 

internacional? 

6) Resulta dos considerandos 16, 18 e 36, e do artigo 3.° da Diretiva 2011/95, em 

conjugação com o considerando 24 e com os artigos 2.°, alíneas d) e j), 13.° e 23.°, 

n.os 1 e 2, desta diretiva, que é admissível uma disposição de direito nacional como o 

artigo 8.°, n.° 9, da Lei relativa ao asilo e aos refugiados (Zakon za ubezhishteto i 

bezhantsite) em causa no processo principal, com base na qual os familiares de um 

estrangeiro ao qual foi reconhecido o estatuto de refugiado também são considerados 
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refugiados sempre que isso seja compatível com o seu estatuto pessoal e não haja no 

direito nacional razões que impeçam o reconhecimento do estatuto de refugiado? 

7) Resulta do regime dos motivos de perseguição constante do artigo 10.° da Diretiva 

2011/95 que a propositura de uma ação no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 

contra o Estado de origem do interessado fundamenta a sua pertença a um grupo 

social específico na aceção do artigo 10.°, n.° 1, alínea d), desta diretiva, ou deve a 

propositura da ação ser considerada uma opinião política na aceção do artigo 10.°, 

n.° 1, alínea e), da diretiva? 

8) Resulta do artigo 46.°, n.° 3, da Diretiva 2013/32 que o órgão jurisdicional deve 

apreciar quanto ao mérito os fundamentos novos de proteção internacional invocados 

no decurso do processo judicial, mas que não tenham sido invocados no recurso da 

decisão que recusou a proteção internacional? 

9) Resulta do artigo 46.°, n.° 3, da Diretiva 2013/32 que o órgão jurisdicional deve 

apreciar a admissibilidade do pedido de proteção internacional com base no artigo 

33.°, n.° 2, alínea e), desta diretiva no processo judicial de impugnação da decisão 

que recusa a proteção internacional quando o pedido formulado na decisão 

impugnada foi examinado, como exige o artigo 10.°, n.° 2, da diretiva, a fim de 

determinar em primeiro lugar se o requerente preenche as condições necessárias para 

beneficiar do estatuto de refugiado e, em seguida, se tem direito a proteção 

subsidiária?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Bundesfinanzhof - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 21/Setembro/ 2016 

 

Directiva n.º 2006/112/CE 

IVA 

Direito à dedução 

Prestação de serviço 

Pagamento antecipado 

Reembolso 

 

Proc.º C-660/16 

 

 

- “A. São submetidas ao Tribunal de Justiça da União Europeia as seguintes 

questões para decisão a título prejudicial: 

1. A certeza de uma prestação de serviço enquanto pressuposto do direito à dedução 

do imposto pago a montante sobre um pagamento antecipado, no sentido do acórdão 

do Tribunal de Justiça da União Europeia «Firin» (C-107/13), é estritamente objetiva 

ou deve ser determinada a partir do ponto de vista de quem efetua o pagamento 

antecipado, tendo em conta as circunstâncias que podem por ele ser conhecidas? 

2. Podem os Estados-Membros – tendo em consideração a constituição simultânea da 

dívida de imposto e do direito à dedução do imposto pago a montante nos termos do 

artigo 167.° da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, 

relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, e os poderes de 

regulamentação que lhes são conferidos pelos artigos 185.°, n.° 2, segundo parágrafo, 

e 186.° da mesma Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, 



2 
 

relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado – fazer depender, 

em iguais condições, a regularização do imposto e a regularização da dedução do 

imposto pago a montante do reembolso do pagamento efetuado? 

3. O Serviço de Finanças competente deve restituir o imposto sobre o valor 

acrescentado ao sujeito passivo que efetuou o pagamento antecipado, se este não 

conseguir obter o reembolso desse pagamento do beneficiário do pagamento? Em 

caso de resposta afirmativa, tal restituição deve ser feita no processo de liquidação 

tributária ou pode ser feita num processo especial de equidade?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Bundesfinanzhof - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 21/Setembro/2016 

 

Directiva n.º 2006/112/CE 

IVA 

Direito à dedução 

Pagamento antecipado 

Entrega de bens 

Reembolso 

 

Proc.º C-661/16 

 

- “1. Segundo o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 13 de março de 

2014, FIRIN, C-107/13 (EUC:2014:151, [OMISSIS] n.° 39, primeiro período) não 

existe o direito à dedução do imposto pago a montante sobre um pagamento 

antecipado, se a ocorrência do facto gerador for incerta no momento em que é feito o 

pagamento. Esta circunstância deve ser avaliada segundo a situação objetiva, ou a 

partir do ponto de vista objetivado de quem faz o pagamento? 

