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RESUMO: No presente trabalho, examina-se como a União Européia regula as restrições 
à livre circulação de mercadorias, em virtude da proteção ao meio ambiente e à saúde 
pública. Nesse sentido, é identificado, inicialmente, o marco normativo comunitário que 
fundamenta a instituição dessas barreiras. Em seguida, os recursos processuais judiciais 
para questioná-las perante o Tribunal de Justiça da Comunidade Européia. E, por fim, 
verificam-se quais as condições necessárias para determinar se elas são legais ou ilegais, de 
acordo com o entendimento do referido Tribunal.
Palavras-chave: Direito Comunitário. Livre Circulação de Mercadorias. Barreiras Am-
bientais e Sanitárias.

ABSTRACT: This paper examines how the European Union regulates the restrictions 
on the free circulation of goods because of the protection of our environment and public 
health. It is identified, initially, the landmark Community legislation which founded the 
institution of these barriers. Then, the resources for legal procedural to question the exis-
tence of these barriers in the Court of Justice of the European Commission are mentioned. 
Finally, the necessary conditions to determine if they are legal or illegal, according to the 
understanding of the Court are presented.
Keywords: European Community Law. Free Movement of Goods. Sanitary and Environ-
mental Barriers.
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1 INTRODUÇÃO

O progresso econômico, estimulado pelo incremento do fluxo de 
produtos entre os mercados, encontra, na proteção ao meio ambiente e à 
saúde humana, animal e vegetal, não apenas um elemento limitador de sua 
promoção, mas, principalmente, um fator que deve nortear a procura pelo 
desenvolvimento equilibrado e harmonioso dos Estados, e, conseqüente-
mente, do nível de qualidade de vida de suas populações.

O desafio de fazer valer esses preceitos íntimos ao ideal de desen-
volvimento sustentável pode ocorrer nos mais diversos níveis de interação 
humana, o que inclui as numerosas instanciais jurídicas que a vida contem-
porânea exigiu que o homem constituísse para tentar superar os problemas 
que, a todo instante, lhe são impostos.

Os processos de integração regional, como não poderia deixar de ser, 
também têm diante de si este desafio, que em nada parecer ser mais simples 
de ser resolvido do que em nível nacional. Na verdade, o viés eminente-
mente econômico desses processos talvez torne ainda mais difícil a harmo-
nização de interesses sanitários e ambientais com os comerciais.

A União Européia, considerado o modelo mais avançado e bem su-
cedido de integração, trata da matéria em questão nas suas normas comu-
nitárias (primárias e secundárias) e através das instituições criadas para pôr 
adiante o projeto europeu ocidental de integração.

Nesse contexto, o presente trabalho analisa como o Direito Comu-
nitário regulamenta a imposição de restrições à livre circulação de merca-
dorias em face da proteção ao meio ambiente e à saúde pública, em seu 
mercado, com especial atenção ao papel do Tribunal de Justiça da Comu-
nidade Européia no julgamento de demandas que lhe são submetidas sobre 
o referido tema.

O problema em que se concentrará o trabalho pode ser expresso no 
seguinte questionamento: Como a União Européia regula as restrições à 
livre circulação de mercadorias em virtude da proteção ao meio ambiente 
e à saúde pública?

A tarefa de encontrar resposta a este questionamento foi o que moti-
vou a realização deste estudo. E a necessidade de exposição dos resultados 
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obtidos (análise) exigiu a divisão do texto em três seções.
A primeira delas visa a identificar o marco normativo que fundamen-

ta a imposição de barreiras ao livre comércio, com a finalidade de proteger o 
meio ambiente e a saúde humana, animal e vegetal, na União Européia. O 
exame centra-se, em especial, nos tratados que instituíram a Comunidade 
Européia e a União Européia (fontes primárias do Direito Comunitário).

Num segundo momento, com base no que estabelecem os tratados 
supracitados, verificam-se quais os recursos com que se pode acionar o Tri-
bunal de Justiça da Comunidade Européia, para garantir a interpretação e 
aplicação das normas comunitárias referentes às restrições comerciais com 
fins ambientais e sanitários. A ocasião mostra-se oportuna para tratar dos 
instrumentos inerentes ao processo judicial europeu, o que denota a exis-
tência de normas procedimentais no Direito Comunitário, cujo objetivo 
é indicar os passos a serem seguidos para fazer valer um direito ou uma 
obrigação.

Na terceira e última seção, a intenção foi trazer ao leitor algumas 
demandas sobre a matéria, apresentadas ao Tribunal de Justiça da Comuni-
dade Européia, pondo em evidência as condições que, segundo o Tribunal, 
é necessário examinar para determinar a ilegalidade ou não da medida. O 
recurso à explicação dos pontos controvertidos a partir da jurisprudência, a 
propósito, é um ponto peculiar deste trabalho.

É preciso advertir, por fim, que não é objetivo deste trabalho verificar 
se há tendência na aplicação do Direito Comunitário em privilégio dos 
interesses econômicos ou em detrimento de interesses relativos à saúde e 
ao meio ambiente – caberá verificar qualquer questão a esse respeito, em 
outro estudo.

