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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o papel do juiz nacional no sistema judicial europeu
(2007/2027(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 61.º do Tratado CE, que prevê o estabelecimento progressivo de 
um espaço de liberdade, de segurança e de justiça, incluindo medidas no domínio da 
cooperação judiciária em matéria civil e em matéria penal,

– Tendo em conta o Programa da Haia para o reforço da liberdade, da segurança e da justiça 
na União Europeia1, adoptado pelo Conselho Europeu de Bruxelas em 5 de Novembro de 
2004, e a comunicação da Comissão de 10 de Maio de 2005 intitulada "Programa da Haia: 
dez prioridades para os próximos cinco anos" (COM(2005)0184),

– Tendo em conta o apelo, feito em 14/15 de Dezembro de 2001 pelo Conselho Europeu de 
Laeken, à instituição de uma rede europeia destinada a encorajar o rápido estabelecimento 
de mecanismos de formação dos membros do poder judicial, com vista a promover o 
desenvolvimento de um clima de confiança entre os agentes envolvidos na cooperação 
judiciária,

– Tendo em conta as suas resoluções de 10 de Setembro de 1991, sobre a fundação de uma 
Academia Europeia de Direito da Comunidade Europeia2, e de 24 de Setembro de 2002, 
sobre a Rede Europeia de Formação Judiciária (REFJ)3,

– Tendo em conta as comunicações da Comissão de 29 de Junho de 2006, sobre a formação 
judiciária na União Europeia (COM(2006)0356), de 5 de Setembro de 2007, intitulada 
"Uma Europa de resultados – aplicação do direito comunitário" (COM(2007)0502), e de 
4 de Fevereiro de 2008 sobre a criação de um Fórum para debater as políticas e as práticas 
da UE no domínio da justiça (COM(2008)0038),

– Tendo em conta a Decisão 2008/79/CE, Euratom do Conselho, de 20 de Dezembro de 
2007, que altera o protocolo relativo ao Estatuto do Tribunal de Justiça4, e as 
consequentes modificações do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, com a 
introdução de um processo urgente de reenvio a título prejudicial,

– Tendo em conta o disposto no n.º 2, alínea h), do artigo 65º e no n.º 1, alínea c), do artigo 
69.º-A do futuro Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, na forma que lhe deu 
o Tratado de Lisboa, que criará uma base jurídica para a adopção de medidas dirigidas a 
apoiar a formação dos membros do poder judicial e de pessoal do sector judiciário,

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

                                               
1 JO C 53 de 3.3.2005, p. 1.
2 JO C 267 de 14.10.1991, p. 33.
3 JO C 273 E de 14.11.2003, p. 99.
4 JO L 24 de 29.1.2008, p. 42.
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– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A6-0000/2008),

A. Considerando que um inquérito realizado pela relatora no segundo semestre de 2007 pôs 
em evidência:
– a existência de significativas disparidades no conhecimento do direito comunitário5

por parte dos juízes nacionais de toda a União Europeia, conhecimento que em certos 
casos é deveras limitado,

– a urgência de se desenvolver a competência geral dos juízes nacionais em matéria de 
línguas estrangeiras,

– as dificuldades sentidas pelos juízes nacionais no acesso à informação no campo do 
direito comunitário e respectiva actualização,

– a necessidade de aperfeiçoar e intensificar a formação em direito comunitário, inicial e 
contínua, dos juízes nacionais ,

– a relativa falta de familiaridade dos juízes com o processo de reenvio a título 
prejudicial e a necessidade de reforçar o diálogo entre os juízes nacionais e o Tribunal 
de Justiça,

– o facto de o direito comunitário ser tido por muitos juízes como excessivamente 
complexo e obscuro,

– a necessidade de assegurar que o direito comunitário se preste mais a aplicação por 
juízes nacionais,

B. Considerando que a responsabilidade pela formação no sector judiciário, incluindo a sua 
vertente europeia, incumbe primariamente aos Estados-Membros; considerando que, nas 
suas conclusões, o Conselho Europeu declara que "deverá ser sistematicamente incluída 
na formação das autoridades judiciais uma componente UE"6, e considerando ainda que a 
formação no sector do poder judicial de cada Estado-Membro é, não obstante, uma 
questão do interesse comum das instituições da UE e de todos os Estados-Membros,

C. Considerando que o direito comunitário não deve ser encarado como uma área reservada a 
um círculo restrito de especialistas, e que as oportunidades de formação neste campo não 
devem contemplar apenas os juízes de tribunais superiores,

D. Considerando que alguns organismos que beneficiam de apoio financeiro comunitário têm 
vindo a obter um sucesso crescente com a sua acção, e já preparam um grande número de 
juízes e magistrados do ministério público,

E. Considerando que o conhecimento de línguas estrangeiras é essencial à prossecução de 
uma adequada cooperação judiciária, em particular nos domínios civil e comercial, em 
áreas em que existem mecanismos estabelecidos de contacto directo entre os juízes, e no 
acesso a programas de intercâmbio de juízes,

F. Considerando que a actual duração média do processo de reenvio a título prejudicial, 
apesar dos esforços constantes que o Tribunal de Justiça tem desenvolvido, continua a ser 
excessiva e reduz significativamente o interesse deste processo para os juízes nacionais,

                                               
5 Para efeitos do presente relatório, as referências ao direito comunitário devem ser entendidas como incluindo o 
direito da União.
6 JO C 53 de 3.3.2005, p. 1.
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G. Considerando que o Tribunal de Justiça tem sustentado que é aos Estados-Membros que 
incumbe estabelecer um sistema de procedimentos e mecanismos de reparação legal capaz 
de garantir uma eficaz tutela judicial dos direitos derivados do direito comunitário7,

H. Considerando que nada na presente resolução deve ser visto como uma tentativa de 
beliscar a independência dos juízes, de acordo com a Recomendação n.º R(94)12 do 
Comité de Ministros do Conselho da Europa e com a Carta Europeia sobre o estatuto dos 
juízes, de 1998,

O juiz nacional como primeiro juiz encarregado da aplicação do direito comunitário

1. Faz notar que o direito comunitário não passa de letra morta, se não for devidamente 
aplicado nos Estados-Membros, incluindo pelos juízes nacionais, que são, por via disso, a 
pedra angular do sistema judicial da União Europeia;

2. Saúda o reconhecimento pela Comissão do papel essencial dos juízes nacionais como 
garantes do cumprimento do direito comunitário, designadamente, pela via dos princípios 
do primado do direito comunitário, da aplicabilidade directa, da uniformidade de 
interpretação e da responsabilidade do Estado pelas violações do direito comunitário; insta 
a Comissão a desenvolver esforços nesta linha, em paralelo com as iniciativas sectoriais já 
em curso; insta ainda a Comissão a proceder sem demora à publicação de uma nota 
informativa sobre as acções por danos por violação do direito comunitário por autoridades 
nacionais;

Questões de ordem linguística

3. Considera que a língua é o principal utensílio dos agentes da justiça; considera que o 
actual nível de formação em línguas estrangeiras dos juízes nacionais limita não apenas  
as possibilidades de cooperação judiciária por meio de instrumentos específicos, mas
também o desenvolvimento de laços de confiança recíproca, a adequada utilização da 
doutrina do acte clair, e a participação em programas de intercâmbio; exorta todos os 
intervenientes no sector da formação judiciária a dedicarem uma atenção específica à 
questão da formação dos juízes em línguas estrangeiras;

4. É, além disso, de opinião que, ao adoptar uma série de regulamentos que integram normas 
de conflitos, o poder legislativo comunitário fez uma opção política que arrasta como 
consequência a aplicação de leis estrangeiras pelos juízes nacionais dos vários 
Estados-Membros e, possivelmente, também a utilização de uma abordagem de carácter 
comparativo; considera que, tomados no seu conjunto, estes elementos constituem um 
argumento adicional em favor do reforço da formação em línguas estrangeiras;

5. Considera que é do interesse público desenvolver as competências linguísticas dos 
membros do poder judicial dos Estados-Membros; assim, insta os Estados-Membros a 
assegurar que a formação neste campo seja gratuita e de fácil acesso;

6. Considera que o acesso a publicações académicas na língua materna do juiz é um factor 
relevante para uma melhor compreensão do direito comunitário, e regista a aparente 

                                               
7 Processo C-50/00 P UPA/Conselho [2002] Colect. I-6677, n.º 41.
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escassez de literatura especializada da área do direito comunitário em determinadas 
línguas oficiais da UE, por exemplo, em matéria de direito internacional privado, e as 
graves consequências que ela poderá originar no plano da construção de uma ordem 
jurídica comum que reflicta a diversidade das tradições jurídicas europeias; como tal, 
exorta a Comissão a apoiar o desenvolvimento da dita literatura, particularmente nas 
línguas oficiais menos faladas;

Acesso às fontes de direito relevantes

7. Salienta que, em matéria de direito comunitário, muitos juízes não têm ao seu dispor 
informação completa e actualizada, conveniente e devidamente sistematizada, e que este 
ramo do direito se encontra por vezes mal representado nos jornais oficiais, colectâneas de 
legislação, obras de interpretação, publicações periódicas e manuais de âmbito interno; 
insta os Estados-Membros a renovar os esforços empreendidos nesta área;

8. É de opinião que a construção de um verdadeiro espaço judicial europeu, em que possa 
desenvolver-se uma cooperação judiciária eficaz, exige não apenas conhecimento do 
direito europeu, mas também um conhecimento recíproco dos sistemas jurídicos dos 
outros Estados-Membros; destaca as disparidades que se verificam no plano do tratamento 
do direito estrangeiro no interior do território da União Europeia e considera que esta 
importante questão deve ser abordada no futuro; regista, a este propósito, o estudo 
horizontal a publicar proximamente pela Comissão sobre o tratamento dado ao direito 
estrangeiro no domínio do direito civil e comercial, e os estudos em curso no quadro da 
Conferência da Haia sobre Direito Internacional Privado;

9. Saúda a intenção da Comissão de apoiar o esforço de melhorar a disponibilidade de bases 
de dados nacionais de decisões judiciais em matéria de direito comunitário; considera que 
as referidas bases de dados devem ser tão completas e funcionais quanto possível; 
considera, ainda, que seria de ponderar a criação de uma base de dados europeia referente 
a convenções e regulação em matéria de jurisdição e execução de decisões em matéria 
civil e comercial, pela frequência com que os juízes nacionais a elas recorrem;

10. É de opinião que todos os juízes nacionais devem dispor de acesso a bases de dados em 
que figurem os processos de reenvio a título prejudicial pendentes de todos os 
Estados-Membros; considera útil igualmente que as sentenças dos tribunais de reenvio que 
aplicam decisões a título prejudicial sejam objecto de uma divulgação mais ampla, como 
se sugere já na nota informativa do Tribunal de Justiça relativa à apresentação de pedidos 
de decisão prejudicial pelos órgãos jurisdicionais nacionais8;

11. Considera, atento o enorme manancial de informação relativa ao direito comunitário que é 
disponibilizada on-line, que a preparação dos juízes deve incidir não só sobre a substância 
da lei, como também sobre o modo de aceder eficientemente a fontes jurídicas 
actualizadas;

12. Saúda a determinação da Comissão de publicar sumários dos actos jurídicos comunitários 
para informação dos cidadãos e considera que os referidos sumários, de natureza informal, 

                                               
8 JO C 143 de 11.06.2005, p. 1, n.º 31.
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terão igualmente o condão de auxiliar os operadores do direito a aceder de modo mais 
célere a informação relevante;

13. Dá o seu apoio ao desenvolvimento de ferramentas e iniciativas on-line no campo da 
aprendizagem electrónica, a qual, não constituindo embora, por si só, uma solução cabal 
para o problema da formação, deve ser encarada como um meio complementar do 
contacto entre juízes e formadores;

Para uma melhor estruturação da formação judiciária na União Europeia

14. Apela a que a componente comunitária da formação a nível nacional de todos os 
membros do poder judicial:

– seja tornada obrigatória, designadamente no quadro dos exames de acesso à função 
judicial,

– seja novamente reforçada do estádio mais precoce possível em diante, imprimindo-se-
lhe um enfoque acrescido nos aspectos práticos,

– abranja métodos de interpretação e princípios jurídicos que podem ser desconhecidos 
no plano dos ordenamentos jurídicos nacionais, mas desempenham um importante 
papel no direito comunitário;

15. Dá o seu apoio ao desenvolvimento de componentes comuns de programas e métodos de 
formação nos diferentes Estados-Membros no domínio da justiça cível, para lá das 
iniciativas já existentes no campo da justiça penal;

16. Toma nota do sucesso crescente do programa de intercâmbio destinado às autoridades 
judiciais; incita a Rede Europeia de Formação Judiciária a torná-lo acessível ao maior 
número possível de juízes, e a assegurar a sua adequada extensão aos juízes dos foros 
civil, comercial e administrativo; saúda as iniciativas da Rede no domínio da formação em 
matéria de línguas e o alargamento do programa de intercâmbio ao Tribunal de Justiça, 
Eurojust e Tribunal Europeu dos Direitos do Homem;

17. Vê a disponibilidade dos juízes nacionais para participar em acções de formação básica e 
avançada como um importante desafio para os Estados-Membros nos planos logístico e 
financeiro; considera, em princípio, que os juízes não devem ser forçados a arcar com 
parcela nenhuma dos custos inerentes à sua formação em direito comunitário; solicita à 
Comissão que lhe forneça uma estimativa dos custos decorrentes da substituição 
temporária dos juízes envolvidos em programas de intercâmbio para cada 
Estado-Membro;

18. Regista a avaliação da Comissão segundo a qual a fórmula de promoção da formação no 
espaço judicial europeu mais apropriada é, actualmente, a prestação de apoio financeiro a 
vários organismos através do programa-quadro Direitos Fundamentais e Justiça para o 
período 2007-2013, e a questão do eventual desenvolvimento de outros tipos de estruturas 
europeias de formação judiciária poderia ser suscitada de novo no fim do período de 
vigência daquele programa;
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19. Considera, porém, que é altura de se encontrar uma solução institucional de carácter 
pragmático para a questão da formação judiciária a nível da UE que tire o máximo partido 
das estruturas existentes, evitando a duplicação escusada de programas; como tal, reclama 
a criação de uma Academia Judiciária Europeia composta pela Rede Europeia de 
Formação Judiciária, a quem caberia definir as prioridades em matéria de formação, e pela 
Academia Europeia de Direito, que funcionaria como seu braço operacional, levando à 
prática essas prioridades; reclama que nesta solução institucional seja tido em conta o 
relevante capital de experiência que a gestão da Academia Europeia de Polícia permitiu 
acumular;