2. Deve o acórdão do Tribunal de Justiça FIRIN (EU:C:2014:151, [OMISSIS] 

dispositivo e n.° 58) ser entendido no sentido de que, segundo o Direito da União, a 

regularização da dedução do imposto pago a montante – dedução feita pelo pagador 

relativamente a uma fatura para pagamento antecipado referente a uma entrega de 

bens – não pressupõe o reembolso do pagamento antecipado efectuado no caso de a 

entrega acabar por não ser realizada? 

3. Caso a resposta à questão anterior seja afirmativa: o artigo 186.° da Diretiva 

2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum 

do imposto sobre o valor acrescentado (Diretiva IVA), que autoriza os Estados-

Membros a regulamentar as condições da regularização prevista no artigo 185.° da 

Diretiva IVA, habilita a República Federal da Alemanha a prever no seu direito 

nacional que só com o reembolso do pagamento antecipado é que ocorre a redução 

da base tributável e, em conformidade, devem ser regularizados simultaneamente e 

em condições iguais a dívida de IVA e a dedução do imposto pago a montante?” 



1 
 

Órgão jurisdicional de reenvio: 

Curtea de Apel Alba Iulia - Roménia 

Data da decisão de reenvio: 10/Novembro/2016 

 

 

Directiva 2006/112 

Princípio da proporcionalidade 

Princípio da neutralidade 

Redução de IVA 

Prova do pagamento dos bens e dos serviços 

Avaliação indirecta 

Processo judicial 

 

 

Proc.º C-664/16 

 

 

- “1) A Diretiva 2006/112 em geral e, em particular, os seus artigos 167.°, 168.°, 

178.°, 179.° e 273.°, bem como o princípio da proporcionalidade e o princípio da 

neutralidade, podem ser interpretados no sentido de que permitem a um sujeito 

passivo que preencha os requisitos materiais para a dedução do IVA beneficiar do 

direito a dedução no caso de, num contexto específico como o do litígio no processo 

principal, esse sujeito passivo não poder provar, mediante a apresentação de faturas, 
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os montantes anteriormente pagos pelas entregas de bens e pelas prestações dos 

serviços? 

2) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, a Diretiva 2006/112, bem 

como o princípio da proporcionalidade e o princípio da neutralidade, podem ser 

interpretados no sentido de que um modo de avaliação indireta (mediante peritagem 

judicial), realizada por um perito independente, com base na quantidade de 

trabalho/mão-de-obra na construção resultante da peritagem, pode constituir uma 

medida admissível e adequada para determinar o alcance do direito a dedução, no 

caso de as entregas de bens (material de construção) e as prestações de serviços 

(mão-de-obra relativa à construção dos edifícios) terem origem em sujeitos passivos 

para efeitos de IVA?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Naczelny Sąd Administracyjny - Polónia 

Data da decisão de reenvio: 14/Setembro/2016 

 

Directiva 2006/112/CE, de 28.11 

Operação tributável 

Transmissão de imóveis 

Município 

Administração tributária 

Indemnização 

 

Proc.º C-665/16 

 

- “«A transmissão, por força da lei, de bens imóveis propriedade de um município 

para a administração tributária, mediante pagamento de uma indemnização, constitui 

uma operação tributável, na aceção do artigo 14.°, n.° 2, alínea a), da Diretiva 

2006/112/CE do Conselho de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum 

do imposto sobre o valor acrescentado (JO L 347, p. 1, com alterações posteriores), 

quando resulta de uma disposição da ordem jurídica nacional que os referidos bens 

imóveis continuam a ser geridos pelo presidente do município, que é 

simultaneamente representante da administração tributária e órgão executivo do 

município? 

É relevante para a resposta a esta questão saber se o pagamento de uma 

indemnização ao município foi realmente efetuado ou apenas representa uma 

transferência interna no orçamento municipal?»” 