2 LIVRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E A PROTEÇÃO AO 
MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA

O Tribunal de Justiça da Comunidade Européia (TJCE) tem o papel 
fundamental de garantir a proteção de determinados interesses considera-
dos indispensáveis aos povos inseridos no projeto de integração européia. 
Conforme estabelece o art. 220 do Tratado que institui a Comunidade 
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Européia (TCE) “No âmbito das respectivas competências, o Tribunal de 
Justiça e o Tribunal de Primeira Instância garantem o respeito do direito na 
interpretação e aplicação do presente Tratado”.

A proteção à saúde humana, animal e vegetal, assim como a preserva-
ção dos recursos naturais esgotáveis, estão entre os interesses a serem tute-
lados pelo Tribunal de Justiça da Comunidade Européia, mesmo, que para 
isso, decida pela legalidade de determinadas restrições à livre circulação de 
mercadorias, dentro do mercado comunitário.

A livre circulação de mercadorias no espaço comunitário europeu é 
assentada numa união aduaneira, que nos termos do art. 23 do TCE:

[...] abrange a totalidade do comércio de mercadorias e impli-
ca a proibição, entre os Estados-Membros, de direitos adua-
neiros de importação e de exportação e de quaisquer encargos 
de efeito equivalente, bem como a adoção de uma pauta adu-
aneira comum nas suas relações com países terceiros.

O art. 28 do TCE – completando as disposições relativas à noção de 
união aduaneira – também busca assegurar a livre circulação de mercado-
rias na União Européia, proibindo quaisquer medidas de restrição quanti-
tativa à importação entre os Estados-membros, bem como toda medida de 
efeito equivalente nesse sentido.

No entanto, de acordo com o art. 30 do TCE, pode haver proibi-
ções ou restrições à importação, exportação ou trânsito de produtos, quan-
do justificadas por razões, dentre outras, de proteção à saúde e à vida das 
pessoas e animais, ou de preservação das plantas. Nesse caso, os interesses 
comerciais são suplantados pela necessidade de zelo com a saúde pública e 
promoção do desenvolvimento sustentável, que exige um equilíbrio entre o 
progresso econômico e a qualidade de vida e do meio ambiente.

O preâmbulo do Tratado da União Européia deixa claro que os países 
membros buscarão atingir esse intento quando estabelece que estão:

DETERMINADOS a promover o progresso econômico e 
social dos seus povos, tomando em consideração o princípio 
do desenvolvimento sustentável e no contexto da realização 
do mercado interno e do reforço da coesão e da proteção do 
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ambiente, e a aplicar políticas que garantam que os progres-
sos na integração econômica sejam acompanhados de pro-
gressos paralelos noutras áreas.

A integração econômica européia, nestes termos, pretende fomen-
tar concorrentemente (simultaneamente) os objetivos inerentes à imple-
mentação de um mercado comum, sem ficar alheia à necessária persecução 
dos efeitos sinérgicos da sua interação com o meio ambiente1. Além disso, 
pretende-se alcançar um elevado nível de proteção ao meio ambiente (art. 
174, n. 2, TCE) e à saúde pública (art. 152 TCE).

A livre circulação de bens na União Européia desenvolve-se, portanto, 
dentro de certos limites e sob controle constante exercido pelas instituições 
comunitárias (entre elas o Tribunal de Justiça da Comunidade Européia) e 
pelos Estados-Membros.

As mercadorias que estão sujeitas às restrições de caráter sanitário e 
ambiental são as mercadorias em geral, ou seja, qualquer produto apreciável 
em dinheiro e suscetível de ser objeto de transação comercial independente 
de sua natureza.

Entre estes produtos, estão incluídos tanto os fabricados na Comuni-
dade, como os provenientes de terceiros países, desde que estejam em livre 
prática em qualquer Estado-membro. Produtos em livre prática, de acordo 
com o art. 24 TCE, são aqueles que tenham sido regularmente importados 
e submetidos à cobrança dos encargos aduaneiros, ou de efeito equivalente 
no ato da sua importação no mercado intracomunitário, com a devida au-
torização de comercialização.

A propósito da livre circulação de mercadorias, é importante ressaltar 
que a eliminação dos direitos aduaneiros e encargos de efeito equivalente 
não bastaria para tornar efetiva a liberalização das trocas entre os Estados-
-membros, pois tão restritivos como aqueles são os obstáculos à livre circu-
lação de mercadorias provenientes da proibição total ou da imposição de 
barreiras às importações ou exportações, ou mesmo de medidas de efeito 
equivalente a restrições quantitativas, que podem ter como justificativa a 

1 Sobre a interação entre comércio internacional e meio ambiente cf. SILVA, Henry Iure de Paiva. Interação 
entre comércio internacional e meio ambiente. Prim@ Facie, João Pessoa, ano 4, n. 6, jan./jun. 2005. Dis-
ponível em: <http://www.ccj.ufpb.br/mestrado.>.
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preservação, a proteção e a melhoria da qualidade do ambiente2.
As medidas de efeito equivalente podem dar-se através de medi-

das discriminatórias, as quais a jurisprudência do TJCE já vem de longa 
data definindo como sendo a imposição de condições à importação ou 
exportação, exigências relativas às modalidades de comercialização dos 
produtos, concessão de vantagens às produções nacionais, imposições de 
controles específicos, homologações ou aprovações, e regulamentações 
relativas à publicidade, que venham eventualmente a determinar um tra-
tamento desfavorável e discriminatório das importações (cf. CAMPOS, 
CAMPOS, 2004, p. 540-545).