20. Considera que os juízes nacionais não podem adoptar uma atitude passiva em relação ao 
direito comunitário, limitando-se a reagir às questões levantadas pelas partes, como 
transparece da jurisprudência do Tribunal de Justiça em casos de tribunais nacionais que 
suscitam questões de direito comunitário por iniciativa própria9;

21. Considera que os advogados têm um papel decisivo na aplicação do direito comunitário 
nos tribunais nacionais e apela a que a sua formação seja igualmente reforçada, por 
analogia com os números supra referentes aos juízes nacionais;

Um diálogo reforçado entre os juízes nacionais e o Tribunal de Justiça

22. Considera que o processo de reenvio a título prejudicial constitui uma garantia essencial 
da coerência da ordem jurídica comunitária e da uniformidade da aplicação do direito 
comunitário;

23. Faz um apelo ao Tribunal de Justiça e a todas as partes envolvidas no sentido de 
reduzirem ainda mais o tempo médio de duração do processo de reenvio a título 
prejudicial e tornarem, desse modo, essa instância crucial de diálogo mais interessante aos 
olhos dos juízes nacionais;

24. Insta a Comissão a averiguar se existem normas processuais nacionais que funcionem ou 
possam funcionar como entraves ao reenvio a título prejudicial de qualquer questão por 
qualquer tribunal de um Estado-Membro, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 234.º do 
Tratado CE, e a perseguir as infracções que tais entraves consubstanciam;

25. Considera que as limitações à jurisdição do Tribunal de Justiça, particularmente as ligadas 
ao Título IV do Tratado CE, prejudicam desnecessariamente a uniformidade da aplicação 
do direito comunitário nas áreas em causa e encerram uma mensagem negativa para a 
grande maioria dos juízes que tratam dessas matérias, impedindo-os de estabelecer um 
contacto directo com o Tribunal de Justiça, e dando azo a atrasos escusados;

26. À luz da introdução de um processo urgente de reenvio a título prejudicial, subscreve a 
tese do Conselho de que é importante que o Tribunal de Justiça forneça aos juízes 
nacionais orientação a que eles possam recorrer no momento de decidirem se hão-de ou 
não solicitar a aplicação do processo urgente;

                                               
9 Processos C-312/93 Peterbroeck [1995] Colect. I-4599, C-473/00 Cofidis [2002] Colect. I-10875 e C-168/05 
Mostaza Claro [2006] Colect. I-10421.
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27. Exorta o Tribunal de Justiça a considerar todas as possibilidades de aperfeiçoamento do 
processo de reenvio a título prejudicial capazes de levar a um envolvimento mais estreito 
do juiz de reenvio na sua tramitação, incluindo novas oportunidades em matéria de 
aclaração do reenvio e a sua participação na fase oral do processo;

28. Considera que, numa ordem jurídica comunitária descentralizada e madura, os juízes 
nacionais, em lugar de marginalizados, devem ser investidos de responsabilidades 
acrescidas e mais encorajados no seu papel de primeiros juízes incumbidos de aplicar o 
direito comunitário; por conseguinte, reclama  que se pondere a adopção de um sistema de 
“luz verde” em que os juízes nacionais incluiriam as suas propostas de respostas às 
questões que remetem para o Tribunal de Justiça, o qual disporia então de um prazo 
determinado para aceitar a decisão proposta ou proferir uma decisão própria como o faria 
um tribunal de recurso;

Leis mais talhadas para serem objecto de aplicação pelos juízes nacionais

29. Saúda a criação de um Fórum de debate das políticas e práticas da UE no sector da justiça 
e insta a Comissão a assegurar, na medida do possível, que esse Fórum aplique as suas 
deliberações de modo transparente, de maneira a poder informar o trabalho de todas as 
instituições da UE e autoridades nacionais; regista com satisfação o compromisso 
assumido pela Comissão de prestar contas regulares desse processo tanto ao Parlamento 
como ao Conselho; saúda a intenção de coordenar a sua acção com os competentes órgãos 
do Conselho da Europa, evitando duplicações das suas valiosas actividades;

30. Apoia vigorosamente a insistência da Comissão em que os Estados-Membros forneçam 
sistematicamente tabelas de correspondência que explicitem a aplicação dada às directivas 
comunitárias nos instrumentos de regulação nacionais; concorda que essas tabelas 
proporcionam informação valiosa a um custo e com encargos mínimos; mais considera 
que as tabelas de correspondência reforçam a transparência da implementação do direito 
comunitário e oferecem a juízes nacionais e partes em juízo uma oportunidade razoável de 
verificarem por eles próprios se um preceito nacional particular tem subjacentes algumas 
disposições de direito comunitário e, em caso afirmativo, se a respectiva transposição foi 
feita de modo adequado;

31. Reitera a necessidade de se usar uma linguagem mais simples na elaboração da legislação 
comunitária, e de uma maior coerência terminológica no plano dos diferentes 
instrumentos jurídicos; apoia energicamente a utilização do Projecto de Direito Europeu 
dos Contratos como instrumento de melhoramento da qualidade da legislação, por 
exemplo, na área da política dos consumidores;

32. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução e os documentos que a 
acompanham ao Conselho, à Comissão, ao Tribunal de Justiça e ao Provedor de Justiça 
Europeu.
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 EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A principal preocupação da relatora foi contactar com aqueles a quem o presente relatório diz 
directamente respeito, ou seja, os juízes nacionais. No dia 11 de Junho de 2007, organizou na 
Comissão dos Assuntos Jurídicos uma audição em que juízes da Roménia, Hungria, Reino 
Unido e Alemanha puderam relatar as suas experiências ligadas ao direito comunitário. No 
segundo semestre de 2007, enviou-se a todos os Estados-Membros um minucioso 
questionário, com o objectivo de auscultar o maior número possível de juízes nacionais. Mais 
de 2300 juízes responderam a esse questionário, cujos primeiros resultados se publicam em 
anexo a este projecto de relatório. A relatora participou ainda numa audição sobre a aplicação 
do direito comunitário organizada em dia 3 de Maio de 2007 pela eurodeputada Monica 
Frassoni, que incluiu uma exposição de um juiz francês, o que veio realçar a estreita conexão 
que existe entre o papel dos juízes nacionais, por um lado, e a aplicação do direito 
comunitário, por outro.

Em segundo lugar, o presente projecto de relatório centra-se nos actores europeus cujo 
trabalho tem alguma relação com o dos juízes nacionais. Em 10 de Setembro, o 
Secretário-Geral da Rede Europeia de Formação Judiciária apresentou uma exposição à 
Comissão dos Assuntos Jurídicos e respondeu a perguntas dos respectivos membros. No dia 
18 de Outubro de 2007, a relatora fez uma visita de estudo ao Tribunal de Justiça, onde teve 
uma reunião com vários juízes e advogados-gerais, cujo principal tema foi o papel dos juízes 
nacionais no contexto do processo de reenvio a título prejudicial. Finalmente, fez-se 
representar num encontro de peritos em formação judiciária organizado pela Comissão em 4 
de Fevereiro de 2008, a que a Rede Europeia de Formação Judiciária, a Academia Europeia 
de Direito, o Instituto Europeu de Administração Pública e outras entidades apresentaram 
comunicações. Este projecto de relatório surge ainda num momento em que o Parlamento está 
a consagrar uma atenção acrescida à efectiva aplicação, inter alia por juízes nacionais, das 
leis que adopta em parceria com o Conselho.

O presente projecto visa, tomando como base as estruturas já existentes, propor a adopção de 
um melhor enquadramento da formação judiciária na União Europeia, que tenha capacidade 
de corresponder às ambições futuras. A primeira condição para o efeito é uma atenção muito 
maior à questão das competências linguísticas dos juízes. No projecto de relatório, faz-se 
também uma série de recomendações que têm por objectivo assegurar  aos juízes nacionais 
um papel de maior relevo no sistema judicial da União Europeia. Além do problema das 
línguas, abordam-se ainda as questões da melhoria do acesso à informação, da formação 
jurídica, do papel do juiz nacional no âmbito do processo de reenvio a título prejudicial e, 
finalmente, os modos como o legislador comunitário poderá facilitar a missão do juiz nacional 
aperfeiçoando a forma como elabora as leis, em particular, reforçando a transparência do 
processo. 
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ANEXO: QUESTIONÁRIO ENVIADO AOS JUÍZES NACIONAIS

Resenha e análise das respostas recebidas10
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2. Acesso ao direito comunitário
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(ii) Agentes de formação jurídico-linguística

3. Formação em direito comunitário
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   (b) Cursos de formação organizados por organismos europeus

4. O processo de reenvio a título prejudicial
   (a) Familiarização com o processo
   (b) Experiência prática em matéria de reenvio
   (c) Duração do processo diante do TJCE
   (d) Reformulação das questões reenviadas
   (e) Orientação em sede de reenvio de questões prejudiciais para o TJCE
   (f) Impacto das decisões do TJCE nos procedimentos nacionais
   (g) Recomendações com vista ao aperfeiçoamento do processo

(i) Reforço da formação e melhoria do acesso à informação
(ii) Aumento da celeridade processual
(iii) Forma e conteúdo dos acórdãos do TJCE
(iv) Promoção de um maior envolvimento do tribunal de reenvio
(v) Reforma da estrutura funcional do TJCE
(vi) Limitação do direito de reenvio
(vii) Alargamento do âmbito material da jurisdição do TJCE
(viii) Assistência especializada
(ix) Flexibilização dos requisitos de aplicação do acte clair
(x) Aperfeiçoamento do direito processual nacional

5. Invocação do direito comunitário pelas partes
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   (c) Motivo por que tais áreas são suscitadas junto de juízes nacionais

6. O juiz nacional como "primeiro aplicador" do direito comunitário
   (a) Indicação geral das atitudes dos juízes

                                               
10 O presente documento consiste numa análise feita pela Relatora das respostas individuais 
de juízes que apresentaram os seus pontos de vista e experiências pessoais em matéria de 
direito comunitário, no âmbito de um inquérito efectuado no segundo semestre de 2007. Tal 
exercício não poderia nunca, pois, ser exaustivo nem ter a veleidade de enunciar factos 
objectivos ou conduzir a um "painel de avaliação" como os elaborados pela Comissão . Para 
efeitos deste relatório, nas referências ao direito comunitário, deve ter-se por incluído 
também o direito da União.
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(xi) A atitude proactiva dos juízes
(xii) Cooperação judiciária no domínio do direito civil
(xiii) Questões do consumidor
(xiv) Dificuldades de aplicação da doutrina do acte clair
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(i) Mais formação jurídica
(ii) Enfoque específico nas vertentes práticas da formação
(iii) Intercâmbios e contactos entre juízes dos diferentes Estados-Membros
(iv) Criação de uma cultura judicial comum
(v) Aprendizagem electrónica
(vi) Observações especificamente centradas no ERA
(vii) Uma escola europeia do sector judiciário
(viii) Harmonização da forma como as sentenças são redigidas

   (c) Melhoria do acesso à informação
(i) Mais informação, em geral
(ii) Literatura académica ou especializada
(iii) Publicação periódica de boletins informativos temáticos
(iv) Bases de dados de jurisprudência
(v) Inclusão do direito comunitário nas colectâneas e manuais nacionais
(vi) Aperfeiçoamento da função de busca nos sítios Curia e Eur-lex
(vii) Reforço do conhecimento e visibilidade do direito comunitário
(viii) Interoperabilidade das bases de dados jurídicas nacionais e comunitárias

   (d) Aperfeiçoamento do processo de elaboração da legislação comunitária 
(i) Aumento da qualidade da legislação
(ii) Codificação e publicação de colectâneas oficiais de direito comunitário
(iii) Melhoria da qualidade da tradução dos actos comunitários e dos acórdãos do 

TJCE
   (e) Desenvolvimento das competências linguísticas dos juízes 
   (f) Melhoramentos a introduzir pelas autoridades e pelo poder judicial nacionais 

(i) Melhoria da transposição e da aplicação do direito comunitário
(ii) Aumento da disponibilidade de tempo para fins de formação
(iii) Criação de serviço ministerial de apoio aos juízes na área do direito comunitário
(iv) Juízes especializados nos tribunais nacionais e juízes "de ligação"
(v) Justiça electrónica
(vi) O papel dos supremos tribunais nacionais

   (g) A UE tem de "fazer menos e melhor" 
(vii) Menos legislação, um enfoque maior no princípio da subsidiariedade
(viii) Abolição do efeito directo

   (h) Aperfeiçoamentos ao nível do TJCE 
(i) Forma e estilo dos acórdãos
(ii) Contacto mais próximo com os juízes nacionais

   (i) Formação dos advogados 
   (j) Alteração de características fundamentais da União

8. Exemplar do questionário enviado aos juízes nacionais
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1. Informação genérica

Em 18 de Julho de 2007, a Relatora enviou às Representações Permanentes 
de todos os Estados-Membros um questionário dirigido aos juízes nacionais. 
Foram recebidas mais de 2300 respostas, em oito línguas comunitárias 
diferentes. Por razões de natureza prática, foi feita uma primeira triagem com 
base no grau de desenvolvimento das respostas e com vista ainda a reflectir,
na medida do possível, o peso relativo dos diversos Estados-Membros. O 
total das respostas tratadas num primeiro momento foi de 1160, reservando-
se as restantes respostas e várias das perguntas para uma análise ulterior. 
Receberam-se respostas de todos os 27 Estados-Membros, sendo o maior 
número de respostas analisadas proveniente da Alemanha (44%), Polónia 
(19%), França (6%), Bulgária (6%), Eslovénia (5%) e Áustria (4%).

(a) Distribuição das respostas entre "antigos" e "novos" Estados-
Membros

Uma parcela substancial das respostas veio dos Estados-Membros que 
ingressaram na União em 2004 e 2007 (37%), estando, assim, acautelada 
uma relação equilibrada entre essas respostas e as provenientes dos demais 
Estados-Membros (63%).

(b) Tipo de tribunais abrangidos

O inquérito abrangeu um amplo leque de tribunais, com predomínio das 
jurisdições administrativas, de emprego, fiscal, social e laboral.

