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Dispositivo

Objecto

1. Tendo em vista aceder à profissão regulamentada de advogado no
Estado-Membro de acolhimento — e sem prejuízo de ficar sujeito
a concluir com êxito uma prova de aptidão — as disposições da
Directiva 89/48/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988,
relativa a um sistema geral de reconhecimento dos diplomas de
ensino superior que sancionam formações profissionais com uma
duração mínima de três anos, conforme alterada pela Directiva
2001/19/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de
Maio de 2001, podem ser invocadas pelo titular de um título
emitido nesse Estado-Membro que sanciona um ciclo de estudos
pós-secundários de mais de três anos, bem como de um título
equivalente emitido noutro Estado-Membro após uma formação
complementar de menos de três anos e que o habilita a aceder,
neste último Estado, à profissão regulamentada de advogado, que
aí exercia efectivamente à data em que pediu para ser admitido à
prova de aptidão.

Pedido de decisão prejudicial — Verwaltungsgerichtshof (Áus
tria) — Interpretação do artigo 18.o CE — Lei constitucional de
um Estado-Membro que tem por objecto a abolição da nobreza
neste Estado e que proíbe os seus nacionais de utilizarem títulos
nobiliárquicos estrangeiros — Recusa das autoridades deste Es
tado-Membro de inscreverem no livro de assentos de nasci
mento um título nobiliárquico e uma preposição indicativa de
um título nobiliárquico que fazem parte do apelido que uma
pessoa adulta, nacional desse Estado, adquiriu noutro Estado-Membro, no qual reside, após a sua adopção por um nacional
deste último Estado

2. A Directiva 89/48, conforme alterada pela Directiva 2001/19,
deve ser interpretada no sentido de que se opõe a que as autori
dades competentes do Estado-Membro de acolhimento recusem a
uma pessoa que se encontre numa situação como a do recorrente
no processo principal a admissão à prova de aptidão para a
profissão de advogado na falta de prova da realização do estágio
prático exigido pela regulamentação desse Estado-Membro.

Dispositivo
O artigo 21.o TFUE deve ser interpretado no sentido de que não se
opõe a que as autoridades de um Estado-Membro possam, em circuns
tâncias como as que estão em causa no processo principal, recusar
reconhecer, em todos os seus elementos, o apelido de um nacional
desse Estado, nos termos determinados num segundo Estado-Membro,
no qual o referido nacional reside, aquando da sua adopção na idade
adulta por um nacional deste segundo Estado-Membro, quando este
apelido engloba um título nobiliárquico que não é admitido no pri
meiro Estado-Membro por força do seu direito constitucional, desde
que as medidas tomadas por estas autoridades neste contexto sejam
justificadas por razões de ordem pública, isto é, sejam necessárias para
a protecção dos interesses que visam garantir e proporcionadas ao
objectivo legitimamente prosseguido.

(1) JO C 141, de 20.06.2009.
(1) JO C 193, de 15.8.2009.

Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) de 22 de
Dezembro de 2010 (pedido de decisão prejudicial do
Verwaltungsgerichtshof — Áustria) — Ilonka Sayn-Wittgenstein/Landeshauptmann von Wien
(Processo C-208/09) (1)

Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 22 de
Dezembro de 2010 (pedido de decisão prejudicial do
Markkinaoikeus — Finlândia) — Mehiläinen Oy,
Terveystalo Healthcare Oy, anteriormente Suomen
Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki

(«Cidadania europeia — Liberdade de circular e de permanecer
no território dos Estados-Membros — Lei de valor constitu
cional de um Estado-Membro relativa à abolição da nobreza
nesse Estado — Apelido de uma pessoa maior, nacional do
referido Estado, obtido por adopção noutro Estado-Membro, no
qual reside — Título nobiliárquico e partícula nobiliárquica
que faz parte do apelido — Inscrição no registo civil pelas
autoridades do primeiro Estado-Membro — Rectificação
oficiosa da inscrição — Supressão do título e da partícula
nobiliárquicos»)

(«Contratos públicos de serviços — Directiva 2004/18/CE —
Contrato misto — Contrato celebrado entre uma entidade
adjudicante e uma sociedade privada independente dela —
Criação, com participações iguais, de uma empresa comum
que presta serviços de saúde — Compromisso dos sócios de
adquirirem à empresa comum, durante um período transitório
de quatro anos, os serviços de saúde que devem proporcionar
aos seus empregados»)
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