A imposição de barreiras comerciais, com fins ambientais, não impli-
ca necessariamente a proibição de circulação de um certo bem ou serviço 
dentro de um país ou região. Em algumas situações, de acordo com CAR-
DOSO (2002, p. 127), há apenas a:

[...] exigência de que produtos importados se adeqüem a cer-
tos padrões estabelecidos por medidas regulamentares (na-
cionais ou internacionais). Neste caso, não são impostas ta-
rifas que aumentem diretamente o custo, nem é restringido 
o volume de importação (quotas), mas os produtos são sub-
metidos a padrões e a processos de verificação de conformi-
dade (conformity assesment) que, mesmo quando simples, 
ágeis, e transparentes podem colocar produtores externos em 
desvantagem em relação aos produtores domésticos.

Assim, a limitação à livre circulação de mercadorias pode ser adotada por 
um Estado-membro, se houver justificativa, nos termos do art. 30º. TCE. Este 
recurso deve ser usado de forma excepcional, de forma a evitar abusos por parte 
dos Estados-membros, pois “tais proibições ou restrições não devem constituir 
nem um meio de discriminação arbitrária nem qualquer restrição dissimulada 
ao comércio entre os Estados-membros” (art. 30 TCE).

Vale ressaltar que os Estados-membros podem adotar medidas ne-

2 Sobre a natureza, características, tipologia e finalidade das barreiras comerciais com fins ambientais Cf. SIL-
VA, Henry Iure de Paiva. Barreiras comerciais com fins ambientais: Análise da posição do Brasil na OMC. 
2006, 127f. Dissertação (Mestrado em Direito Econômico) – Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Jurídicas, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2006, p. 35-40.
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cessárias à proteção do meio ambiente e da saúde pública, de acordo com 
os padrões estipulados por suas políticas nacionais, inclusive manter e in-
troduzir medidas de proteção reforçadas, ou seja, medidas de maior rigor 
ou força, com o objetivo de atingir um elevado nível de proteção (art. 176 
TCE). Contudo, tais medidas devem ser compatíveis com os preceitos pre-
sentes no Tratado da Comunidade Européia e, obrigatoriamente, notifica-
das à Comissão (art. 176 TCE).

O controle exercido pelo Tribunal de Justiça da Comunidade Euro-
péia em relação às barreiras comerciais, com fins ambientais ou sanitários, 
incide sobre medidas impostas pelos Estados-membros3, por qualquer uma 
das instituições ou órgãos da União Européia4, além de decidir, incidental-
mente, nos casos em que particulares não estejam agindo conforme aquilo 
que determinam as normas comunitárias5.

Na próxima seção, serão apresentados os principais instrumentos es-
tipulados pelo Direito Comunitário para o controle de tais medidas.

3 RECURSOS CONTRA RESTRIÇÕES À LIVRE CIRCULAÇÃO DE 
MARCADORIAS

A análise das controvérsias envolvendo a proteção ambiental e a saú-
de pública em face da livre circulação de mercadorias, em nível judicial 
comunitário, pode dar-se, a princípio, através de três recursos processuais 
do contencioso da União Européia, que são a ação por incumprimento, a 
questão prejudicial e o recurso de anulação. Todos são instrumentos aptos, 
dentro de suas sistemáticas, a detectar se um Estado-membro instituiu uma 
proibição, restrição ou medida de efeito equivalente à livre circulação de 
mercadorias, em medida nacional, com base na proteção da saúde pública 

3 Artigo 227 TCE: “Qualquer Estado-Membro pode recorrer ao Tribunal de Justiça, se considerar que outro 
Estado-Membro não cumpriu qualquer das obrigações que lhe incumbem por força do presente Tratado”.

4 Artigo 230 TCE: “O Tribunal de Justiça fiscaliza a legalidade dos actos adoptados em conjunto pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho, dos actos do Conselho, da Comissão e do BCE, que não sejam recomendações ou pare-
ceres, e dos actos do Parlamento Europeu destinados a produzir efeitos jurídicos em relação a terceiros. Para o efeito, 
o Tribunal de Justiça é competente para conhecer dos recursos com fundamento em incompetência, violação de 
formalidades essenciais, violação do presente Tratado ou de qualquer norma jurídica relativa à sua aplicação, ou em 
desvio de poder, interpostos por um Estado-Membro, pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho ou pela Comissão.”

5 Artigo 230 TCE: “Qualquer pessoa singular ou colectiva pode interpor, nas mesmas condições, recurso das 
decisões de que seja destinatária e das decisões que, embora tomadas sob a forma de regulamento ou de 
decisão dirigida a outra pessoa, lhe digam directa e individualmente respeito”.
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ou na conservação dos recursos naturais.
Na ação por incumprimento, instituída pelo art. 226 TCE, se a Co-

missão detectar que algum Estado-membro não cumpriu com qualquer 
das obrigações previstas no Tratado, poderá, depois de realizar um procedi-
mento administrativo, recorrer para o Tribunal de Justiça da Comunidade 
Européia, a fim de declarar o não-cumprimento do Direito Comunitário 
pelo Estado-membro.