Administrativa

Criminal

Emprego

Fa-
mília

Fiscal / 
Tributária

Propriedade 
Intelectual 

Labo-
ral

Social
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2. Acesso ao direito comunitário

(a) Conhecimento em matéria de acesso ao direito comunitário

Uma pequena minoria dos participantes (8%) afirmou desconhecer as vias de 
acesso ao direito comunitário. Entre os que sabem como aceder ao direito 
comunitário, 18% declaram aceder regularmente à jurisprudência do Tribunal 
de Justiça (adiante designado por TJE11), enquanto uma larga maioria (65%) 
afirma fazê-lo raramente, e 17% dizem nunca tê-lo feito.

O inquérito revela um certo número de discrepâncias no conjunto da UE. 
O desconhecimento das vias de acesso ao direito comunitário tende a ser 
mais expressivo nos Estados-Membros "antigos" (10%) que nos "novos" 
(5%). Contudo, entre os juízes que sabem aceder ao direito comunitário, os 
dos Estados-Membros "antigos" consultam a jurisprudência do TJE com mais 
regularidade (ver gráfico infra). 

         

Verificam-se igualmente grandes diferenças no teor das respostas em função 
                                               
11 Esta designação é utilizada na sua acepção mais lata, que inclui o Tribunal de Primeira 
Instância e o Tribunal da Função Pública da UE.
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da área de jurisdição do tribunal nacional. Os juízes especializados em 
matérias de propriedade intelectual e em questões fiscais ou de tributação e 
os de tribunais administrativos (75%, 60% e 46%, respectivamente) são muito 
mais propensos a consultar a jurisprudência do TJE que os seus colegas de 
tribunais do foro laboral/de emprego ou com jurisdição em matéria social 
(20% e 25%, respectivamente). Registe-se, para concluir, que nenhum juiz de 
tribunais de família ou penais declarou consultar regularmente a 
jurisprudência do TJE.

(b) Barreiras de ordem linguística

39% dos participantes consideram que as línguas estrangeiras constituem 
uma barreira à obtenção de uma informação adequada na área do direito 
comunitário. 

(i) Jurisprudência de outros Estados-Membros

A principal queixa diz respeito ao acesso a decisões de tribunais 
estrangeiros, incluindo, por exemplo, as dos supremos tribunais dos 
Estados-Membros. Vários juízes observam que, numa língua estrangeira, a 
compreensão dos termos técnicos se reveste de particular dificuldade. Um 
juiz alemão especializado em questões financeiras considera que a leitura de 
decisões de tribunais de outros Estados-Membros é importante, mas tão 
morosa, que se torna quase impossível, dados os constrangimentos 
temporais próprios dos processos judiciais. Um juiz francês abstém-se de 
citar jurisprudência e doutrina estrangeiras para prevenir o risco de incorrer 
em faltas de rigor ou em equívocos susceptíveis de acarretar graves 
consequências para os indivíduos. Finalmente, outro juiz sente sérias 
dificuldades na aplicação de leis estrangeiras, competentes por força das 
normas de conflitos aplicáveis. 

(ii) Questões de tradução

Muitos juízes dos "novos" Estados-Membros e, designadamente, da Polónia, 
Eslovénia e Hungria, queixam-se de que nem toda a jurisprudência do TJE 
anterior à adesão dos seus países foi vertida para as suas línguas. Diversos 
juízes dos "novos" Estados-Membros ignoram que parte do acervo 
comunitário se encontra traduzido, e em particular que a jurisprudência do 
TJE está disponível no seu idioma. Um número substancial de juízes de um 
largo naipe de Estados-Membros comenta a questão da tradução de 
decisões judiciais. Muitos juízes exprimem preocupação pelo tempo requerido 
para a disponibilização da tradução em todas as línguas de um acórdão do 
TJE ou das conclusões de um advogado-geral. Numerosos juízes consideram 
inadequada a qualidade ou fiabilidade das traduções de actos comunitários 
ou de jurisprudência na sua língua. Um juiz alemão aponta também algumas 
discrepâncias entre diferentes versões linguísticas de um mesmo acto 
comunitário.
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(iii) Comparação de versões dos mesmos actos comunitários em 
línguas diferentes

Vários juízes têm dificuldades consideráveis em comparar versões em 
línguas diferentes de um acto comunitário para fins de interpretação, para 
aferir da necessidade de procederem ao reenvio a título prejudicial da 
questão. O alcance e a qualidade desse exercício de comparação dependem 
das competências linguísticas do juiz. Vários juízes aludem a tal exercício, 
concluindo não terem capacidade para o realizarem de modo satisfatório 
(conferir igualmente secção 4(g)(ix), que aborda um ponto conexo com este).

(iv) Disponibilidade de informação que não se restrinja a legislação ou 
jurisprudência

Alguns juízes consideram problemática a indisponibilidade de obras de 
doutrina no domínio do direito comunitário na sua língua. Citam-se, ainda, 
diversos elementos de informação, como o boletim de uma agência da UE (o 
OHIM12) ou determinadas exposições sobre propostas legislativas, fornecidas 
pela Comissão.

(v) Obscuridade do próprio direito comunitário

Abstraindo da questão da tradução, muitos juízes apontam como principal 
dificuldade que impende sobre o acesso ao direito comunitário o modo como 
este é formulado. Um juiz comenta que a obscuridade do direito comunitário 
em geral o torna difícil de aplicar nos tribunais nacionais. Comentário 
semelhante é feito com maior insistência a propósito do estilo utilizado nos 
acórdãos do TJE e, designadamente, na sua fundamentação ou justificação, 
que nem sempre é entendida de forma clara pelos juízes nacionais (ver 
secção 7 infra).

(c) Preparação juridico-linguística

Em média, apenas 20% dos participantes frequentaram pelo menos um curso 
de línguas com incidência em matérias jurídicas. Este número, 
aparentemente, esconde algumas discrepâncias entre os diferentes Estados-
Membros, como se pode ver no gráfico abaixo.

(i) Participação em acções de formação juridico-linguística por 
Estado-Membro

                                               
12 Boletim informativo disponível em http://oami.europa.eu/en/office/press/default.htm.
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Na elaboração do gráfico supra, foram considerados onze Estados-Membros, 
visto que o número de respostas dos restantes foi tido por demasiado 
diminuto para poder constituir uma amostra fiável. Os dados disponíveis 
revelam que as taxas de participação nos cursos linguísticos 
supramencionados permanecem relativamente reduzidas em todos os 
Estados-Membros (aquém dos 40%) e são baixas para a maioria, que não a 
totalidade, dos Estados-Membros que aderiram à UE em 2004, e muito 
baixas (inferiores a 10%) nos casos da Roménia e Bulgária.

(ii) Agentes de formação juridico-linguística 

O gráfico supra indica que uma grande maioria dos participantes que 
estudaram terminologia jurídica estrangeira fê-lo na universidade, geralmente 
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28%

6%

Universidades

Minist. da Justiça / Órg. Nac. de formação de juízes
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no âmbito do respectivo curso de ciências jurídicas. Uma parcela substancial 
dessas pessoas frequentou os referidos cursos em universidades de um 
terceiro Estado-Membro, por exemplo, no quadro do programa Erasmus ou 
de um programa de formação contínua. Uma pequena minoria (6%) 
frequentou cursos disponibilizados por outras entidades que não 
universidades, o seu ministério nacional ou um órgão de formação de juízes. 
Esses "outros" cursos foram ministrados pelo British Council, Instituto 
Goethe, Academia Europeia de Direito, Rede Europeia de Formação 
Judiciária, programa PHARE e, num caso, por um professor particular. 
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O Inglês é a língua mais procurada (53%), sendo o Francês o outro idioma 
principal (37%). Alguns juízes fizeram cursos de Espanhol e Alemão (4% 
cada) e as demais línguas são citadas muito esporadicamente apenas (ver 
gráfico infra). 

                

53%

37%

4%
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3. Formação em direito comunitário

(a) Geral

61% dos participantes nunca frequentaram um programa europeu de 
formação ou qualquer programa nacional em matéria de direito comunitário. 
33% dos participantes frequentaram um programa nacional de formação em 
direito comunitário. 14% dos participantes frequentaram um programa da 
iniciativa de uma instituição europeia. Finalmente, 10% dos participantes 
frequentaram cursos organizados pelas autoridades nacionais do seu país e 
cursos promovidos por instituições europeias.

Existe uma ligação clara entre a frequência de cursos nacionais e europeus. 
Entre os juízes que participaram em cursos organizados por autoridades 
nacionais, é igualmente maior o número daqueles que frequentaram cursos 
organizados por instituições europeias.

(b) Cursos de formação organizados por organismos europeus

Os seminários e cursos de formação promovidos pela Academia Europeia de 
Direito, de Trier, são os mais citados. A Rede Europeia de Formação 
Judiciária e o seu programa de intercâmbio destinado às autoridades judiciais 
são mencionados com frequência, enquanto vários juízes dos "novos" 
Estados-Membros participaram em acções dos programas TAIEX e PHARE 
(ver infra). Diversos juízes levantam a questão do custo, e uma larga maioria 
advoga que os cursos desta natureza não devem acarretar qualquer encargo 
financeiro para os juízes envolvidos. Um juiz alemão opina que assegurar o 
pagamento das despesas de deslocação e alojamento não é suficiente, pois 
os próprios cursos são caros, também eles. 

.
ERA EJTN TAIEX OLAF PHARE EIPA

Nota: esta classificação é meramente indicativa, atendendo, por exemplo, a 
que o ERA tem organizado um grande número de seminários por conta dos 
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programas TAIEX e PHARE dirigidos aos “novos” Estados-Membros.
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4. O processo de reenvio a título prejudicial

(a) Familiarização com o processo

Uma maioria clara (54%) dos juízes participantes considera-se pessoalmente 
bem familiarizada com o processo de reenvio para o Tribunal de Justiça 
Europeu. Contudo, verifica-se também que os que se têm por não 
familiarizados com o processo (32%) são mais do dobro dos que se têm por 
muito bem familiarizados com ele (14%).

Aparentemente, verificam-se discrepâncias acentuadas entre os 
Estados-Membros. Na Bulgária, Bélgica e França, por exemplo, uma grande 
maioria dos participantes (84%, 87% e 94%, respectivamente) consideram-se 
pessoalmente nada familiarizados com o processo de reenvio a título 
prejudicial. Os austríacos, checos e alemães participantes são os que menos 
se consideram não familiarizados com ele (12%, 13% e 18% de respostas 
"não familiarizado", respectivamente). 

Verifica-se também que os Estados-Membros com maiores proporções de 
participantes que se consideram muito bem familiarizados com o processo de 
reenvio são a Dinamarca, Áustria e Suécia, ou seja, Estados-Membros não 
fundadores da CE (ver gráfico infra).
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Da comparação do grau de familiaridade com o processo de reenvio a título 
prejudicial com as áreas de competência dos tribunais participantes ressalta 
que, aparentemente, os juízes especializados em direito financeiro ou fiscal 
(IVA, etc.) têm um maior conhecimento do processo (52% muito familiarizado 
- 48% familiarizado - 0% não familiarizado).

(b) Experiência prática em matéria de reenvio

123 juízes participantes declaram ter feito, pelo menos, um pedido de decisão 
prejudicial ao longo da sua carreira profissional. Isto corresponde a pouco 
mais de 5% do total das respostas recebidas. Este número distribui-se de 
forma desigual pelos diferentes Estados-Membros, sendo a Hungria o único 
"novo" Estado-Membro representado, com seis reenvios.

Vários juízes ponderaram a possibilidade de fazerem uso do mecanismo de 
reenvio, e um juiz de um tribunal social acabou por se abster de o fazer pelo 
facto de as partes recearem que isso pudesse protelar indevidamente a 
conclusão do processo. Outros dois juízes de um tribunal de primeira 
instância, que estavam determinados a reenviar uma questão para o TJE, 
não o puderam fazer por força das limitações da jurisdição do TJE previstas 
no Título IV do Tratado CE, nomeadamente em matérias de imigração.

Neste ponto, a maioria das respostas foi relativamente pormenorizada, como 
pode ver-se no gráfico infra.
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(c) Duração do processo no TJE

A duração média do processo de reenvio a título prejudicial é de 18,5 meses. 
Não é possível comparar este número com as estatísticas do próprio TJE, 
constantes dos respectivos relatórios anuais, porque algumas das questões 
reenviadas a que os juízes se referem nas respostas ao presente inquérito 
remontam já à década de 1980 ou são mesmo anteriores. A média aqui 
obtida é inferior em cerca de 1,5 meses à última média disponível de casos já 
julgados do TJE (19,8 meses, de 2006).13 Um processo prolongou-se por 
mais de 35 meses, enquanto oito foram encerrados no espaço de um ano.

Interrogados sobre se consideravam excessivamente morosa alguma parte 
específica do processo, a maioria dos juízes (43%) responde negativamente. 
Um número substancial de juízes (36%) considera o conjunto do processo 
demasiado moroso, e um juiz do Reino Unido alvitra que isso poderá ser 
imputável ao facto de o TJE se encontrar sobrecarregado de trabalho. Um 
juiz sueco e um juiz alemão encaram a morosidade como natural pela grande 
extensão e complexidade das questões submetidas a apreciação. 
Finalmente, dois juízes classificam a tramitação dos processos que 
reenviaram como célere, tendo o TJE, num dos casos, proferido a decisão 
sem realização de audiência nem conclusões do advogado-geral.

Passando às respostas atinentes a partes específicas do processo, a mais 
criticada é a fase oral, que é destacada por um juiz finlandês e por um juiz 
alemão. Um juiz de um tribunal administrativo alemão critica a extensão do 
prazo para apresentação de observações escritas por parte dos 
Estados-Membros. Finalmente, o processo de reenvio de um participante 
sofreu atrasos pelo facto de ter sido objecto de duas redistribuições 
sucessivas da acção no interior da estrutura orgânica do TJE.

(d) Reformulação das questões reenviadas

Apenas uma pequena minoria dos juízes (11%) com experiência de 
processos de reenvio a título prejudicial afirma que o Tribunal de Justiça 
reformulou nalguma medida as questões que lhe submeteu. As questões 
submetidas por dois juízes foram completamente reformuladas, e um juiz do 
Reino Unido considera excessiva a reformulação operada. Quatro outras 
questões reenviadas foram objecto apenas de uma ligeira reformulação. Num 
caso, o juiz considera que a reformulação introduzida pelo TJE veio tornar 
mais patente o alcance da questão em apreço. Num outro caso, o TJE fundiu 
duas questões numa só.

(e) Orientação em sede de reenvio de questões prejudiciais para o TJE

                                               
13 Tribunal de Justiça Europeu, Relatório Anual de 2006, quadro 8, p. 87.
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60% dos juízes de reenvio afirmam ter disposto de orientação na 
apresentação do seu pedido de decisão prejudicial, e 40% não ter disposto 
de apoio na tarefa. Quatro juízes, destes últimos, consideram não ser 
necessária nem apropriada qualquer orientação.