 

Órgão jurisdicional de reenvio: 

College van Beroep voor het bedrijfsleven - Países Baixos 

Data da decisão de reenvio: 20/Dezembro/2016 

 

Regulamento (CE) n.º 1122/2009, de 30.11 

Regulamento (CE) n.º 73/2009 

Regulamento (CE) n.º 1239/2007 

Condicionalidade, modulação e sistema integrado de gestão e de controlo 

Sector vitivinícola 

 

Proc.º 667/16 

 

- “1) O legislador da União previu, nos artigos 70.°, 71.° e 72.° do Regulamento (CE) 

n.° 1122/2009 da Comissão, de 30 de novembro de 2009, que estabelece regras de 

execução do Regulamento (CE) n.° 73/2009 do Conselho no que respeita à 

condicionalidade, à modulação e ao sistema integrado de gestão e de controlo, no 

âmbito dos regimes de apoio direto aos agricultores previstos no referido 

regulamento, bem como regras de execução do Regulamento (CE) n.° 1234/2007 do 

Conselho no que respeita à condicionalidade no âmbito do regime de apoio previsto 

para o setor vitivinícola, a faculdade de – como sucede no caso em apreço, em que 

existem múltiplos incumprimentos no mesmo domínio da condicionalidade – somar 

as reduções à ajuda, devido a incumprimentos reiterados e não reiterados em caso de 

negligência, por um lado, e incumprimentos deliberados da condicionalidade, por 

outro? 

2) Em caso afirmativo, qual o artigo (ou parte de um artigo) que serve de base para 

essa soma, e qual é o seu método de cálculo? 

3) Em caso de resposta negativa, a sua base legal encontra-se noutra norma do direito 

da União?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Verwaltungsgericht Minden – Alemanha  

Data da decisão de reenvio: 22/Dezembro/2016 

 

Regulamento n.º 604/2013 

Direito de asilo 

Responsabilidade do Estado 

Consentimento 

Pedido de protecção internacional 

Certificado  

Auto 

Autoridade competente 

 

Proc.º C-670/16 

 

- “1. Pode um requerente de asilo invocar a transferência da responsabilidade para o 

Estado-Membro requerente devido à expiração do prazo de apresentação do pedido 

de tomada a cargo (artigo 21.°, n.° 1, terceiro parágrafo, do Regulamento n.° 

604/2013)? 

2. Em caso de resposta afirmativa à questão 1: pode um requerente de asilo invocar a 

transferência da responsabilidade se o Estado-Membro requerido continuar 

disponível para o tomar a cargo? 

3. Em caso de resposta negativa à questão 2: pode deduzir-se do consentimento 

expresso ou tácito (artigo 22.°, n.° 7, do Regulamento n.° 604/2013) do Estado-

Membro requerido que o Estado-Membro requerido está disposto a tomar a cargo o 

requerente de asilo? 

4. Pode o prazo de dois meses previsto no artigo 21.°, n.° 1, segundo parágrafo, do 

Regulamento n.° 604/2013, terminar após a expiração do prazo de três meses 

previsto no artigo 21.°, n.° 1, primeiro parágrafo, do Regulamento n.° 604/2013, 
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quando o Estado-Membro requerente tiver deixado passar mais de um mês após o 

início do prazo de três meses antes de fazer uma consulta à base de dados Eurodac? 

5. Deve considerar-se que um pedido de proteção internacional foi apresentado com 

a primeira emissão de um certificado de registo como requerente de asilo ou apenas 

quando for lavrado um auto relativo a um pedido formal de asilo na aceção do artigo 

20.°, n.° 2, do Regulamento n.° 604/2013? Em especial: 

a) Deve o certificado de registo como requerente de asilo ser considerado um 

formulário ou um auto na aceção do artigo 20.°, n.° 2, do Regulamento n.° 

604/2013? 

b) Deve ser considerada autoridade competente, na aceção do artigo 20.°, n.° 2, do 

Regulamento n.° 604/2013, a autoridade com competência para receber o  formulário 

ou elaborar o auto, ou a autoridade com competência para decidir o pedido de asilo? 

c) Deve ser considerado recebido um auto lavrado pela autoridade quando lhe tiver 

sido comunicado o conteúdo principal do formulário ou do auto, ou é necessário, 

para este efeito, transmitir-lhe o original ou uma cópia do auto? 

6. Os atrasos entre o primeiro pedido de asilo ou a primeira emissão de um 

certificado de registo como requerente de asilo e a apresentação de um pedido de 

tomada a cargo podem levar a uma transferência da competência para o Estado-

Membro requerente por aplicação analógica do artigo 21.°, n.° 1, terceiro parágrafo, 

do Regulamento n.° 604/2013 ou obrigam o Estado-Membro requerente a exercer o 

seu direito de assumir a responsabilidade, nos termos do artigo 17.°, n.° 1, primeiro 

parágrafo, do Regulamento n.° 604/2013? 