Observa-se a grande utilização dessa via processual, quando não há 
a transposição de Diretivas Harmonizadoras das legislações nacionais em 
matéria ambiental, ou de saúde pública, por parte dos Estados-membros. 
Tratando-se de diretivas, os Estados-membros são obrigados a editar um 
ato nacional regulatório, ficando a cargo do Estado a escolha do meio nor-
mativo a ser utilizado para atingir o objetivo da diretiva. A título de exem-
plo, no acórdão Comissão c. Áustria (cf. Ac. C-507/04), de 12 de julho 
de 2007, a Comissão impetrou ação por incumprimento para condenar a 
Áustria pela não transposição da Diretiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 
de abril de 1979, relativa à conservação de aves selvagens.

Outro exemplo do uso desse recurso é caso Comissão c. França (Ac. 
C-24/00, de 05/02/04), onde a Comissão requereu perante o TJCE a de-
claração de que o referido Estado-membro não havia adotado disposições 
que asseguravam a livre circulação de mercadorias de gêneros alimentícios 
correntes, e de gêneros alimentícios destinados a uma alimentação especial, 
legalmente fabricados e/ou comercializados em outros Estados-membros, 
contendo substâncias aditivas não-previstas na regulamentação francesa, 
colocando entraves à comercialização de tais produtos, sem demonstrar que 
a sua comercialização comportava um risco para a saúde pública, agindo no 
sentido contrário ao que determinam as obrigações do art. 28 TCE.

Diante desse ponto, o juiz nacional pode se deparar com dificuldades 
em relação à interpretação de normas de origem comunitária, bem como 
sobre a validade destas. Para dirimir tais dúvidas, as normas comunitárias 
primárias criaram o procedimento das questões prejudiciais, assente no 
princípio da cooperação entre o juiz nacional, chamado a aplicar o direito 
de origem comunitária, e o juiz comunitário, na figura do Tribunal de Jus-
tiça da Comunidade Européia (competência que com o Tratado de Nice foi 
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estendida ao Tribunal de Primeira Instância em matérias específicas confe-
ridas pelo seu Estatuto), pelo que devem declarar a interpretação da norma 
objeto da questão ou declarar a validade ou invalidade de tal norma.

Por outro lado, através dos princípios do efeito direto e da aplica-
bilidade direta e imediata, que são intrínsecos ao ordenamento jurídico 
comunitário, é dada aos particulares, pessoas físicas e jurídicas, a opção de 
invocar, em órgãos jurisdicionais nacionais, direitos derivados do ordena-
mento jurídico comunitário. Sendo assim, qualquer órgão jurisdicional de 
um Estado-membro pode ser chamado a aplicar uma norma que não seja 
de origem nacional.

O art. 234 TCE regula o processo das questões prejudiciais: dispõe 
que o Tribunal de Justiça da Comunidade Européia é competente para de-
cidir, a título prejudicial, sobre a interpretação dos Tratados, a validade e 
a interpretação dos atos adotados pelas instituições da Comunidade e pelo 
BCE, e sobre a interpretação dos Estatutos dos organismos criados por ato 
do Conselho, desde que estes estatutos o prevejam.

Dessa forma, sempre que pairar dificuldades sobre a interpretação ou 
validade de tais normas de origem comunitária, em um processo perante 
um tribunal nacional, este tem a faculdade de poder suscitar questões pre-
judiciais ao TJCE, desde que essa questão seja relevante para a solução do 
processo. Já os órgãos superiores nacionais são impelidos de agir de modo 
diferente, pois, conforme as normas previstas no TCE, nesse caso aqueles 
são obrigados a suscitar a questão prejudicial.

No acórdão Rosengren e outros (cf. Ac. C-170/04), de 5 de junho 
de 2007, particulares ingressaram com uma ação em um tribunal nacional 
contra o Riksåklagaren (procurador do Reino da Suécia), que havia deter-
minado a apreensão de caixas de vinho encomendadas por correspondên-
cia, e sem intermediários, da Espanha. Tais caixas de vinho, que entraram 
na Suécia sem terem sido declaradas na alfândega, foram apreendidas por 
serem objeto de importação ilícita, à luz da “lei do álcool” nacional, que 
não permitia às pessoas físicas a importação de bebidas alcoólicas, devendo 
tal fato ser realizado por requerimento a uma única empresa, que foi devi-
damente cadastrada para tal ato.

O processo, que chegou ao Tribunal Supremo Sueco, foi suspenso, e 
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suscitaram-se algumas questões prejudiciais, dentre as quais, se poderia con-
siderar que uma medida que proibia aos particulares a importação de bebidas 
alcoólicas, como a que resultava da lei do álcool sueca, se justificava, por força 
do artigo 30, TCE, por razões de proteção da saúde e da vida das pessoas.

O TJCE então realizou um juízo de valor, ponderando, entre outros 
aspectos, que “a proibição de importação em causa no processo principal é 
aplicável a todos, independentemente da idade. Por conseguinte, ultrapassa, 
manifestamente, o necessário para assegurar o objetivo pretendido de pro-
teger os mais jovens dos malefícios do consumo de álcool” (Ac. C-170/04, 
de 5/6/2004). Nesse sentido, decide que a medida nacional instituída pela 
lei do álcool, que proíbe aos particulares a importação de bebidas alcoóli-
cas, é inadequada para a persecução do objetivo de limitar de modo geral 
o consumo de álcool, e não proporciona a concretização do objetivo de 
proteção dos mais jovens contra os malefícios do referido consumo, do que 
resulta ou que não se pode considerar justificada, ao abrigo do art. 30 TCE, 
por razões de proteção da saúde e da vida das pessoas.