Os participantes que procuraram orientação fizeram-no de diversos modos. A 
fonte de orientação mais popular é a dos colegas de tribunal (29%). O sítio 
Web do Tribunal de Justiça e a nota do Tribunal sobre a matéria (15%), a 
formação (13%), manuais e obras académicas (13%) são todos 
razoavelmente populares. Outras fontes citadas são a jurisprudência do TJE 
(10%), as peças processuais apresentadas pelas partes (6%), a 
jurisprudência dos supremos tribunais nacionais (4%), a experiência pessoal 
anterior (4%), um juiz ou consultor especializado do próprio tribunal (4%) e, 
por fim, o ministério da justiça (2%). Um número substancial de juízes buscou 
orientação em várias das fontes enumeradas.

(f) Impacto das decisões do TJE nos processos nacionais

Uma grande maioria dos participantes (89%) considerou as decisões do TJE 
susceptíveis de uma aplicação expedita aos factos da causa, o que permitiu 
que a conclusão do processo de reenvio não suscitasse problemas de maior. 
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Um juiz afirma que a decisão do TJE foi tão cristalina que o tribunal nacional 
acabou por só ter de decidir da imputação das custas.

Uma minoria (11%) não entende que a decisão tenha dado um contributo 
para a elaboração de um acórdão claro a nível nacional. Um juiz classifica 
como completamente imprestável a resposta do TJE e outro declara que este 
ignorou uma questão explícita crucial. Outro juiz defende a ideia de que é 
conveniente submeter ao TJE questões muito directas (perguntas "sim/não"), 
para evitar respostas ambíguas de aplicação difícil aos factos da causa.

Em três casos, a decisão levou à alteração ou revogação de legislação 
nacional, e em outros dois os juízes nacionais afirmam que a aplicação 
correcta que entendem ter feito da decisão prejudicial acabou por vir a ser 
anulada por via de recurso. Um juiz opina que se está perante um "problema 
geracional", que faz com que as instâncias de recurso e os tribunais 
supremos não reconheçam cabalmente o primado do direito comunitário.

Num outro caso, a celebração de um acordo extrajudicial tornou supérflua a 
aplicação da decisão prejudicial. Finalmente, em dois outros casos ainda, a 
invocação de nova matéria de facto pelas partes em momento subsequente à 
decisão do TJE tornou esta última inaplicável aos factos.

(g) Recomendações com vista ao aperfeiçoamento do processo

Importa distinguir a presente secção das secções supra (4(b)-(f)). Com efeito, 
pediram-se sugestões com vista ao aperfeiçoamento do processo a todos os 
juízes que responderam ao inquérito, independentemente de terem ou não 
sido autores de quaisquer reenvios.

As 210 respostas recebidas foram ordenadas pelos diferentes temas que 
abaixo se desenvolvem. Como é visível no gráfico da página 19, os juízes 
reivindicam, sobretudo, mais formação e uma melhoria do acesso à 
informação sobre o processo (42%). Um número muito elevado de 
participantes (24%) critica a morosidade do procedimento. O estilo e o tipo de 
fundamentação utilizados nas decisões do TJE são criticados por 10% dos 
participantes. A par disso, um certo número de juízes (6%) propõe a adopção 
de reformas específicas na orgânica interna do TJE. Por fim, outros tantos 
juízes sugerem que os juízes de envio sejam chamados a participar de modo 
mais estreito no processo de reenvio a título prejudicial. 

(i) Reforço da formação e melhoria do acesso à informação

O aperfeiçoamento do processo de reenvio a título prejudicial que mais vezes 
é recomendado (42%) prende-se com a formação dos juízes nacionais e a 
melhoria do acesso a informação relativa ao processo. Um juiz francês alega 
que para se ser capaz de considerar, sequer, a possibilidade de recorrer à 
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figura do reenvio é necessário um determinado grau de proficiência na 
matéria e no que se refere ao processo. A primeira série de sugestões visa, 
por conseguinte, contrariar o “medo do desconhecido”, na expressão de um 
juiz alemão. Abarca não só as situações em que os juízes se coíbem de 
ponderar a hipótese de reenvio por falta de competências necessárias para o 
efeito, como também aquelas em que o juiz se abstém de remeter a questão 
para o TJE por receio de que este a declare inadmissível. As ideias 
avançadas incluem a promoção de cursos especializados jurídicos e 
linguísticos que incidam de modo muito marcado sobre aspectos concretos 
(um número particularmente elevado de juízes lituanos e estónios, por 
exemplo, sugere a organização de seminários de cariz prático e o recurso à 
técnica de simulação de processos), publicações jurídicas e visitas ao 
Tribunal de Justiça Europeu. 

Alguns participantes solicitam informação basilar actualizada ou a publicação 
de um boletim informativo electrónico sobre processos de pedido de decisão 
prejudicial, pendentes e concluídos. Muitos pedem a disponibilização de um 
formulário ou minuta oficial, ou de elementos de boas práticas que lhes 
possam servir de guia em sede de reenvio. Um juiz de primeira instância 
alemão recomenda a elaboração de um guia sobre pedidos de decisão 
preliminar, em cooperação com as autoridades nacionais, nos moldes do guia 
prático utilizado no quadro do regulamento relativo à obtenção de provas.14

Um juiz comenta que se sentiria mais à vontade neste domínio se dispusesse 
de indicações mais claras quanto à forma como os factos devem ser 
sintetizados no despacho de reenvio. Em contrapartida, dois outros juízes, da 
França e da Polónia, dizem-se plenamente satisfeitos com a orientação oficial 
emanada em 2005 pelos ministérios competentes dos seus países, que 
continua disponível via Internet. 

Um segundo tema muito abordado é o temor de suscitar novamente uma 
questão que já tenha sido objecto de reenvio para o TJE. A este propósito, 
um juiz propõe que se crie um atlas das questões que já foram objecto de 
reenvio, organizado por área, à semelhança do modelo desenvolvido no 
domínio da cooperação judiciária em matéria civil.15 Outra achega consiste 
num mecanismo horizontal que permita informar sistematicamente todos os 
juízes da UE dos pedidos de decisão prejudicial deduzidos na sua área de 
competência. Um juiz búlgaro observa que, em qualquer caso, o processo 
utilizado para verificar se as questões a submeter a decisão prejudicial já 
foram objecto de reenvio anterior deve ser simplificado. Um juiz de patentes 
alemão faz notar que a informação sobre pedidos individuais de decisão 
prejudicial publicada no Jornal Oficial da União Europeia é insuficiente e deve 

                                               
14 Regulamento (CE) n.º 1206/2001 do Conselho, de 28 de Maio de 2001, relativo à 
cooperação entre os tribunais dos Estados-Membros no domínio da obtenção de provas em 
matéria civil ou comercial; o guia encontra-se disponível em: 
http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/docs/evidence_ec_guide_en.pdf
15 O Atlas Judiciário Europeu em Matéria Civil está disponível em:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
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ser completada.

Um terceiro tema recorrente é o desejo de poder aceder pela Internet a toda 
a informação relevante sobre processos de reenvio. Um participante polaco 
vai mais longe e sugere que o próprio reenvio deveria poder ser feito por via 
electrónica.

(ii) Aumento da celeridade processual

As referências à morosidade do processo, percebida como excessiva, 
avultam nas observações dos juízes de dezasseis Estados-Membros. É-lhe 
imputado um efeito dissuasor do recurso ao reenvio. Muitos juízes afirmam 
que conhecem o processo, mas evitam utilizá-lo por causa dos atrasos a que 
dá origem. Um juiz austríaco, por exemplo, considera que os mesmos são 
absolutamente inaceitáveis na esfera do direito social. Um juiz de um tribunal 
superior alemão tem especial dificuldade em compreender o tempo que 
medeia entre o fim da fase oral e o momento em que é exarada a decisão 
prejudicial e considera que, no âmbito das jurisdições nacionais, atrasos da 
mesma ordem seriam provavelmente tidos por abusivos ou ilegais. 
Raciocinando em sentido oposto, diversos juízes concluem que, com uma 
eventual aceleração do processo que propicie a consumação do potencial de 
reenvios que até aqui não têm sido concretizados pelos juízes nacionais, o 
TJE se arrisca a ficar soterrado sob uma avalancha de pedidos. 

Vários juízes propugnam a aceleração do processo em determinadas 
situações de urgência, como no campo da concessão de asilo. Um juiz 
entende que os pedidos de decisão prejudicial devem ter prioridade sobre 
outros tipos de processos da alçada do TJE, enquanto outro deseja que se 
faça um uso mais frequente da forma de processo acelerado que já existe.16

Poucos juízes indicam a duração média que consideram aceitável para o 
processo. Todavia, um juiz finlandês propõe 3-4 meses e um juiz sueco 
sugere 7-8 meses.

(iii) Forma e conteúdo dos acórdãos do TJE

A forma e o conteúdo dos acórdãos do TJE são um problema caro a muitos 
juízes, nomeadamente, embora não só, na Alemanha. A queixa mais 
frequente relaciona-se com a clareza das decisões no plano linguístico. Outra 
série de respostas versa sobre a sua alegada excessiva extensão. Um juiz 
finlandês, por exemplo, deseja acórdãos mais curtos, na linha dos que 
constituem a regra no Supremo Tribunal Administrativo da Finlândia. Vários 
juízes consideram que o TJE utiliza amiúde um tipo de raciocínio de carácter 
                                               
16 O processo acelerado é regulado no artigo 104.º-A do Regulamento de Processo do TJE, 
enquanto o artigo 104.º-B, recentemente introduzido, prevê uma forma de processo urgente e 
as normas que lhe são aplicáveis.
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demasiado geral ou abstracto para ser susceptível de uma aplicação 
adequada ao quadro factual das acções nacionais. Alguns outros juízes têm 
dificuldade em aceitar o modo como o TJE trata a questão dos precedentes. 
Um juiz gostaria que os acórdãos fossem mais explícitos no que respeita à 
forma como se articulam com a jurisprudência anterior, ao passo que outro 
prefere um sistema predominantemente baseado em princípios, em lugar de 
precedentes. Finalmente, um juiz sugere que o TJE faça um uso mais 
alargado de obiter dicta.

No entanto, nem todas as respostas nesta rubrica são queixas. Um juiz acha 
o diálogo do TJE com os tribunais nacionais "refrescantemente diferente" do 
tratamento dispensado pelo Tribunal Constitucional do seu país aos juízes 
que lhe submetem questões.

(iv) Promoção de um maior envolvimento do tribunal de reenvio

Um número substancial de juízes deseja que o juiz de reenvio seja chamado 
a envolver-se de forma mais estreita no processo em todas as suas fases. 
Uma juíza alemã da área financeira afirma que, com o alargamento, o risco 
de juízes, advogados-gerais ou quadros do TJE envolvidos em processos de 
reenvio não conhecerem a ordem jurídica interna de um determinado país se 
tornou ainda maior do que antes. Salienta a circunstância de, amiúde, tal 
desconhecimento só se tornar patente após as conclusões do advogado-
geral, numa fase do processo em que o juiz nacional já nada pode fazer. 
Assim, recomenda que o juiz de reenvio seja formalmente convidado a aduzir 
as observações que se lhe ofereçam, apesar de estar consciente de que isto 
contraria o objectivo de imprimir uma maior celeridade ao processo e deve, 
como tal, ser efectuado num prazo muito limitado. Vários outros participantes
manifestaram-se no mesmo sentido em termos mais gerais.

Um juiz de um tribunal de trabalho recomenda que se sujeite toda e qualquer 
reformulação da questão pelo TJE a audição prévia obrigatória do juiz de 
reenvio. Outro juiz reclama que a reformulação das questões seja objecto de 
"diálogo". Outra proposta, avançada por dois participantes, consiste em 
convidar o juiz de reenvio a participar na audiência de julgamento, com o fim 
de assegurar que a decisão do TJE não deixe de dar resposta ao pleito 
doméstico subjacente ao processo. Um juiz especializado em matérias 
financeiras gostaria que se reservasse "um lugar especial" aos juízes de 
reenvio que fazem questão de comparecer à audiência do processo no TJE, 
e que lhes fosse dada a possibilidade de responderem a perguntas de todos 
os intervenientes e de dirigirem uma saudação ao juge rapporteur.

(v) Reforma da estrutura funcional do TJE

Participantes de um amplo leque de Estados-Membros propõem que se 
introduzam alterações na estrutura do TJE. A proposta mais frequente é de 
que se encoraje a especialização funcional dos juízes, criando-se secções 
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especializadas para o efeito. Defende-se que isto permitirá tornar os 
acórdãos do TJE mais aceitáveis aos olhos dos juízes nacionais de 
jurisdições especializadas.  

Um juiz dinamarquês sugere que se transfira para o Tribunal de Primeira 
Instância a competência para proferir decisões prejudiciais em certas áreas 
em que o TJE já dispõe de uma jurisprudência bem consolidada. Um juiz 
alemão de um supremo tribunal administrativo regional propõe que os 
advogados-gerais sejam associados de modo estreito aos processos 
nacionais que são objecto de reenvio. Um juiz austríaco vai mais longe e 
propõe que se crie um tribunal comunitário de primeira instância em cada 
Estados-Membro. Um juiz alemão manifesta também o desejo de que os 
juízes do TJE passem a ser directamente eleitos pelos juízes nacionais, em 
vez de designados de comum acordo pelos governos dos Estados-Membros, 
como actualmente sucede, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 223.º do 
Tratado CE.

Finalmente, dois juízes de supremos tribunais de dois Estados-Membros 
distintos advogam que o TJE só deveria pronunciar-se nos casos mais 
relevantes para o ordenamento jurídico comunitário, ou seja, uma forma de 
jurisdição opcional.

(vi) Limitação do direito de reenvio

Um pequeno número de juízes alemães e dinamarqueses, sobretudo de 
segunda instância, propõe que se restrinja o direito dos tribunais de primeira 
instância de reenviarem questões ao TJE. Um juiz considera que os tribunais 
inferiores devem consultar o tribunal superior competente antes de 
remeterem uma questão ao TJE. Outro afirma que os juízes de primeira 
instância utilizam o mecanismo do reenvio a título prejudicial como 
expediente para se furtarem a decidir os casos mais difíceis. Um participante 
propõe que se outorgue às partes o poder de vetar as decisões de reenvio do 
processo do juiz. 