7. Em caso de resposta afirmativa à questão 6 no tocante a qualquer das duas 

alternativas: a partir de que momento é que se pode falar de um atraso inadequado da 

apresentação de um pedido de tomada a cargo? 

8. Um pedido de tomada a cargo no qual o Estado-Membro requerente indica a data 

da entrada no Estado-Membro requerente e a data da apresentação do pedido formal 

de asilo, não indicando a data do primeiro pedido de asilo e a data da primeira 

emissão do certificado de registo como requerente de asilo, cumpre o prazo previsto 

no artigo 21.°, n.° 1, primeiro parágrafo, do Regulamento n.° 604/2013, ou esse 

pedido é «ineficaz»?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Conseil d’État - Bélgica 

Data da decisão de reenvio: 14/Dezembro/2016 

 

Directiva 2001/42/CE 

«Planos e programas» 

Regulamento de urbanismo 

Autoridade regional 

 

Proc.º C-671/16 

 

- “«Deve o artigo 2.°, alínea a), da Diretiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de junho de 2001, relativa à avaliação dos efeitos de determinados 

planos e programas no ambiente, ser interpretado no sentido de que inclui no 

conceito de «planos e programas» um regulamento de urbanismo adotado por uma 

autoridade regional: 

– que contém uma cartografia que fixa o seu perímetro de aplicação, limitado a um 

único bairro, e que delimita neste perímetro diferentes setores a que se aplicam 

regras distintas no que se refere à implantação e à altura das construções; e 

– que também prevê disposições específicas de ordenamento para as zonas situadas 

nas imediações dos imóveis, bem como indicações precisas sobre a aplicação 

espacial de certas regras que fixa tomando em consideração as ruas, as linhas retas 

traçadas perpendicularmente a essas ruas e as distâncias relativamente ao 

alinhamento das mesmas ruas; e 

– que prossegue um objetivo de transformação do bairro em causa; e 

– que fixa as regras de composição dos processos de pedidos de autorização 

urbanística sujeitos a uma avaliação ambiental nesse bairro?».” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem 

Administrativa - CAAD) - Portugal) 

Data da decisão de reenvio: 16/Dezembro/2016 

 

Directiva 2006/112/CE 

IVA 

Imóvel 

Arrendamento 

Utilização efectiva 

Renúncia à isenção 

Direito à dedução 

 

Proc.º C-672/16 

 

- “1) Nas circunstâncias em que um imóvel, apesar de se encontrar desocupado pelo 

período de dois ou mais anos, esteja em comercialização, isto é, disponível no 

mercado para arrendamento ou para prestação de serviços do tipo "office centre", 

comprovando-se a intenção do respectivo proprietário o arrendar com sujeição a IVA 

e a realização dos esforços necessários para a concretização dessa intenção, é 

conforme com os artigos 167.º, 168.º, 184.º, 185.º' e 187.º da Directiva 2006/112/CE 

do Conselho, de 28 da Novembro de 2006, o enquadramento como "não utilização 

efectiva do imóvel em fins da empresa” e/ou “não utilização efectiva do imóvel em 

operações tributadas”, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 26.º 
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do Código do IVA e na alínea b) do n.º 1 artigo 10.º do Regime de Renúncia à 

Isenção do IVA nas Operações relativas a Bens Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 21/2007, de 29 de Janeiro, nas suas redacções anteriores, e, em consequência, 

considerar-se que a dedução inicialmente efectuada deve ser objecto de 

regularização, porque superior à que o sujeito passivo tinha direito? 

2) Em caso afirmativo, pode, à luz da correcta interpretação dos artigos 137.º, 167.º, 

168.º, 184.º, 18S.º e 187.º da Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de 

Novembro de 2006, ser imposta essa regularização, de uma só vez, pela totalidade do 

período ainda não decorrido, como estabelece a legislação portuguesa, nas alíneas b) 

e c) do n.º 1 do artigo 10.º do Regime de Renúncia à Isenção do IVA nas Operações 

relativas a Bens Imóveis aprovado pelo Decreto-Lei n.º 21/2007, de 29 de Janeiro, na 

sua redacção anterior, nos casos em que o imóvel se encontra desocupado há mais de 

dois anos, mas sempre em comercialização para arrendamento (com possibilidade de 

renúncia) e/ou prestação de serviços (tributável), visando-se a afectação do imóvel 

nos anos subsequentes a actividades tributadas que conferem o direito à dedução? 