Outro recurso passível de uso é o recurso de anulação. No caso do 
recurso de anulação, este presta-se a contestar algum ato normativo das 
Instituições Comunitárias. Este que é o recurso por excelência no controle 
da legalidade comunitária, e pode ser definido como uma ação dirigida 
contra um ato das Instituições Comunitárias, tendente a obter a sua anu-
lação, uma vez constatada sua ilegalidade. Entre estes atos, podemos citar 
os regulamentos, as diretivas e as decisões, que possuem caráter vinculante.

Os entes legitimados ativamente para o uso desse recurso são as Ins-
tituições Comunitárias, os Estados-membros e os particulares, ainda que 
estes sofram grande restrição na hora de ver um recurso por anulação admi-
tido, haja vista o disposto no parágrafo quarto do art. 230 TCE, que deter-
mina que “qualquer pessoa singular ou coletiva pode interpor, nas mesmas 
condições, recurso das decisões de que seja destinatária e das decisões que, 
embora tomadas sob a forma de regulamento ou de decisão dirigida à outra 
Pessoa, lhe digam direta e individualmente respeito”6.

6 Para uma melhor análise da difícil admissibilidade dos particulares em sede de recurso de anulação Cf. 
LEITE, Rodrigo de Almeida. El Recurso de Anulación y la restricta admisibilidad de los particulares en 
el marco del artículo 230.4 TCE: vías alternativas y complementarias para una tutela judicial efectiva en el 
ordenamiento jurídico comunitario. Madrid: CERSA S.A., 2007.
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A Comissão, em algumas matérias, possui o poder de conceder licen-
ça de comercialização para determinados produtos. Tais concessões são de-
terminadas pelas Decisões, que são atos normativos derivados, de natureza 
singular, onde os destinatários dessa decisão são definidos expressamente. 
Ao estar dentro dos requisitos exigidos, o particular, então, pode requerer 
a anulação de uma determinada Decisão, na qual, por exemplo, lhe foi ne-
gado o exercício ou limitação do comércio de determinado produto, com 
fundamento em que a decisão pode ferir algum dispositivo do TCE.

Assim, em Thomae c. Comissão (Ac. T-123/00, de 10/12/02), o Tri-
bunal de Justiça passou a analisar o pedido de anulação de uma Decisão 
da Agência Européia de Avaliação de Medicamentos, que indeferiu o re-
querimento de alteração de alguns termos da Autorização de Colocação no 
Mercado (ACM) do medicamento denominado “Daquiran”7. 

Os medicamentos na União Européia são objeto de uma regulamen-
tação de harmonização complexa, cujo fim é realizar a livre circulação desses 
produtos na Comunidade, garantindo ao mesmo tempo a proteção da saú-
de pública. O Direito Comunitário estabelece dois procedimentos visando à 
colocação, no mercado, de um medicamento para uso humano. O primeiro 
desses procedimentos assenta no reconhecimento mútuo de autorização de 
colocação no mercado concedida por um Estado-membro. O segundo ba-
seia-se na emissão de autorização válida em toda a Comunidade, que confere, 
em cada Estado-membro, os mesmos direitos e as mesmas obrigações que 
uma autorização concedida por esse Estado-membro. No âmbito desse pro-
cedimento centralizado, a análise dos requerimentos de ACM comunitária 
cabe à Agência Européia de Avaliação dos Medicamentos (AEAM).

No caso em apreço, o recorrente requeria a modificação de uma em-
balagem especial do medicamento Daquiran, para a sua comercialização no 
mercado alemão.
7 “Os medicamentos na União Européia são objeto de uma regulamentação de harmonização complexa que 

tem por fim realizar a livre circulação destes produtos na Comunidade, garantindo ao mesmo tempo a pro-
teção da saúde pública. Em direito comunitário, existem dois procedimentos de colocação no mercado de 
um medicamento para uso humano. O primeiro desses procedimentos assenta no reconhecimento mútuo 
de uma autorização de colocação no mercado concedida por um Estado-Membro. O segundo baseia-se na 
emissão de uma autorização válida em toda a Comunidade que confere, em cada Estado-Membro, os mes-
mos direitos e as mesmas obrigações que uma autorização concedida por esse Estado-Membro. No âmbito 
deste procedimento centralizado, a análise dos requerimentos de ACM comunitária cabe à Agência Européia 
de Avaliação dos Medicamentos”. (Ac. T-123/00, de 10/12/02, f. 1).
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A AEAM veio a negar o requerimento de modificação através de De-
cisão fundamentada, entre outros termos, porque, de acordo com a diretiva 
relativa às informações constantes das embalagens dos medicamentos de uso 
humano autorizados pela Comunidade (Abril de 1999), a apresentação de 
um medicamento (logotipo, formato, apresentação, estilo, combinação das 
cores e dimensões da embalagem) deve ser idêntica em toda a Comunidade. 
Assim, não se pode admitir uma apresentação específica da embalagem pro-
posta, limitada ao mercado alemão. Por fim, veio a afirmar que tal modifica-
ção também poderia trazer risco à saúde pública, dado que poderia gerar uma 
certa “confusão” na população em relação a outros medicamentos.