(vii) Alargamento do âmbito material da jurisdição do TJE

Vários juízes alemães defendem fervorosamente o alargamento da jurisdição 
do TJE às áreas reguladas pelos títulos IV do Tratado CE e VI do 
Tratado UE, e em particular às questões de asilo e imigração. Dois juízes 
polacos, por sua vez, instam o seu país a fazer uma declaração nos termos 
do n.º 2 do artigo 35.º Tratado UE.

(viii) Assistência especializada

Uma série de respostas, provindas sobretudo dos "novos" Estados-Membros, 
apela à criação ou reforço de órgãos ou serviços de apoio nacionais 
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destinados a prestar assistência aos juízes que pretendam recorrer ao 
processo de reenvio. Outros preferem dispor de assistentes especializados 
em cada tribunal, ou no quadro dos tribunais superiores. Por fim, um 
magistrado de um tribunal de cassação reclama que se crie no Tribunal de 
Justiça Europeu um serviço ao qual os juízes nacionais possam recorrer 
directamente, para obter auxílio na orientação dos seus esforços de 
pesquisa.

(ix) Flexibilização dos requisitos de aplicação do acte clair

Vários participantes consideram que os requisitos de aplicação do acte clair
devem ser flexibilizados, atendendo ao permanente alargamento da esfera de 
aplicação do direito comunitário. Um juiz de um supremo tribunal observa 
que, se na aplicação do preceituado no terceiro parágrafo do artigo 234.º do 
Tratado CE os tribunais nacionais seguissem de forma estrita os critérios 
prescritos na Jurisprudência do TJE17, este ver-se-ia atolado em pedidos dos 
tribunais superiores. Um juiz de primeira instância considera dúbia a fórmula 
"órgão jurisdicional nacional cujas decisões não sejam susceptíveis de 
recurso judicial previsto no direito interno".

(x) Aperfeiçoamento do direito processual nacional

Um juiz manifesta preocupação pelo facto de a lei processual alemã permitir 
que a matéria de facto seja objecto de um segundo apuramento, após a 
eventual formulação pelo tribunal de primeira instância de um pedido de 
decisão a título prejudicial. Tal reexame dos factos pode pôr em causa a 
utilidade da decisão do TJE, que se baseia num quadro factual que, 
entretanto, pode ter sido superado.

                                               
17 Ver, por exemplo, o processo C-283/81 CILFIT, Colect. [1982] p. 3415, números 16-20.
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Sugestões com vista ao aperfeiçoamento do processo de reenvio a título prejudicial
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5. Invocação do direito comunitário pelas partes

(a) Frequência

Considerando que as respostas a esta pergunta foram mais de mil (1109), 
podemos, aparentemente, ter por adquirido que o direito comunitário 
raramente é invocado pelas partes nos tribunais nacionais (ver gráfico infra). 

No gráfico infra, elaborado mediante recurso a uma base de ponderação, 
apresentam-se dispostos por ordem crescente, da esquerda para a direita, os 
Estados-Membros em que as partes invocam com mais frequência o direito 
comunitário, de acordo com a percepção dos juízes participantes. Não foi 
possível incluir neste gráfico alguns Estados-Membros por insuficiência do 
número de respostas disponíveis. Se exceptuarmos os casos da Bélgica e de 
Portugal, parece haver uma tendência relativamente clara no sentido de uma 
invocação mais frequente do direito comunitário nos "antigos" Estados-
Membros. É de assinalar, por exemplo, que na Bulgária, Polónia e República 
Checa o direito comunitário "nunca" tenha sido invocado junto da maioria dos 
juízes. No conjunto dos países, o direito comunitário "raramente" foi invocado 
perante a maioria dos juízes, salvo na Dinamarca, Finlândia e Suécia, onde o 
foi com maior frequência. 
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De acordo com a mesma base de ponderação, o direito comunitário parece 
igualmente ser mais invocado nos tribunais especializados em matérias 
financeiras, de propriedade intelectual e administrativas. 9% dos participantes
afirmam que o direito comunitário é invocado "com frequência" ou "com muita 
frequência" no seu tribunal. Já nos casos dos tribunais financeiros, 
administrativos e de propriedade intelectual, a percentagem é, 
respectivamente, de 41%, 28% e 25%.
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As respostas indiciam ainda, claramente, que a frequência com que é 
invocado o direito comunitário é directamente proporcional à categoria 
hierárquica do tribunal. Esta tendência é particularmente patente no caso dos 
tribunais supremos e de cassação, como se pode ver no gráfico infra.

(b) Domínios abrangidos

As 533 respostas analisadas reflectem a penetração do direito comunitário 
numa grande multiplicidade e diversidade de áreas de actividade a nível 
nacional. Duas áreas muito citadas são a da protecção do consumidor (9%) e 
a do direito civil e de processo civil (11%). Política de concorrência (9%), 
discriminação com base no género (8%), emprego (7%), liberdades 
fundamentais (6%), ambiente (5%), alfândegas (4%) e IVA (2%) assumem 
bastante proeminência nas respostas. Digna de nota é igualmente a 
abundância de referências às questões ligadas à concessão de asilo (3%). 

As referências ao domínio da agricultura incidem sobretudo na organização 
comum de mercados, incluindo o dos lacticínios. Os juízes que aludem às 
liberdades fundamentais citam predominantemente questões ligadas à livre 
circulação de pessoas (a livre circulação dos trabalhadores e a directiva 
relativa à cidadania18). É suscitada uma pluralidade de questões conexas, 
como as do destacamento de trabalhadores e da portabilidade das pensões e 
benefícios da segurança social. Faz-se referência ainda à livre circulação de 
mercadorias, designadamente de produtos farmacêuticos, e de serviços, 
especialmente em matéria de serviços de saúde e de serviços cuja prestação 
não envolve o atravessamento de fronteiras (por exemplo, os serviços de 
apostas on-line). A liberdade de estabelecimento é objecto de uma enorme 
quantidade de referências a propósito da questão da transmissão de 
empresas.

São mencionados vários aspectos da política de concorrência: cartéis, 
                                               
18 Directiva 2004/38/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, 
relativa ao direito de livre circulação e residência dos cidadãos da União e dos membros das 
suas famílias no território dos Estados-Membros, JO L 229 de 29.6.2004, p. 35.
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restrições verticais da concorrência, fusões e auxílios de estado. O mesmo se 
pode dizer dos direitos de propriedade intelectual (desenhos, direitos de 
autor, marcas comerciais, Directiva “Respeito”19).

Nas respostas, é aflorado um leque muito vasto de domínios ligados à 
protecção do consumidor, incluindo a comercialização de pacotes turísticos, 
as vendas ao domicílio, as técnicas de marketing abusivas assentes na 
comunicação da atribuição de pretensos "prémios" e a questão da reparação. 
Nos campos do direito civil e do direito processual, são mencionadas as 
questões do reconhecimento, jurisdição e execução de sentenças em 
matérias civis e comercial20, a Convenção de Roma21, os prazos de 
prescrição, o direito dos contratos e a legislação comunitária em matéria de 
notificação de actos judiciais e extrajudiciais, apoio judiciário22 e obtenção de 
provas. Esta vertente civil surge também nas numerosas referências que são 
feitas ao Regulamento “Bruxelas II” "bis"23 e à questão das prestações de 
alimentos no âmbito das acções de direito de família.

Um pequeno número de juízes, romenos e búlgaros na sua maioria, faz 
referência ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e ao artigo 6.º da 
CEDH.

                                               
19 Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu, de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito 
dos direitos de propriedade intelectual, JO L 157 de 30.4.2004, p. 16.
20 Regulamento (CE) n.º 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, JO L 012 de 16.01.2001, p. 1.

21 Convenção sobre a lei aplicável às obrigações contratuais, aberta à assinatura em 
Roma em 19 de Junho de 1980 (80/934/CEE), JO L 266  de 09.10.1980, p.1.
22 Directiva 2003/8/CE do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, relativa à melhoria do acesso 
à justiça nos litígios transfronteiriços, através do estabelecimento de regras mínimas comuns 
relativas ao apoio judiciário no âmbito desses litígios, JO L 26 de 31.1.2003, p.41.
23 Regulamento (CE) n.º 2201/2003 do Conselho, de 27 de Novembro de 2003, relativo à 
competência, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria matrimonial e em 
matéria de responsabilidade parental, JO L 338 de 23.12.2003, p.1.
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European arrest warrant:Mandado de detenção europeu;Banking:Banca;Working time:Tempo de trabalho;Portability of pensions:Portabilidade de pensões;Telecommunications:Telecomunicações; Public 
Procurement:Contratos Públicos;Driving licenses:licenças de condução;Food law:legislação alimentar;Intellectual property rights:direitos de propriedade Intelectual;ECHR:TEDH; 
Transport:Transportes;VAT:IVA;Agriculture:Agricultura;Asylum:Asilo;EUCitizenship/Free movement of workers:Cidadania da UE/Liberdade de circulação dos trabalhadores;Free movement of goods and 
services:Liberdade de circulação de mercadorias e serviços;Family law,inc. Brussels II bis:Direito da família, incl. Bruxelas II bis;Social security/Health insurance:Segurança social/Seguros de 
saúde;Customs:Alfândegas;Freedom of establishment:Liberdade de estabelecimento;Environmental:Ambiente;Sex Discrimination:Discriminação sexual;Employment/Labour law:Emprego/Direito do 
trabalho;Taxation:Fiscalidade;Consumer protection (directives) and redress:Protecção dos consumidres (directivas) e reparação
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(c) Motivos da invocação dessas matérias perante juízes nacionais

43 juízes avançam razões subjacentes à invocação de determinadas áreas 
do direito comunitário pelas partes. A mais apontada (42%) é, de longe, a 
incompatibilidade, aparente ou potencial, entre as directivas e as medidas 
nacionais de execução. Um juiz romeno comenta que se trata de uma função 
judicial importante no plano da aplicação do direito comunitário no terreno. A 
este propósito, citam-se com frequência as directivas relativas à protecção do 
consumidor, incluindo a Directiva “Vendas à distância”24 e a questão do 
comércio electrónico. O direito do emprego e o problema da discriminação 
são igualmente mencionados por vários juízes neste contexto. Um juiz 
finlandês afirma que a invocação do direito comunitário em situações de 
discriminação com base no sexo se explica pelo facto de as partes 
presumirem, amiúde, que ele confere direitos mais amplos que o seu direito 
doméstico.

O direito comunitário é utilizado também como meio auxiliar de interpretação 
de legislação nacional incompleta ou omissa. Um juiz de primeira instância 
alemão considera que, embora a transposição das directivas seja efectuada, 
em geral, de forma satisfatória, as pessoas muitas vezes não têm consciência 
de que por trás das medidas nacionais está o direito comunitário e, 
consequentemente, não se dão conta dos casos de transposição incorrecta. 
Outro juiz alemão, de um tribunal superior regional desta feita, observa que é 
comum a legislação nacional estar desfasada em relação ao direito 
comunitário.

Ponto muito notado pelos participantes (14%) é o de que o direito comunitário 
é invocado pelas partes em domínios que, por natureza, implicam uma 
actividade transfronteiras ou uma relação de interdependência entre 
Estados-Membros (aduaneiro, dos transportes, do direito comercial, da 
insolvência, da livre circulação de pessoas). 

Uma série de juízes (14%) destaca o facto de, nos casos em que a 
Comunidade desenvolveu um intenso labor legislativo numa dada área, as 
partes tenderem mais a estar a par do produto desse labor e a invocá-lo. 
Como exemplo, são citadas as áreas do ambiente e das telecomunicações. 
Observação semelhante é feita a propósito dos casos em que existe uma 
abundante jurisprudência do TJE num determinado domínio, susceptível de 
constituir um importante elemento de apoio, por exemplo, em sede de direito 
da concorrência ou de direito civil e comercial.

Para diversos participantes (12%), a invocação do direito comunitário explica-
se, acima de tudo, pela óptica internacional que preside à actuação de 
determinados litigantes e nos interesses financeiros em jogo. Esta tese é 
                                               
24 Directiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Maio de 1997, relativa 
à protecção dos consumidores em matéria de contratos à distância, JO L 144 de 04.06.1997, 
p.19.
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expendida em conexão com a livre circulação de mercadorias, direitos de 
propriedade intelectual, e direito da concorrência e das sociedades.

No que toca ao direito processual civil em particular, 9% dos participantes
consideram que foram tomadas medidas a nível comunitário para facilitar o 
acesso à justiça e simplificar o trabalho dos juízes e que, por esse motivo, as 
partes preferem recorrer directamente aos instrumentos comunitários. Dois 
juízes eslovenos afirmam que os ditos instrumentos trouxeram um acréscimo 
de certeza jurídica e de transparência. Outros tecem as mesmas 
considerações a propósito dos regimes específicos do exequatur e da 
insolvência.

Por fim, vários juízes explicam os motivos que obstam à invocação do direito 
comunitário pelas partes, ou que geram nelas grande reticência em invocá-lo. 
As autoridades públicas só o fazem quando são especializadas numa área 
particular. O mesmo vale para outras partes, por exemplo, no domínio do 
direito da concorrência, onde se jogam interesses económicos de vulto. Os 
advogados sentem-se mais à vontade no campo da jurisprudência nacional, 
que, no dizer de um juiz, é um terreno mais conhecido e de maior certeza 
jurídica. Outro juiz, de um tribunal superior alemão de uma área fronteiriça, 
observa que o grau de conhecimento do direito comunitário entre as partes 
varia enormemente. Este seria o factor com mais peso na determinação da 
frequência com que o direito comunitário é invocado.
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6. O juiz nacional como "primeiro aplicador" do direito comunitário

Responderam a esta pergunta 853 juízes. Dada a grande heterogeneidade 
que caracteriza as respostas, começaremos por analisá-las à luz de vários 
indicadores, e só depois traçaremos uma panorâmica dos temas abordados.

(a) Indicação geral das atitudes dos juízes

O primeiro indicador visa funcionar como elemento revelador da atitude dos 
juízes em relação à ideia de assumirem um papel no ordenamento jurídico 
comunitário. A resposta mais frequente traduz uma atitude de sério 
empenhamento e uma forte consciência de que o direito comunitário é agora 
parte integrante das ordens jurídicas nacionais e tem de ser aplicado sempre 
que seja caso disso (48%). Um grande número de juízes (17%) manifesta 
indiferença em relação a tal papel. Uma série de participantes (13%) mostra 
um sentimento de apreensão em relação ao direito comunitário e um 
pequeno número (2%) tem mesmo medo dele. Em compensação, 8% dos 
participantes exprimem curiosidade em aprender mais a respeito dele, e uma 
proporção idêntica encara o seu papel com entusiasmo. Uma pequena 
minoria dos juízes (4%), incluindo um dinamarquês doutorado em direito 
europeu, alardeia uma grande autoconfiança na matéria. Um juiz búlgaro de 
um tribunal regional diz-se mesmo “orgulhoso” de ter oportunidade de aplicar 
o direito comunitário, embora isso represente um desafio suplementar.