3) A conjugação da alínea c) do n.º 2 do artigo 2.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 

10.º do Regime de Renúncia à Isenção do IVA nas Operações relativas a Bens 

Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 21/2007, de 29 de Janeiro, ao determinar a 

impossibilidade de um sujeito passivo de IVA poder vir a renunciar à isenção do 

IVA na celebração de novos contratos de arrendamento após a ocorrência de uma 

regularização do IVA de uma só vez e ao comprometer o regime de dedução 

subsequente no decurso do período de regularização, é conforme ao disposto nos 

artigos 137.º, 167.º, 168.º e 184.º da Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de 

Novembro de 2006?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Curtea Constituțională a României - Roménia 

Data da decisão de reenvio: 29/Novembro/2016 

 

Directiva 2004/38/CE 

Carta dos Direitos Fundamentais da UE 

Casamento 

Homossexual 

Direito de residência 

Família 

Reconhecimento 

 

Proc.º C-673/16 

 

- “1. O termo «cônjuge», constante do artigo 2.°, n.° 2, alínea a), da Diretiva 

2004/38/[CE], em conjugação com os artigos 7.°, 9.°, 21.° e 45.° da Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia, abrange o cônjuge do mesmo sexo, 

proveniente de um Estado que não é membro da União Europeia, de um cidadão da 

União Europeia com o qual o cidadão se tenha legalmente casado ao abrigo da lei de 

um Estado-Membro diferente do Estado de acolhimento? 

2. Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, os artigos 3.°, n.° 1, e 7.°, n.° 

1, da Diretiva 2004/38/[CE], em conjugação com os artigos 7.°, 9.°, 21.° e 45.° da 

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, exigem que o Estado-Membro 
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de acolhimento conceda o direito de residência no seu território ou por um período 

superior a três meses ao cônjuge do mesmo sexo de um cidadão da União Europeia? 

3. Em caso de resposta negativa à primeira questão, pode o cônjuge do mesmo sexo, 

proveniente de um Estado-Membro que não é membro da União Europeia, de um 

cidadão da União Europeia com o qual esse cidadão se casou legalmente ao abrigo 

da lei de um Estado-Membro diferente do Estado de acolhimento, ser qualificado de 

«qualquer outro membro da família [...]» na aceção do artigo 3.°, n.° 2, alínea a), da 

Diretiva 2004/38/[CE] ou «parceiro com quem o cidadão da União mantém uma 

relação permanente devidamente certificada» na aceção do artigo 3.°, n.° 2, alínea b) 

da Diretiva 2004/38/[CE], com a correspondente obrigação do Estado de 

acolhimento de facilitar a sua entrada e residência, mesmo quando o Estado de 

acolhimento não reconheça o casamento entre pessoas do mesmo sexo nem preveja 

qualquer outra forma alternativa de reconhecimento jurídico, como as parcerias 

registadas? 

4. Em caso de resposta afirmativa à terceira questão, os artigos 3.°, n.° 2, e 7.°, n.° 2, 

da Diretiva 2004/38/[CE], em conjugação com os artigos 7.°, 9.°, 21.° e 45.° da Carta 

dos Direitos Fundamentais da União Europeia, exigem que o Estado-Membro de 

acolhimento conceda o direito de residência no seu território ou por um período 

superior a três meses ao cônjuge do mesmo sexo de um cidadão da União Europeia?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Juzgado de lo Social n.° 33 de Madrid - Espanha 

Data da decisão de reenvio: 21/Dezembro/2016 

 

Directiva 1999/70 

Contrato de trabalho a termo 

Cessação do contrato 

Substituição interina 

Vaga temporária 

Indemnização 

Despedimento 

 

Proc.º C-677/16 

 

- “Deve o artigo 4.°, n.° 1, do Acordo-Quadro CES, UNICE e CEEP, relativo a 

contratos de trabalho a termo, incorporado no ordenamento [da União] pela Diretiva 

1999/70 do Conselho, ser interpretado no sentido de que a cessação de um contrato a 

termo de substituição interina para o preenchimento temporário de uma vaga por ter 

sido atingido o termo que deu lugar à sua subscrição entre o empregador e a 

trabalhadora constitui uma razão objectiva que justifica que o legislador nacional não 

preveja nesse caso uma indemnização pelo fim do contrato, enquanto para um 

trabalhador sem termo em situação comparável que tenha sido despedido por uma 

causa objetiva se prevê uma indemnização de 20 dias por cada ano de antiguidade?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Korkein hallinto-oikeus - Finlândia 