Os requerentes, então, recorreram, em recurso de anulação, para o 
TJCE. Este, então, veio a decidir que:

[...] no que diz respeito, em primeiro lugar, aos riscos para 
a saúde pública, não se pode excluir que uma proibição ge-
ral de qualquer alteração da ACM comunitária através do 
aditamento de denominações pode, em certas situações, 
prejudicar a saúde pública […]. Em contrapartida, os riscos 
para a saúde pública induzidos pela possibilidade de alterar 
uma ACM comunitária com o objetivo de utilizar várias de-
nominações revelam-se mínimos [...] A utilização a título 
excepcional de várias denominações para um medicamento 
que beneficia de uma ACM comunitária não parece ser sus-
ceptível de prejudicar a qualidade, a segurança ou a eficácia 
do medicamento (Ac. T-123/00, de 10/12/02, f. 71).

De acordo com a interpretação do TJCE, a apresentação da embala-
gem, bem como a denominação de um medicamento, são elementos for-
mais, sem relação direta com as características científicas do medicamento.  
Dessa forma, enquanto a escolha da denominação pode ter repercussões na 
saúde pública em virtude de riscos de confusão com outros medicamentos:

[...] é pouco provável - mas não impossível - que esse ris-
co possa resultar de uma alteração dos elementos relativos 
à apresentação da embalagem do medicamento tais como o 
logotipo, a cor, o formato e a apresentação geral. Em contra-
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partida, o indeferimento de todos os pedidos de alteração de 
ACM comunitárias para aditamento de uma apresentação 
da embalagem pode implicar riscos para a saúde pública. 
[...] Neste caso, o indeferimento desse pedido de altera-
ção da ACM comunitária criaria o risco, pelo menos até à 
concessão de uma nova ACM comunitária para uma outra 
apresentação da embalagem, de comprometer nesse Estado-
-Membro o acesso dos doentes ao medicamento em causa 
(Ac. T-123/00, de 10/12/02, f. 103). 

Nestes termos, o TJCE veio a condenar a Comissão, anulando a de-
cisão impugnada, visto que, ao indeferir o pedido de alteração da ACM 
comunitária destinada ao aditamento de uma apresentação da embalagem 
especial para o mercado alemão, não houve apreciação da existência de 
circunstâncias excepcionais, tendo a Comissão interpretado erroneamente 
a regulação aplicável ao caso.

4 PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO TJCE NO JULGAMENTO 
DOS RECURSOS

A Jurisprudência do TJCE relativa à proteção à saúde, ao analisar 
se uma legislação nacional, com o objetivo de proteger esse bem, vem a 
restringir o comércio de determinada mercadoria, inicialmente procura de-
finir se, de fato, esta legislação caracteriza uma medida de efeito equivalente 
a uma restrição quantitativa à importação e, se for esse o caso, se pode ser 
justificada com base no art. 30 do TCE. Nesse sentido “A proibição das 
medidas de efeito equivalente a restrições, prevista no artigo 30 do Trata-
do (atual artigo 28), visa qualquer regulamentação comercial dos Estados-
-membros susceptível de entravar, direta ou indiretamente, atual ou poten-
cialmente, o comércio intracomunitário” (Ac. C-192/01, de 23/09/03, f. 
39; Ac. C-24/00, de 05/02/04, f. 22).

Definido que existe uma proibição ou restrição quantitativa ao co-
mércio entre os Estados-membros, através de um ato normativo, antes de 
determinar se há uma justificação baseada no objetivo da proteção à saúde e 
à vida das pessoas e animais, ou preservação das plantas, nos termos do art. 
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30 do TCE, faz-se necessário verificar se existiam diretivas de harmonização 
na matéria ao tempo da medida de efeito equivalente nacional. No caso de 
existirem diretivas que harmonizem as medidas necessárias à realização do 
objetivo específico de restringir a livre circulação de mercadorias, com a fi-
nalidade de preservação, proteção e melhoria da qualidade do ambiente, ou 
proteção à saúde das pessoas, animais e vegetais, o ato normativo nacional 
de restrição ou proibição deixa de ser válido para o caso. Nestes termos, 
deve imperar o que determina a diretiva, já que a sua existência derroga as 
disposições das legislações nacionais que com ela não são compatíveis.

No caso Monsees (Ac. C-350/97, de 11/05/99), questionava-se se 
um ato normativo de um Estado-membro era contrário ao artigo 30 do 
TCE, ao restringir o transporte rodoviário de animais vivos destinados ao 
abate, impondo que este tipo de transporte seja efetuado unicamente até o 
matadouro apropriado mais próximo no interior do território nacional e, 
em condições tais que respeite as disposições relativas à circulação rodovi-
ária e à polícia de viação, e que a duração total do transporte não ultrapas-
se seis horas e a distância percorrida não exceda 130 quilômetros, sendo, 
para o cálculo desta distância, a quilometragem efetivamente percorrida em 
auto-estrada contabilizada apenas por metade.