Com o segundo indicador, pretende-se medir a dificuldade de que se reveste 
este papel, na avaliação dos próprios juízes nacionais. Uma esmagadora 
maioria dos juízes nacionais considera esta missão difícil (52%) ou muito 
difícil (23%). Em contrapartida, uma minoria de participantes considera-a 
relativamente linear (7%) ou até fácil (18%).

O terceiro e último indicador destina-se a determinar a relevância que os 
participantes atribuem a este papel. Também aqui se obtiveram respostas 
particularmente claras, com uma grande maioria dos juízes a considerar o 
seu papel de primeiros aplicadores do direito comunitário totalmente 
irrelevante no quadro do seu trabalho diário (27%), quase irrelevante (26%) 
ou de menor relevância (25%). Outros 4% dizem ser, actualmente, 
indiferentes ao direito comunitário, mas esperar que a situação se altere com 
o tempo, atendendo a que o seu país só muito recentemente aderiu à UE. 
Finalmente, uma minoria (14%) considera importante esse seu papel e alguns 
(4%) atribuem-lhe uma importância crucial no quadro das suas actividades 
diárias.

Assim, se tivesse de traçar o perfil do juiz de primeira instância típico com 
base nas respostas a esta pergunta, poderia condensá-lo da forma seguinte: 

"Vejo-me primariamente como um juiz nacional. Levo o 
direito comunitário a sério, embora lidar com um corpo de 
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leis tão complexo seja uma grande responsabilidade. Além 
disso, raramente sou confrontado com ele no meu trabalho 
diário, uma vez que as partes quase não o invocam."
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(b) Breve apanhado das respostas individuais

(i) O direito comunitário como parte integrante do direito 
nacional e o juiz nacional como árbitro passivo

É muito elevado o número dos juízes que respondem que não se vêem como 
primeiros juízes encarregados de aplicar o direito comunitário, nem 
concebem desse modo o seu trabalho diário, visto que o direito comunitário 
se encontra já incorporado no direito nacional. Muitos participantes, 
nomeadamente da Polónia, afirmam mesmo que a correcta implementação 
do direito comunitário por legislação nacional elimina a necessidade de fazer 
uso do princípio da aplicação directa das directivas. Como tal, a maioria dos 
juízes declara só aplicar o direito comunitário directa e independentemente de 
qualquer medida de aplicação nos casos em que as partes o invocam 
expressamente. Um juiz de tribunal administrativo alemão vê-se como 
alguém a quem cabe "abrir as portas" do TJE às partes que pretendam levar 
a sua lide até tal instância. Um juiz polaco descreve a sua atitude como 
"bastante passiva" nesse aspecto. Uma observação muito repetida a este 
propósito é a de que nem as partes nem os advogados recorrem ao direito 
comunitário de modo significativo. Isto leva um juiz polaco a observar que a 
adesão à União Europeia não trouxe alterações tangíveis ao seu trabalho 
diário.

(ii) Percepção de que o direito comunitário só é relevante em 
matéria de relações transfronteiras

Um juiz de um tribunal de recurso francês comenta que muitos juízes ainda 
não se deram conta de que o direito comunitário não se aplica 
exclusivamente a casos transfronteiras.

(iii) Quantidade e complexidade dos actos jurídicos comunitários

Um juiz francês declara que o direito comunitário lhe "faz medo" por ser um 
corpo de leis desconhecido e de acesso difícil e que os advogados ainda 
sentem mais dificuldade no acesso do que os juízes. A mesma apreensão é 
expressa por um juiz alemão de segunda instância que classifica a 
terminologia usada no direito comunitário como “estranha” ou “de outro 
universo”. Outra preocupação recorrente é a inspirada pela vastidão da 
legislação comunitária secundária, e pela impressão que dá de estar em 
perpétua evolução e expansão, tanto no plano quantitativo como no da 
complexidade. Vários juízes, incluindo alguns que demonstram um 
entusiasmo e interesse notáveis pelo direito comunitário, consideram 
particularmente exigente o desafio de se manterem actualizados em sectores 
específicos.

(iv) Uma sobrecarga adicional
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Os participantes manifestam amiúde preocupação pelo facto de o volume de 
trabalho que lhes está confiado fazer com que lhes seja muito difícil, senão 
impossível, estudar em profundidade matérias de direito comunitário. Esta 
ideia é reforçada pela ideia de que a compreensão satisfatória de um ponto 
de direito comunitário requer um investimento de tempo significativamente 
superior ao requerido pelo exame de uma questão similar de direito interno.

(v) Hostilidade ao direito comunitário em si

Vários juízes mostram-se hostis à influência que o direito comunitário exerce 
sobre o direito nacional. Um juiz alemão de um tribunal financeiro é do 
parecer que a influência do direito comunitário aumenta o risco de "más" 
decisões e põe em causa a certeza jurídica. Finalmente, um juiz de um 
tribunal de trabalho encara como uma “provocação” o facto de o chamarem a 
desempenhar um papel no ordenamento jurídico comunitário.

(vi) Uma área infelizmente reservada a especialistas

Um juiz alemão critica a circunstância de os juízes de primeira instância 
raramente disporem dos meios técnicos necessários para se afoitarem no 
domínio do direito comunitário e de a iniciativa acabar por ser as mais das 
vezes de advogados altamente qualificados.

(vii) Desafios de ordem geracional

Vários juízes que, pela sua idade, nunca aprenderam direito europeu nos 
seus estudos jurídicos, incluindo um juiz francês de um tribunal de recurso e 
um juiz alemão sexagenário, consideram particularmente difícil a ordem 
jurídica comunitária.

(viii) Um papel a desenvolver no futuro

Uma série de juízes dos "novos" Estados-Membros mostra-se muito virada
para o futuro. Um juiz esloveno, por exemplo, afirma que este aspecto 
particular da função de juiz se desenvolverá naturalmente a seu tempo.

(ix) Insegurança

Diversos juízes sentem insegurança na aplicação do direito comunitário. A 
tradição jurídica que lhe é inerente é-lhes menos familiar e os métodos de 
interpretação são diferentes dos que utilizam habitualmente. Uma juíza de um 
tribunal administrativo acha que o direito comunitário tem uma dimensão que 
lhe escapa no seu trabalho quotidiano.

(x) Uma realidade óbvia
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Por outro lado, porém, uma minoria considerável dos juízes sente-se 
claramente mais à vontade no contacto directo com o direito comunitário, 
classificando-o como uma "realidade óbvia". Um juiz italiano declara ter plena 
consciência das implicações do papel de primeiro aplicador do direito 
comunitário e só faz votos de que os seus colegas de outros 
Estados-Membros tenham a mesma consciência. Outro participante observa 
que, embora a realidade em causa se esteja a tornar cada vez mais óbvia 
para os juízes, as partes e os advogados nem sempre os acompanham. Um 
juiz austríaco que confessa ter começado por sentir hostilidade ao direito 
comunitário comenta que, à medida que o foi aplicando, ele foi-se tornando 
cada vez mais "intuitivo". Um juiz alemão de um tribunal administrativo vai 
mais longe, observando que o papel é "empolgante, mas difícil" pelo facto de 
o direito comunitário ser ainda relativamente recente e de não existirem ainda 
recursos adequados em matéria de formação e de bibliotecas.

Dois juízes de tribunais administrativos alemães consideram positivo o facto 
de a maioria das questões de direito comunitário poder ser clarificada logo na 
primeira instância, sem uma multiplicação de recursos. A prática de reservar 
o conhecimento dessas questões aos tribunais nacionais superiores é 
contraproducente porque leva a que os casos se arrastem escusadamente. 
Um juiz de um tribunal comercial francês afirma que a primeira instância
funciona com frequência como "linha da frente" do direito comunitário e que, 
como tal, os seus juízes muitas vezes têm de arrostar com a oposição dos 
tribunais nacionais superiores. Outro j u i z  alemão anda sempre 
"acompanhado" pelo seu direito comunitário. E tem-no sempre presente num 
cantinho da mente (im Hinterkopf), mesmo quando não lhe cabe 
desempenhar um papel de primeiro plano (im Vordergrund).

(xi) Atitude pró-activa dos juízes

Um juiz francês afirma que é preciso desenvolver um conjunto de reflexos, 
uma vez que muitas disposições de direito comunitário, não invocadas pelas 
partes, acabam por ter de ser chamadas à liça pelo próprio juiz.

(xii) Cooperação judiciária no domínio do direito civil

Diversos participantes referem-se especificamente ao recurso que fazem aos 
instrumentos de cooperação judiciária no domínio do direito civil (alínea c) do 
artigo 61.º do TCE) e, nomeadamente, nos quadros do Regulamento 
“Bruxelas I”, da Directiva “Apoio Judiciário” e do regulamento relativo à 
notificação de actos judiciais extrajudiciais25. Um juiz de um tribunal de família 
nutre um interesse especial pela aplicação do Regulamento “Bruxelas II” 
"bis", pelo facto de ser portador de um ‘valor acrescentado’ claro para os 
cidadãos europeus.
                                               
25 Regulamento (CE) n.º 1348/2000 do Conselho, de 29 de Maio de 2000, relativo à citação e 
à notificação dos actos judiciais e extrajudiciais em matérias civis e comercial nos 
Estados-Membros, JO L 160 de 30.06.2000, p.37.
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(xiii) Questões do consumidor

Um juiz entende que o direito comunitário assume uma importância vital no 
campo da protecção do consumidor, que escapa no entanto à maioria dos 
seus colegas das magistraturas nacionais.

(xiv) Dificuldades de aplicação da doutrina do acte clair

No dizer de dois juízes de tribunais supremos, nem sempre é fácil determinar 
se a doutrina do acte clair é ou não aplicável a um caso concreto. O motivo 
mais aparente para isso é a dificuldade de apurar se algum tribunal nacional 
de outro Estado-Membro já julgou algum caso semelhante e em que sentido.
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7. Medidas tendentes a assegurar uma melhor compreensão e utilização 
do direito comunitário por parte dos juízes nacionais

(a) Síntese das sugestões apresentadas

790 participantes aduzem comentários ou sugestões nesta pergunta aberta.
A leccionação exaustiva e contínua das matérias de direito europeu ao longo 
de todo o percurso de formação dos juízes e de toda a sua carreira é, de 
longe, a sugestão mais popular (51,1%), e abundam as observações práticas 
feitas a esse propósito (ver infra – secção b). O segundo posto cabe aos 
apelos no sentido de mais e melhor informação (21,5%) e propostas de 
maneiras de a disponibilizar. Os apelos a uma melhoria da qualidade da 
legiferação a nível comunitário são muito numerosos (9,4%). A concluir, 
citem-se quatro categorias com taxas de popularidade mais ou menos 
idênticas: a questão da formação em matéria de línguas (4,4%), o modo 
como o direito comunitário deve ser abordado a nível nacional (4,3%), apelos 
a que a Europa faça menos e melhor (4,1%) e, por fim, as questões ligadas 
ao TJE e aos seus acórdãos (3,7%). Na página 61, no fim da secção 7, pode 
ver-se um gráfico elaborado a partir destes resultados. 

(b) Aperfeiçoamento da formação em direito comunitário dirigida a 
juízes em todos os seus aspectos

(i) Mais formação jurídica

Uma maioria esmagadora dos participantes que respondem a esta secção 
(75%) apoia um reforço da formação em direito comunitário a todos os níveis. 
Em primeiro lugar, alguns juízes advogam que o direito comunitário deve 
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passar a ter o estatuto de disciplina obrigatória e nuclear nos planos dos 
cursos de licenciatura em ciências jurídicas, como já é o caso em alguns 
Estados-Membros. Um juiz francês observa que o direito comunitário nem 
sempre está suficientemente integrado nos currículos nacionais em áreas em 
que a Comunidade tem feito um largo uso das competências de que dispõe. 
Os participantes dão um relevo ainda maior à importância da formação em 
direito comunitário, e em particular na matéria do processo de reenvio a título 
prejudicial, no quadro das escolas nacionais de formação de magistrados e 
juízes.

Há várias sugestões que surgem recorrentemente a respeito da formação 
profissional dos juízes. Em primeiro lugar, a formação tem de ser graciosa 
para os juízes. Um juiz considera que se trata de formação de interesse 
público e que faz parte do serviço oferecido ao público. Um juiz alemão do 
foro laboral nota que os cursos em causa são muito procurados e o número 
de vagas limitado, e muitas vezes é pedida uma contribuição financeira aos 
participantes. Em segundo lugar, a formação tem de ter carácter regular, ou 
mesmo contínuo, e alguns juízes consideram que só será eficaz se for 
obrigatória. Em terceiro lugar, pretende-se que a formação genérica, neste 
campo do direito comunitário, seja promovida a nível nacional e leccionada 
tão próximo quanto possível do local de trabalho dos autores das respostas. 
Há igualmente uma procura considerável de cursos mais especializados e 
aqui aflora uma tendência de sentido contrário, com os juízes a reclamarem, 
por vezes, que os ditos cursos sejam organizados a nível europeu, por 
exemplo sob a forma de conferências com participantes de outros 
Estados-Membros. Em quarto lugar, a formação de carácter geral tem de 
abranger o maior número possível de juízes nacionais de todos os escalões 
hierárquicos do sistema judiciário.

Finalmente, vários juízes apontam a importância da formação como factor de 
motivação. O direito comunitário é um corpo de leis intimidante e os cursos 
podem ajudar os juízes a superar quaisquer dúvidas que os possam assaltar. 

(ii) Enfoque especifico nas vertentes práticas da formação

Um largo número de juízes - polacos sobretudo, mas também húngaros, 
eslovenos, búlgaros, romenos e alemães – reclama uma formação mais 
prática e menos centrada na teoria. Os programas devem incluir a análise de 
casos e seminários com peritos. Um número substancial de respondentes 
manifesta também muito interesse em visitar instituições europeias e o TJE, 
em concreto.