Data da decisão de reenvio: 23/Dezembro/2016 

 

Regulamento n.º 883/2004 

Pessoas com deficiência 

Prestações por doença 

Estudante 

Liberdade de circulação de pessoas Convenção das Nações Unidas Sobre Direitos 

das Pessoas com deficiência 

 

Proc.º C-679/16 

 

- “1. Uma prestação como a assistência pessoal prevista na Lei relativa às prestações 

a deficientes constitui uma «prestação por doença» na aceção do artigo 3.°, n.° 1, do 

Regulamento n.° 883/2004? 

2. Em caso de resposta negativa à primeira questão: o facto de a concessão no 

estrangeiro de uma prestação como a assistência pessoal prevista na Lei relativa às 

prestações a deficientes não estar especialmente regulada e de as condições de 

concessão da prestação serem interpretadas no sentido de que a assistência pessoal 

não é concedida noutro Estado-Membro, no qual o interessado realiza estudos 

superiores com a duração de três anos para completar um curso superior, constitui 

uma restrição ao direito de um cidadão da União, nos termos dos artigos 20.° e 21.° 

TFUE, circular e permanecer livremente no território dos Estados-Membros? 

– Para a apreciação do litígio é relevante o facto de uma prestação como a assistência 

pessoal na Finlândia poder ser concedida a uma pessoa num município diferente do 

da residência, por exemplo quando essa pessoa faz estudos superiores noutro 

município da Finlândia? 
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– À luz do direito da União, os direitos que decorrem do artigo 19.° da Convenção 

das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência são relevantes 

para a apreciação do litígio? 

3. No caso de o Tribunal de Justiça, na resposta à segunda questão, declarar que uma 

interpretação do direito nacional como a que foi efetuada no presente processo 

constitui uma restrição à livre circulação: pode essa restrição, apesar disso, ser 

justificada por razões imperiosas de interesse geral que resultem da obrigação 

imposta ao município de supervisionar a prestação da assistência pessoal, da 

possibilidade que tem o município de escolher as modalidades da prestação da 

assistência e da manutenção da coerência e da eficácia do regime da assistência 

pessoal previsto na Lei relativa às prestações a deficientes?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Landgericht Düsseldorf - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 15/Dezembro/2016 

 

Certificado complementar de protecção 

Falta de patente no Estado aderente 

Protecção de importação de produtos 

 

Proc.º C-681/16 

 

- “Pode o titular de um certificado complementar de proteção que lhe foi concedido 

para a República Federal da Alemanha (a seguir «RFA»), invocando as disposições 

do mecanismo específico, impedir a importação para a RFA de produtos 

provenientes dos Estados-Membros aderentes República Checa, Estónia, Letónia, 

Lituânia, Hungria, Polónia, Eslovénia, Eslováquia, Bulgária, Roménia e Croácia 

(Anexo IV do Ato de Adesão de 2003, JO 2003, L 236, p. 797, com as alterações 

publicadas no JO 2004, L 126, p. 4, para a Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, 

Eslovénia, Hungria, Eslováquia e República Checa; Parte I do Anexo V n.° 1 do Ato 

de Adesão de 2005, JO 2005, L 157, p. 268, para a Roménia e a Bulgária; Anexo IV 

do Ato de Adesão de 2011, JO 2012, L 112, p. 60, para a Croácia), quando o 

certificado complementar de proteção foi pedido na RFA num momento em já 

existiam, nos Estados-Membros aderentes, disposições que permitiam a obtenção de 

um certificado complementar de protecção correspondente, mas em que esse 

certificado não podia ser pedido pelo titular do certificado complementar de proteção 
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concedido para a RFA ou ser-lhe concedido, no respetivo Estado aderente, por falta 

de uma patente de base no Estado aderente, necessária para a concessão do 

certificado complementar de proteção? 

2. 

A resposta à primeira questão será diferente no caso de só não ter sido possível obter 

a correspondente proteção mediante uma patente de base no Estado aderente no 

momento da apresentação do pedido da patente de base concedida para a RFA, mas 

de essa proteção já poder ter sido obtida no período que decorreu até à publicação do 

pedido que deu origem à patente de base concedida para a RFA? 

3. 