O TJCE, então, depois de definir que a legislação nacional constitui 
um obstáculo aos transportes internacionais, bem como ao comércio, e se 
caracteriza por ser uma medida de efeito equivalente a uma restrição quan-
titativa, proibida pelo artigo 28 do TCE, passa a analisar se havia alguma 
diretiva de harmonização na época dos fatos, ou se aos Estados-membros 
era permitida a regulação de determinada atividade ou comércio de um 
produto. No caso concreto, o Tribunal salienta que havia, sim, diretiva nes-
se sentido, mas o prazo de transposição ainda não tinha expirado, o que 
permitiria ao Estado invocar o artigo 30 do TCE para manter as restrições 
à livre circulação de mercadorias que se justificassem por razoes de proteção 
da saúde e da vida dos animais (Ac. C-350/97, de 11/05/99, f. 27).

Definidas estas questões prévias, o TJCE, então, passa a analisar se o 
ato jurídico nacional em questão era apto para realizar o objetivo da prote-
ção da saúde dos animais.

Realizando um juízo de proporcionalidade, o TJCE decide que a medida 
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nacional tem por efeito tornar quase impossível o transporte rodoviário interna-
cional de animais destinados a abate no território do Estado-membro em questão 
(Áustria). Em contrapartida, salienta que poderiam ter sido adotadas medidas 
menos restritivas à livre circulação de mercadorias, e que estas poderiam da mes-
ma forma realizar a proteção da saúde dos animais (Ac. C-350/97, de 11/05/99, 
f. 29-30), como resultado da aplicação do princípio da proporcionalidade.

Como fora dito anteriormente, via de regra, não poderá haver en-
traves ao comércio comunitário, princípio fundamental de qualquer mer-
cado comum. No entanto, quando se trata da proteção ao meio ambiente 
e à saúde pública, o Tribunal tem atuado com bastante expressão, agindo 
de acordo com o princípio da proporcionalidade, tendo em vista que a 
proibição do comércio de determinado produto, substância ou mercadoria 
caracteriza o entrave mais restritivo à circulação de mercadorias entre os 
Estados-Membros. É necessário verificar se o objetivo a ser alcançado exige 
como medida a ser tomada a proibição ou restrição à circulação de um de-
terminado bem ou outro instrumento poderia ser mais adequado.

Interessante juízo de ponderação realiza o TJCE no caso Toolex (Ac. 
C-473/98, de 11/07/00). A Suécia havia editado uma lei proibindo o uso da 
substância tricloroetileno, utilizada para eliminar as gorduras provenientes 
dos resíduos na produção de discos compactos. A empresa Toolex, que utili-
zava tal substância, solicitou o direito de utilizá-la, o que foi negado essencial-
mente pelo fato de a empresa não poder apresentar um plano de supressão do 
uso do tricloroetileno, que se afirmava ser uma substância cancerígena. 

A legislação nacional sueca estipulava que poderiam existir razões es-
peciais das empresas para o uso da substância, e que estas razões deveriam, 
para que fosse derrogada aquela proibição, em princípio ser admitidas, des-
de que a empresa requerente provasse: a) que a empresa procura continu-
adamente alternativas possíveis; b) que ainda não foi encontrada qualquer 
alternativa adequada para as necessidades da empresa; e c) que a utilização 
pela empresa do tricloroetileno não implica exposições inaceitáveis ao pro-
duto (Ac. C-473/98, de 11/07/00, f. 21).

Dessa forma, através de questão prejudicial, o Tribunal de Apelação 
sueco questiona se a proibição de utilização do tricloroetileno, para fins 
industriais, deve ser observada, tendo em conta a sua finalidade, e se as 
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três condições supracitadas justificam a concessão de derrogações de caráter 
individual dessa proibição. Em todo caso, ao final deve-se verificar se são 
medidas compatíveis com o art. 30 do TCE.

Após resolver as questões preliminares já citadas, o TJCE passa a ana-
lisar se a legislação nacional objeto da questão prejudicial é compatível com 
objetivos específicos previstos no art. 30. TCE.

Em primeiro lugar, o TJCE recorda que entre os bens ou interesses 
protegidos pelo artigo 30 do TCE, a saúde e a vida das pessoas ocupam a 
primeira linha. Nesse sentido, o TJCE (Ac. C-473/98, de 11/07/00, f. 38-
40) ponderou que:

[...] uma regulamentação ou uma prática nacional suscetível 
de ter um efeito restritivo nas importações de produtos só 
é compatível com o Tratado se for necessária para proteger 
eficazmente a saúde e a vida das pessoas. Uma regulamen-
tação ou uma prática nacional não beneficia da derrogação 
do artigo 36 do Tratado (atual artigo 30) se a saúde e a vida 
das pessoas puderem ser protegidas de forma igualmente efi-
caz por medidas menos restritivas do comércio comunitário 
[princípio da proporcionalidade]8.