(iii) Intercâmbios e contactos entre os juízes dos diferentes 
Estados-Membros

Numerosos participantes de um naipe muito equilibrado de Estados-Membros 
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assinalam a importância dos programas de intercâmbios para juízes da UE. O 
seu aspecto mais relevante é o ensejo que dão aos juízes de discutir com 
colegas de outros Estados-Membros matérias de interesse comum e 
conhecer a forma como eles tratam problemas similares num contexto judicial 
diferente. Segundo um juiz alemão, as acções de intercâmbio são essenciais 
para que os juízes aprendam a "raciocinar abstraindo-se do quadro nacional 
em que se inserem" e, assim, alarguem os seus horizontes. Acresce que 
vários juízes neerlandeses, belgas, eslovenos e alemães declaram estar 
pessoalmente interessados em cumprir estágios de formação no TJE.

Nas respostas, é expressa também uma certa frustração ante o número de 
vagas disponíveis em programas de intercâmbio, que é tido por muito 
escasso. Um juiz, por exemplo, observa que só os juízes que prestam serviço 
no ministério da justiça têm possibilidade de participar, enquanto um outro os 
classifica como programas reservados a uma elite de privilegiados, mas sem 
fundamentar esse seu juízo. 

Nas respostas à secção em análise, figuram ainda apelos ao incremento dos 
contactos entre juízes nacionais, sob formas diversas, como redes 
especializadas, por exemplo, que não consubstanciam um intercâmbio 
efectivo. Um juiz alemão encarece a importância de que se reveste o dispor 
de uma conexão pessoal, por oposição a anónima, com juízes de outros 
Estados-Membros. Um juiz de um supremo tribunal comenta que a troca de 
pontos de vista entre juízes de toda a UE é até essencial em sede de 
aplicação da doutrina do acte clair, em que cumpre ao juiz nacional inteirar-se 
dos resultados a que chegaram os tribunais nacionais de outros 
Estados-Membros e apurar se a diversidade de interpretações gerada por 
essa via pode pôr em causa a uniformidade na aplicação do direito 
comunitário. 

Um juiz italiano de primeira instância recomenda que a UE subsidie fóruns de 
debate on-line vocacionados para a discussão de questões de interesse 
comum e salienta que as competências linguísticas individuais dos juízes são 
um factor, e às vezes uma barreira, determinante no acesso a este tipo de 
interacção a nível transnacional. Por fim, um juiz sueco insiste na utilidade 
dos programas de intercâmbio como meio de mitigar o “medo” do direito 
estrangeiro que às vezes afecta os seus colegas. No entanto, esses 
programas exigem empenho e até inspiração pessoal.

Três juízes alemães pronunciam-se especificamente sobre a REFJ. Um 
deles, tendo participado numa acção de intercâmbio, fala com um entusiasmo 
particular da descoberta de aspectos de outro sistema jurídico e está 
receptivo a novas iniciativas. Os restantes dois apreciam o que a REFJ tem 
para oferecer, mas consideram as oportunidades disponíveis insuficientes e, 
também, pouco deficientemente divulgadas entre os juízes nacionais.

(iv) Criação de uma cultura jurídica comum
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Um número considerável de juízes deseja que se promova mais o 
desenvolvimento de uma cultura jurídica comum na Europa, de que o direito 
comunitário é parte integrante. Um juiz francês de primeira instância, do foro 
comercial, por exemplo, observa que o direito comunitário deve ser uma 
realidade da vida quotidiana de advogados e juízes, e não uma área 
reservada a uma elite de especialistas. No mesmo sentido se pronuncia um 
juiz alemão do foro administrativo, que afirma que o direito comunitário tem 
de ser objecto de um processo de assimilação que faça dele um dado natural 
no espírito dos juízes e do público. Um magistrado alemão de um tribunal 
financeiro assinala a enorme responsabilidade que impende sobre os juízes 
no plano do direito comunitário. Quando os seus direitos são atingidos, os 
cidadãos dispõem de vários instrumentos comunitários a que podem recorrer; 
mas em casos em que o que está em causa é, por exemplo, uma violação da 
Directiva “Habitats”26, e o lesado é o ambiente, que não pode defender-se, 
cumpre ao juiz manter-se particularmente vigilante. 

Outro juiz opina que as concepções nacionais do papel do poder judiciário 
devem, em certa medida, ser objecto de um esforço de aproximação, atentas 
as consideráveis diferenças regionais que actualmente se registam. Afirma-se 
que, entre os advogados, a interpenetração é uma realidade já de há muito. 
Um juiz francês alega que uma osmose mais profunda entre os tribunais 
nacionais e comunitários poderia funcionar como elemento gerador de uma 
cultura judicial comum.

(v) Aprendizagem electrónica

O tópico da aprendizagem electrónica é ventilado ocasionalmente nas 
respostas recebidas. Um juiz esloveno observa que alguns juízes de idade 
mais avançada não dominam as novas tecnologias e preferem as 
publicações impressas. Diversos juízes, não obstante, vêem na Internet um 
utensílio potencialmente útil no plano da formação por conta própria. Há 
também quem sublinhe que ela deve funcionar como um complemento, e não 
como substituto do contacto entre juízes. 

(vi) Observações específicas relativas ao ERA

Vários juízes formulam observações específicas sobre os seminários 
promovidos pelo ERA. A ideia que perpassa é que os cursos em causa são 
bons ou mesmo essenciais, mas a questão do financiamento da participação 
carece de ser reequacionada, posição que coincide com a já reportada acima 
a respeito da formação em geral. 

(vii) Uma escola europeia do sector judiciário
                                               
26 Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens, JO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
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Três juízes trazem à baila a ideia de uma agência ou organismo europeu 
encarregado de oferecer cursos de formação em direito comunitário a nível 
europeu sem prejuízo do papel primordial que cabe às autoridades nacionais 
nesta matéria. Um participante português advoga que os cursos europeus em 
causa devem ter carácter obrigatório e que os órgãos nacionais de formação 
devem tomá-los como modelo. Um juiz de um supremo tribunal administrativo 
considera que a criação de um órgão dessa natureza é essencial para fazer 
do direito comunitário "um direito vivo", isto é, direito aplicado a nível 
nacional. Acrescenta que, desafortunadamente, muitas vezes, a aplicação do 
direito comunitário no terreno não é feita pelos peritos nacionais das 
administrações e dos tribunais. 

(viii) Harmonização da forma como as decisões são redigidas

Um juiz francês aconselha que se estudem, e, dentro de certa medida, 
harmonizem, as técnicas de redacção de sentenças que são utilizadas em 
cada Estado-Membro.

(c) Melhoria do acesso à informação 

(i) Mais informação, em geral

Muitos juízes reclamam mais informação em matéria de direito comunitário. 
Há um receio generalizado de não se estar devidamente actualizado numa 
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área específica, dado o ritmo vertiginoso a que o direito comunitário evolui. O 
perigo de saturar os juízes de informação é igualmente destacado por vários 
participantes, que entendem que é necessário chegar-se a uma justa medida 
entre uma crónica falta de informação, de um lado, e a disponibilização de 
documentos em catadupa, por outro. Um juiz austríaco, por exemplo, 
considera que a informação em matéria de direito comunitário que se 
encontra disponível na Internet é apresentada de modo desordenado, o que 
faz com que não seja claro se se está perante a última versão de um dado 
documento ou, pelo contrário, perante uma versão já obsoleta.

Há juízes que reivindicam informação na sua língua materna. E abundam as 
menções à informação específica acerca do processo de reenvio a título 
prejudicial, bem como acerca dos desenvolvimentos mais recentes no campo 
do direito comunitário, e da repartição de competências entre os 
Estados-Membros e a Comunidade.

(ii) Literatura académica ou especializada

Muitos juízes, designadamente dos "novos" Estados-Membros (por ordem 
decrescente de frequência: Polónia, Eslovénia, Lituânia, Hungria), afloram 
diversos aspectos relacionados com o mundo académico e a investigação. 
Um juiz de um supremo tribunal faz referência à dificuldade em aceder a 
obras académicas publicadas noutros Estados-Membros. Um juiz alemão do 
foro financeiro manifesta-se no mesmo sentido e alude à falta de articulação 
transfronteiras que é patente na investigação em matéria de direito 
comunitário. Depois, além de serem dispendiosos, os livros de direito 
comunitário não são distribuídos pelos circuitos de comercialização dirigidos 
ao grande público. Uma juíza polaca acrescenta que o seu tribunal não tem 
actualmente disponibilidades para adquiri-los, dado o seu preço.

Os participantes no inquérito sustentam com veemência que todas as obras 
de interpretação e manuais académicos essenciais devem estar acessíveis 
ao juiz na sua língua, independentemente da difusão dessa mesma língua. 
Um juiz reclama que a Comunidade custeie a tradução de uma selecção de 
publicações de créditos firmados.

Por fim, um magistrado que exerce funções de assessoria junto de um 
tribunal de cassação e um juiz de primeira fazem exortações em prol de um 
maior desenvolvimento da literatura académica no campo do direito 
comunitário. Que, dizem, está insuficientemente representada nas revistas 
jurídicas nacionais, por exemplo, e é amiúde publicada tardiamente.

(iii) Publicação periódica de boletins informativos temáticos

Um considerável número de participantes reclama a publicação periódica de 
um boletim informativo sobre questões de direito comunitário, e também 
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sobre acórdãos proferidos nos outros Estados-Membros com relevância nos 
domínios a que se dedicam. Embora predominem as referências a um meio 
destinado a distribuição por correio electrónico, diversos juízes exprimem 
preferência por versões em papel. O boletim em causa deve ser periódico 
(trimestral ou quadrimestral, por exemplo), ter um formato leve e compacto e, 
acima de tudo, uma política editorial muito bem definida que faça dele um 
meio sempre relevante aos olhos dos juízes nacionais. Um juiz alemão de 
segunda instância pensa que um tal boletim informativo especializado 
encorajaria os juízes a manterem-se actualizados na sua área de 
competência, poupando-os ao trabalho de fazer a triagem de uma enorme 
massa de material irrelevante em grande parte.

(iv) Bases de dados de jurisprudência

Vários juízes tecem considerações sobre a falta de informação sobre a 
jurisprudência dos demais Estados-Membros. Aludem à ideia de criar uma 
base de dados de jurisprudência em que se colijam sentenças ou sumários 
de sentenças dos tribunais nacionais relacionadas com o direito comunitário. 
Um juiz de um supremo tribunal observa que não existe actualmente 
nenhuma base de dados de âmbito tão lato e defende que a informação 
sobre decisões judiciais estrangeiras deve sempre e em qualquer caso ser 
prestada gratuitamente e estar acessível na língua original e em Inglês. Entre 
as restantes sugestões incluía-se a da criação de uma rede de bases de 
dados e de um mecanismo que permitisse aos juízes nacionais de todos os 
Estados-Membros introduzir as respectivas decisões na base de dados 
europeia. Um ju iz  alude ao trabalho desenvolvido pela International 
Association of Refugee Law Judges (Associação Internacional de Juízes de 
Direito dos Refugiados), cuja base de dados se debate com dificuldades por 
falta de fundos27. Finalmente, um juiz alemão considera que a base de dados 
Jurifast, disponível no website da Associação dos Conselhos de Estado e das 
Jurisdições Administrativas Supremas da União Europeia28 contém 
informação adequada sobre os acórdãos proferidos noutros 
Estados-Membros. E proporciona igualmente uma boa perspectiva de 
conjunto dos processos de reenvio a título prejudicial pendentes e da 
aplicação das decisões prejudiciais pelos tribunais nacionais.

(v) Inclusão do direito comunitário nas colectâneas de legislação 
e nos manuais nacionais

Uma série de participantes de tribunais de primeira instância franceses e 
alemães apelam à inclusão da legislação comunitária e da correspondente 
jurisprudência nas colectâneas de legislação e nos manuais e obras de 
interpretação de profissionais do sector, tendo em conta a situação de 
subrepresentação em que aquelas se encontram. Um juiz de um supremo 
                                               
27  Base de dados acessível em: http://www.iarlj.nl/Database/searchform_English.htm
28 Base de dados acessível em: 
http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurifast/jurifast_en.php
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tribunal regional da Alemanha é de opinião que, caso fosse ligado de forma 
mais evidente ao direito nacional nesse tipo de obras de referência, o direito 
comunitário deixaria de ser visto como um ordenamento jurídico totalmente 
distinto das normas nacionais.

(vi) Aperfeiçoamento da função de busca nos sítios Curia e 
Eur-lex

Alguns participantes no inquérito reclamam a introdução de dispositivos de 
busca mais funcionais no acesso à legislação e aos acórdãos do TJE. São 
avançadas várias achegas nesta matéria, incluindo a adopção do sistema de 
busca por palavra-chave no corpo das decisões, que colocaria o “problema” 
mais no centro da operação de busca, e a modernização da apresentação 
dos motores de busca. 

Finalmente, um participante sugere que se tornem os acórdãos mais 
interactivos criando ligações que permitam ao leitor aceder automaticamente 
a outra decisão citada clicando apenas na respectiva referência, sem 
necessidade de proceder a uma nova busca. Outra sugestão vai no sentido 
de ser ponderada a possibilidade de se disponibilizarem conclusões de 
advogados-gerais mais antigas, que nem sempre estão acessíveis on-line.

(vii) Reforço do conhecimento e visibilidade do direito comunitário

Vários participantes, da Suécia, Chipre e Espanha, consideram importante 
que se assegure uma maior visibilidade do direito comunitário nos órgãos de 
comunicação social nacionais e que se explique o modo como este corpo de 
normas afecta a vida quotidiana dos cidadãos em toda a UE.

(viii) Interoperabilidade das bases de dados jurídicas nacionais e 
comunitárias

Mais do que a criação de uma base de dados europeia proposta no ponto (iv) 
da alínea c) da secção 7, dois juízes propõem que se cuide de assegurar 
uma melhor integração das funções de busca de dados de direito comunitário 
no quadro de bases de dados jurídicas nacionais já bem conhecidas e muito 
utilizadas, como o sistema alemão de informação jurídica Juris.

 (d) Aperfeiçoamento do processo de elaboração da legislação 
comunitária 

(i) Aumento da qualidade da legiferação

Uma parcela muito dilatada dos participantes no inquérito (71%) propõe 
alterações a nível comunitário relacionadas com a forma como as leis são 



PR\712384PT.doc 55/65 PE402.874v01-00

PT

elaboradas. 