Pode o titular de um certificado complementar de proteção que lhe foi concedido 

para a RFA, invocando as disposições do mecanismo específico, impedir a 

importação para a RFA de produtos provenientes dos Estados aderentes República 

Checa, Estónia, Letónia, Lituânia, Hungria, Polónia, Eslovénia, Eslováquia, 

Bulgária, Roménia e Croácia, quando a importação dos produtos é efetuada após o 

termo do prazo de validade do certificado complementar de proteção fixado no 

despacho originário de concessão, mas antes do decurso da prorrogação por seis 

meses do prazo do certificado complementar de proteção que lhe foi concedida com 

base no Regulamento (CE) n.° 1901/2006 relativo a medicamentos para uso 

pediátrico e que altera o Regulamento (CEE) n.° 1768/92, a Diretiva 2001/20/CE, a 

Diretiva 2001/83/CE e o Regulamento (CE) n.° 726/2004? 

4. 

A resposta à terceira questão será diferente no caso de na Croácia, pelo facto de o 

mecanismo específico só ter começado a vigorar com a sua adesão em 2013, após a 

entrada em vigor, em 26 de janeiro de 2007, do Regulamento (CE) n.° 1901/2006 
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relativo a medicamentos para uso pediátrico e que altera o Regulamento (CEE) n.° 

1768/92, a Diretiva 2001/20/CE, a Diretiva 2001/83/CE e o Regulamento (CE) n.° 

726/2004, diversamente dos restantes novos Estados-Membros que aderiram antes de 

26 de janeiro de 2007, ou seja, a República Checa, a Estónia, a Letónia, a Lituânia, a 

Hungria, a Polónia, a Eslovénia, a Eslováquia, a Bulgária e a Roménia?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Verwaltungsgericht Köln – Alemanha  

Data da decisão de reenvio: 29/Novembro/2016 

 

Regulamento (UE) n.º 1380/2013, de 11.12 

Medidas de conservação 

Redes de emalhar e tresmalho 

Navios de pesca de outros Estados-Membros 

Responsabilidade ambiental 

 

Proc.º C-683/16 

 

- “1. Deve o artigo 11.° do Regulamento (UE) n.° 1380/2013 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 11 de dezembro de 2013, relativo à política comum das pescas, 

que altera os Regulamentos (CE) n.° 1954/2003 e (CE) n.° 1224/2009 do Conselho e 

revoga os Regulamentos (CE) n.° 2371/2002 e (CE) n.° 639/2004 do Conselho e a 

Decisão 2004/585/CE do Conselho, ser interpretado no sentido de que se opõe a 

medidas de um Estado-Membro aplicáveis nas águas sob a sua soberania ou 

jurisdição que são necessárias para o cumprimento das obrigações do Estado-

Membro de acordo com o artigo 6.° da Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 

maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora 

selvagens, que tenham impacto nos navios de pesca de outros Estados-Membros e 

pelas quais são proibidas nas áreas da Rede Natura 2000 artes profissionais de pesca 

marítima utilizando aparelhos que revolvem os fundos marítimos bem como redes 

fixas («redes de emalhar e de tresmalho»)? 

Em particular: 
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a) Deve o artigo 11.° do Regulamento (UE) n.° 1380/2013 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 11 de dezembro de 2013, relativo à política comum das pescas, que 

altera os Regulamentos (CE) n.° 1954/2003 e (CE) n.° 1224/2009 do Conselho e 

revoga os Regulamentos (CE) n.° 2371/2002 e (CE) n.° 639/2004 do Conselho e a 

Decisão 2004/585/CE do Conselho, ser interpretado no sentido de que o conceito de 

«medidas de conservação» abrange os métodos de pesca referidos na primeira 

questão prejudicial? 

b) Deve o artigo 11.° do Regulamento (UE) n.° 1380/2013 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 11 de dezembro de 2013, relativo à política comum das pescas, que 

altera os Regulamentos (CE) n.° 1954/2003 e (CE) n.° 1224/2009 do Conselho e 

revoga os Regulamentos (CE) n.° 2371/2002 e (CE) n.° 639/2004 do Conselho e a 

Decisão 2004/585/CE do Conselho, ser interpretado no sentido de que o conceito de 

«navios de pesca de outros Estados-Membros» abrange também os navios de pesca 

de um outro Estado-Membro que navegam arvorando a bandeira do Estado-Membro 

República Federal da Alemanha? 

c) Deve o artigo 11.° do Regulamento (UE) n.° 1380/2013 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 11 de dezembro de 2013, relativo à política comum das pescas, que 

altera os Regulamentos (CE) n.° 1954/2003 e (CE) n.° 1224/2009 do Conselho e 

revoga os Regulamentos (CE) n.° 2371/2002 e (CE) n.° 639/2004 do Conselho e a 

Decisão 2004/585/CE do Conselho, ser interpretado no sentido de que o conceito de 

«cumprir os objetivos da legislação aplicável na União» abrange também as medidas 

adotadas pelo Estado-Membro que se limitam a favorecer o cumprimento dos 

objetivos mencionados na referida legislação? 