Para o embasamento da análise e julgamento dessa questão, o TJCE 
afirma que existiriam provas sólidas de que o efeito cancerígeno do triclo-
roetileno sobre o rim do rato existe igualmente para os seres humanos. Isto 
reforçaria as suspeitas quanto ao caráter cancerígeno do tricloroetileno para 
os seres humanos. Visto tal posicionamento, e:

[...] tendo presentes os últimos trabalhos de investigação mé-
dica nesta matéria, mas igualmente as dificuldades de deter-
minação, no estado atual da investigação, do limiar crítico a 

8 O TJCE ainda preocupa-se com o comércio das empresas em jogo, ao responder ao segundo ponto da 
questão prejudicial, e afirmar que, de acordo com a legislação sueca à matéria “o sistema de derroga-
ções individuais e condicionais previsto por essa regulamentação parece adequado e proporcionado, 
visto que permite melhorar a proteção dos trabalhadores sem deixar de ter em conta as exigências 
de continuidade das empresas”. Assim, com a preocupação de evitar a “desorganização da empresa, 
na falta de uma solução alternativa, só justifica a concessão de uma derrogação (à proibição do uso 
da substância proibida) se a exposição ao tricloroetileno não for inaceitável” (Ac. C-473/98, de 
11/07/00, f. 46-48).
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partir do qual a exposição ao tricloroetileno constitui um risco 
sério para a saúde humana, nenhum elemento do processo 
permite ao Tribunal de Justiça declarar que uma regulamenta-
ção nacional como a que está em causa no processo principal 
excede o necessário para atingir o fim visado (Ac. C-473/98, 
de 11/07/00, f. 44-45).

Nesse sentido, o TJCE parece ter sido influenciado pelo princí-
pio da precaução, para a utilização do princípio da proporcionalidade. 
Assim, conforme explanado no acórdão Comissão c. Países Baixos (Ac. 
C-41/02, f. 51-52), de 2 de dezembro de 2004, de acordo com o con-
ceito de precaução, o Estado-membro pode adotar medidas de proteção 
à saúde, sem ter de esperar a demonstração grave e real do risco. No 
entanto, a avaliação de tal risco não pode ser baseada apenas em consi-
derações hipotéticas. Para que haja uma correta aplicação do princípio 
da precaução, deve haver:

[...] em primeiro lugar, a identificação das conseqüências 
potencialmente negativas para a saúde pública [...] e, em 
segundo lugar, uma avaliação global do risco para a saúde 
baseada nos dados científicos disponíveis mais fiáveis e nos 
resultados mais recentes da investigação internacional (grifo 
nosso) (Ac. C-41/02, de 2/12/2004, f. 53).

No entanto, ainda que seja impossível a determinação segura da 
existência ou alcance do risco alegado devido à natureza insuficiente, 
não-conclusiva:

[...] ou imprecisa dos resultados dos estudos levados a cabo, 
mas persista a probabilidade de um prejuízo real para a saúde 
pública na hipótese de o risco se realizar, o princípio da pre-
caução justifica a adoção de medidas restritivas, sem prejuízo 
de as mesmas deverem ser não discriminatórias e objetivas 
[...] (Ac. C-41/02, de 2/12/2004, f. 53).

Dessa forma, o TJCE parece também seguir o espírito dos tratados 
multilaterais de proteção ao meio ambiente e à saúde pública.
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5 CONCLUSÃO

A persecução de uma interação harmônica entre a livre circulação 
de produtos e serviços e a preservação, proteção e melhoria da qualidade 
do ambiente e proteção da saúde das pessoas, animais e vegetais pode 
ser alcançada com a instituição de normas que regulem a matéria. E no 
caso em análise, tanto por normas internas como por disposições nor-
mativas que derivam de processos de integração regional, que buscam 
utilizar meios concorrentes e complementares visando à melhoria da 
qualidade de vida de seus povos.

Aliada à previsão normativa de tratamento de temas que estão in-
seridos na relação entre comércio e meio ambiente, é de extrema impor-
tância, para a consolidação do desenvolvimento sustentável, a presença 
de um sistema de solução de controvérsias que garanta a correta inter-
pretação das normas, a perfeita harmonização das legislações e a efetiva 
aplicação do direito ao caso concreto.

A União Européia, conforme exposto ao longo do presente traba-
lho, dispõe dos mecanismos necessários a pôr em prática os preceitos do 
desenvolvimento sustentável, transpondo a simples previsão de normas 
gerais de tratamento das questões ambientais, ao garantir instrumentos 
efetivos de cumprimento dessas normas. A solução para questões dessa 
natureza em amplitude global talvez não tenha sido alcançada, por não 
haver a presença de um sistema jurídico nos moldes da União Européia 
em nível mundial. A Organização Mundial do Comércio possui legiti-
midade para resolver demandas decorrentes da imposição de barreiras 
comerciais com fins ambientais, porém não goza do alcance e da eficácia 
próprios do direito comunitário.

Algo, porém, não deve ser ignorado. É necessário aprofundar 
as investigações também no sentido de verificar se as decisões pro-
latadas pelos diversos sistemas de solução de controvérsias na esfera 
internacional ou regional têm atingindo o necessário equilíbrio na 
proteção de interesses econômicos e de outros não menos importan-
tes que estão relacionados à sobrevivência da humanidade e da vida 
no “planeta azul”.
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Isto, porque a ordem jurídica internacional ou regional, assim como 
seus respectivos sistemas de solução de controvérsias, não pode transformar-
-se em instrumentos com a finalidade de legitimar práticas danosas ao meio 
ambiente e à saúde humana, animal e vegetal, em favor de interesses parti-
culares ligados ao progresso econômico, a todo custo.
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