2. Deve o artigo 11.° do Regulamento (UE) n.° 1380/2013 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 11 de dezembro de 2013, relativo à política comum das pescas, que 

altera os Regulamentos (CE) n.° 1954/2003 e (CE) n.° 1224/2009 do Conselho e 

revoga os Regulamentos (CE) n.° 2371/2002 e (CE) n.° 639/2004 do Conselho e a 

Decisão 2004/585/CE do Conselho, ser interpretado no sentido de que se opõe às 

medidas de um Estado-Membro relativas às águas sob sua soberania ou jurisdição 

que são necessárias para o cumprimento das obrigações que lhe incumbem de acordo 

com a Diretiva 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 

2004, relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de 

danos ambientais? 
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3. Caso a resposta às primeira e segunda questões seja, alternativa ou 

cumulativamente, negativa: 

A competência exclusiva da União Europeia no domínio da conservação dos recursos 

biológicos do mar, no âmbito da política comum das pescas prevista no artigo 3.°, n.° 

1, alínea d), do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, opõe-se à adoção 

das referidas medidas pelo Estado-Membro?” 
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Órgão jurisdicional de reenvio: 

Bundesarbeitsgericht - Tribunal Federal do Trabalho, Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 13/Dezembro/2016 

 

 

Directiva 2003/88/EG, de 04.11 

Organização do tempo de trabalho 

Carta dos Direitos Fundamentais da UE 

Direito a férias 

Requerimento 

Período de referência 

Perda do direito a férias 

 

 

Proc.º C-684/16 

 

 

- “1. Deve o artigo 7.°, n.° 1, da Diretiva 2003/88/EG do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 4 de novembro de 2003, relativa a determinados aspetos da organização 

do tempo de trabalho (a seguir «Diretiva 2003/88») ou o artigo 31.°, n.° 2, da Carta 

dos Direitos Fundamentais da União Europeia (a seguir «Carta») ser interpretados no 

sentido de que se opõem a uma disposição nacional como o § 7 da 

Bundesurlaubsgesetz (Lei federal das férias dos trabalhadores, a seguir «BUrlG»), 

que, como modalidade de exercício do direito a férias, prevê que o trabalhador deve 

requerer férias, indicando as suas preferências quanto ao período em que pretende 
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gozá-las, sob pena de perder o direito a férias no termo do período de referência, sem 

direito a qualquer compensação, não estando o empregador obrigado a fixar 

unilateral e vinculativamente o período de férias dentro do período de referência? 

2. Em caso de resposta afirmativa à primeira questão: 

O mesmo se aplica quando está em causa uma relação de trabalho entre 

particulares?” 



Órgão jurisdicional de reenvio: 

Finanzgericht Münster - Alemanha 

Data da decisão de reenvio: 20/Setembro/2016 

 

Livre circulação de capitais e pagamentos 

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas 

Distribuição de lucros 

Participação social 

Estabelecimento 

 

Proc.º C-685/16 

 

- “Devem as disposições relativas à livre circulação de capitais e pagamentos 

previstas nos artigos 63.° e segs. do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia ser entendidas no sentido de que se opõem ao regime do § 9, n.° 7, da lei do 

imposto sobre as atividades económicas de 2002, na versão resultante da lei fiscal 

anual de 2008 (Jahressteuergesetz 2008) de 20 de dezembro de 2007 (BGBl. I 2007, 

p. 3150), na medida em que impõe condições mais restritivas à redução dos lucros de 

exploração para efeitos de imposto sobre as actividades económicas e à inclusão dos 

lucros provenientes de participações numa sociedade de capitais cuja direção e sede 

se situam fora do território da República Federal da Alemanha do que em relação à 

redução dos lucros e à inclusão dos lucros provenientes de participações numa 

sociedade de capitais nacional não isenta ou da parte dos lucros de exploração de 

uma empresa nacional que recai sobre um estabelecimento situado fora do território 

da República Federal da Alemanha?” 
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