Os autores de uma série de respostas insistem em que a linguagem e a 
estrutura da legislação têm de ser mais claras e sistemáticas. Um desejo de 
maior simplicidade, menos ambiguidade e mais precisão expresso por um juiz 
búlgaro de um tribunal de primeira instância é bastante representativo do teor 
de muitas dessas respostas. Um juiz alemão de primeira instância sugere que 
se evite recorrer com excessiva frequência a remissões para legislação 
anterior. Um juiz francês, também de primeira instância, observa que a 
complexidade dos actos comunitários e respectivas formulações atinge por 
vezes proporções “surrealistas”, e que os regulamentos relativo à protecção 
das variedades vegetais29 e Bruxelas II "bis" são ilustrações disso mesmo. 
Dois participantes comentam que a aplicabilidade ratione temporis de 
regulamentos e, em especial, directivas é difícil de determinar e que o modo 
como tal matéria é tratada não contribui para o seu esclarecimento. Um juiz 
especializado em questões financeiras aconselha igualmente que se proceda 
a uma racionalização das designações oficiais das directivas e regulamentos, 
tidas por desadequadas para efeitos de identificação em sede jurisprudencial. 
Noutro reparo atinente à questão da linguagem, assinala-se a necessidade 
de se usar de uma maior coerência extensiva a toda a gama dos diferentes 
instrumentos legislativos. Um juiz alemão, em contrapartida, opina que a 
ambiguidade e a complexidade são um corolário inevitável da 
indisponibilidade dos Estados-Membros para harmonizarem os seus sistemas 
jurídicos, mesmo numa escala limitada.

Um juiz de patentes de última instância realça o facto de algumas disposições 
serem inseridas nos actos comunitários à última hora. Tal circunstância não 
isenta, contudo, o legislador comunitário da responsabilidade de se certificar 
da compatibilidade desses acrescentos de última hora com o acervo da União 
e sua susceptibilidade de uma adequada integração num sistema regulador 
imbuído de uma lógica própria.

A prolixidade dos preâmbulos de certos actos comunitários é criticada por 
diversos juízes.

Dois juízes apelam a que se utilize mais frequentemente a regulação por 
meio de regulamentos, em lugar de directivas, por razões de certeza jurídica 
e clareza. Vários participantes pedem uma actuação mais transparente da 
parte do Conselho e do Parlamento ao longo do processo legislativo, para 
facilitar o labor de interpretação teleológica dos actos, após a sua adopção.

Finalmente, um juiz que participou como perito na rede para a elaboração do 
Quadro Comum de Referência no domínio do direito europeu dos contratos 
defende a necessidade de a Comissão auscultar de forma mais sistemática o 

                                               
29 Regulamento (CE) n.º 2100/94 do Conselho, de 27 de Julho de 1994, relativo ao regime 
comunitário de protecção das variedades vegetais, JO L 227 de 01.09.1994, p. 1.
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poder judiciário antes de avançar com propostas legislativas.

(ii) Codificação e publicação de colectâneas oficiais de direito 
comunitário

A ideia de codificar o direito comunitário, e eliminar com isso a necessidade 
de invocar uma multiplicidade de fontes na solução de qualquer questão 
jurídica foi bastante referida por juízes franceses e alemães (22%). Muitos 
encaram esta medida como parte de um esforço mais vasto dirigido à 
simplificação do direito comunitário e à facilitação do acesso à informação.

(iii) Melhoria da qualidade da tradução dos actos comunitários e 
dos acórdãos do TJE

Um pequeno número de juízes polacos e um juiz finlandês (6% das respostas 
relacionadas com este tema, no total) gostariam de ver melhorada a 
qualidade das traduções dos actos e acórdãos comunitários.

(e) Desenvolvimento das competências linguísticas dos juízes 

Juízes de um largo naipe de Estados-Membros, com uma forte representação 
dos “novos” Estados-Membros, atribuem um elevado grau de prioridade à 
questão da formação linguística dos juízes. Um grande número de 
participantes que apresentam outras sugestões menciona também esta em 
paralelo. Um juiz esloveno classifica-a até como uma urgência absoluta, 
enquanto um juiz polaco observa que o insuficiente conhecimento de outras 
línguas é um problema fundamental que tolhe o progresso noutras frentes. 

Um juiz italiano comenta que o conhecimento de línguas é um requisito 
essencial ao contacto directo entre juízes de Estados-Membros, e este é, por 
sua vez, uma pedra angular da cooperação judiciária em matérias tanto civil 
como criminal. Um juiz alemão serve-se desta constatação como base para 
sugerir a ideia de uma matriz que funcione como índice das capacidades 
linguísticas de todos os juízes num dado campo, tendo em vista facilitar a 
cooperação transfronteiras mediante a utilização de instrumentos como o 
regulamento relativo à obtenção de provas. 

Um juiz austríaco levanta a questão de saber se os cursos de línguas devem 
passar a ser obrigatórios para os juízes ou para os futuros juízes. Todos os 
participantes concordam, na linha das respostas anteriores relativas à 
formação jurídica, que a frequência desses cursos não deve acarretar 
quaisquer encargos para os juízes.

Finalmente, um juiz do Reino Unido adverte dos riscos da insularidade 
linguística, mas recorda ao mesmo tempo as limitações orçamentais com que 
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o poder judiciário se defronta.30 O pouco interesse que a possibilidade de 
explorar o seu amplo arsenal de capacidades linguísticas despertara levou-o 
a desistir dessa hipótese e a cingir-se ao direito interno. 

(f) Melhoramentos a introduzir pelas autoridades e pelo poder judiciário 
nacionais 

(i) Melhoria da transposição e da aplicação do direito 
comunitário

A resposta mais popular no capítulo do papel das autoridades nacionais 
(42%) consiste no pedido de uma melhoria da transposição e da aplicação do 
direito comunitário a nível interno. A transposição tem de ser pontual e plena. 
Dois juízes denunciam os riscos da prática de “goldplating”, isto é, de inserir 
nas medidas nacionais de transposição requisitos não previstos na directiva a 
transpor. Diversos juízes, incluindo um juiz francês de um tribunal de 
apelação, consideram essencial a publicação de tabelas de correspondência 
em que se indiquem as passagens concretas da legislação nacional em que 
se incorpora cada elemento de uma dada directiva. Finalmente, sugere-se 
que se torne obrigatória a inclusão do texto da directiva transposta na edição 
do acto ou instrumento nacional que a transpõe, o que contribuiria para uma 
maior interiorização pelo público da fonte do acto nacional.

(ii) Garantia de melhores condições de formação
                                               
30 Ver a edição do ano 2006 do relatório Sistemas Judiciais Europeus, da Comissão Europeia para a 
Eficiência da Justiça (CEPEJ), p.17-44.
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Muitos juízes (31%) salientam que a criação de oportunidades de formação 
não produz resultados se a carga de trabalho de um juiz o impossibilitar de 
arranjar tempo para consagrar à dita formação. Vários participantes no 
inquérito classificam-se como sobrecarregados e caracterizam a sua situação 
profissional como nada invejável. Um juiz observa que a formação na área do 
direito comunitário não é considerada para efeitos de promoções e 
provimento, o que constitui um claro desincentivo do esforço de aquisição de 
novos conhecimentos neste campo.
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(iii) Criação de um serviço ministerial de apoio aos juízes na 
área do direito comunitário

Uma pequena minoria dos juízes que se pronunciaram considera que um 
serviço especializado integrado na orgânica do respectivo ministério da 
justiça estaria na posição ideal para lhes prestar apoio. Os juízes de todos os 
tribunais poderiam submeter-lhe questões relacionadas com pesquisas e 
perguntas urgentes.

(iv) Juízes especializados nos tribunais nacionais e juízes “de 
ligação”

Vários juízes suecos de primeira instância consideram boa prática cada juiz 
de um qualquer tribunal manter-se actualizado numa área particular (incluindo 
o direito comunitário) e responder às dúvidas conexas com essa área que lhe 
sejam apresentadas pelos seus colegas. Outra ideia aventada, que foi 
adoptada os Países Baixos, consiste em dispor de coordenadores para o 
direito comunitário nos tribunais.

Um juiz belga defende acaloradamente a importação da figura do juiz de 
ligação pelo seu Estado-Membro, para facilitar a cooperação entre tribunais 
em litígios transfronteiras, por exemplo no domínio do direito de família, nos 
termos em que existe já em alguns Estados-Membros. 

(v) Justiça electrónica

Na sua resposta, um ju iz  de primeira instância polaco propugna o 
desenvolvimento da “justiça electrónica” e, em particular, uma utilização mais 
intensiva da tecnologia de informação no sistema judicial.

(vi) Papel dos supremos tribunais nacionais

Diversos juízes de primeira instância consideram que os supremos tribunais 
nacionais deveriam desenvolver um esforço maior com vista a alinhar a sua 
jurisprudência pela do Tribunal de Justiça Europeu, que em certos casos 
protege melhor o consumidor. 

(g) A UE tem de "fazer menos e melhor" 

(i) Menos legislação, um enfoque maior no princípio da 
subsidiariedade

Numerosos juízes reclamam que a UE produza menos legislação e que o 
TJE use de uma abordagem menos comprometida em sede de interpretação 
dos Tratados e do direito secundário. Um excesso de direito é reputado 
“injusto”, em si mesmo, para os cidadãos e alguns juízes consideram-no 
intimidador. Contenção é aqui a palavra de ordem, nomeadamente a nível 
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legislativo, mediante uma aplicação estrita do princípio da subsidiariedade. O 
rol das áreas em que a actividade judicial é vista como excessiva inclui os 
campos da saúde e do imposto não harmonizado sobre os lucros.

(ii) Abolição da aplicação directa do direito comunitário

Só um escasso número de participantes manifesta relutância em relação ao 
princípio da aplicação directa. Um juiz, por exemplo, considera que é muito 
difícil explicar a uma parte que perdeu uma acção, mesmo tendo cumprido 
escrupulosamente a lei nacional. Os participantes em causa recomendam, 
assim, que se regresse a um sistema estritamente dualista, em que o direito 
comunitário produza efeitos jurídicos apenas através das normas nacionais 
de execução. Os procedimentos por infracção seriam o único meio à 
disposição da Comissão para garantir o adequado cumprimento pelos 
Estados-Membros das suas obrigações no quadro dos Tratados, e aos 
cidadãos individuais não caberia qualquer papel nesse processo 
internacional.

(h) Aperfeiçoamentos ao nível do TJE

(i) Forma e estilo dos acórdãos

Muitos juízes têm dificuldade em entender os acórdãos do TJE. A principal 
crítica dos juízes alemães consiste na alegada ausência de um raciocínio 
sistemático e de coerência interna e externa nas decisões, ainda que um 
participante no inquérito observe que também se pode considerar que os 
juízes daquele Estado-Membro dão demasiada importância a esse problema. 
A maioria queixa-se de que o estilo do TJE é muito diferente do utilizado no 
plano doméstico e que isso faz com que o estudo dos acórdãos do TJE exija 
um esforço extraordinário. Um juiz do Reino Unido também considera que 
esses acórdãos são por vezes obscuros e sugere que a sua aplicação a nível 
nacional seria mais fácil se, na sua redacção, se adoptasse o estilo mais 
substancial e claro que caracteriza as conclusões do advogado-geral.

(ii) Contacto mais próximo com os juízes nacionais

Vários juízes, de todas as instâncias, entendem que um diálogo reforçado 
entre tribunais nacionais e comunitários pode contribuir para assegurar um 
melhor manuseamento do direito comunitário pelo poder judiciário nacional. 
No essencial, estamos aqui perante uma reiteração do desejo já 
anteriormente manifestado em termos vigorosos pelos juízes nacionais (ver 
secção 4(g)(iv)) de serem envolvidos de modo mais estreito em todas as 
fases do processo de reenvio a título prejudicial, e terem um contacto maior 
com os juízes e funcionários do TJE no quadro da sua formação.

Outros pontos, relacionados com o website do TJE são abordados acima na 
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secção 7(c)(vi).

(i) Formação dos advogados 

Dada a grande medida em que uma parte muito considerável dos juízes deixa 
ao arbítrio da partes a invocação do direito comunitário (ver secção 6(b)(i)), 
para uma parcela dos participantes no inquérito (6%) seria natural que a 
tónica em matéria de formação fosse posta mais no lado da preparação dos 
advogados do que no da preparação dos próprios juízes. Se os advogados 
recorressem mais ao direito comunitário nos casos em que ele pode ser 
relevante para as suas pretensões, os juízes seriam chamados com mais 
frequência a analisar questões do seu foro. 

Todavia, há muito trabalho ainda por fazer. Segundo um juiz de um tribunal 
de recurso belga, a maioria dos advogados ainda não se compenetrou da 
existência do ordenamento jurídico comunitário e vê a UE mais como uma 
burocracia do que como uma entidade com capacidade legislativa. Um juiz de 
jurisdição administrativa suprema regista com decepção que a ordem dos 
advogados do seu país deixou de organizar cursos de direito comunitário pelo 
facto de a escassez da procura os tornar demasiado onerosos. 

(j) Alteração das características fundamentais da União

Uma parcela muito reduzida dos juízes que responderam ao inquérito propõe 
que se introduzam alterações mais radicais na estrutura constitucional da 
União Europeia. O alvo mais popular entre os autores das propostas de 
alteração é o regime linguístico da União, sendo vários os juízes que apelam 
à adopção do Inglês como língua de trabalho única da União, ou mesmo 
como única língua que faz fé na redacção dos actos comunitários, para 
facilitar a comunicação entre os juízes e eliminar os problemas inerentes à 
tradução e à interpretação autorizada. Por fim, um juiz recomenda que se 
fundam os Tratados CE e UE num único Tratado, conforme previa o Tratado 
Constitucional assinado em 2004.31

                                               
31 Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, JO C 310 de 16.10.2004, p. 1.
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Sugestões para uma melhor compreensão e utilização do direito comunitário
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8. Exemplar do questionário enviado aos juízes nacionais

COMISSÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS

O PAPEL DO JUIZ NACIONAL
NO SISTEMA JUDICIAL DA UNIÃO EUROPEIA

QUESTIONÁRIO

É favor assinalar com um círculo a resposta correcta e desenvolver sempre que necessário.
Este QUESTIONÁRIO é anónimo.

I. Acesso ao direito comunitário

A. Sabe como aceder ao direito comunitário? SIM - NÃO

Em caso afirmativo, que meios usa para aceder ao direito comunitário?

 acesso via Internet: EUR lex - CURIA - Outro: _______________________________

 informação / formação promovida pelas autoridades nacionais do meu país 

 informação / formação promovida por redes europeias

 outro:____________________________________________________________

B. Com que frequência costuma consultar a jurisprudência do TJE? 

 Regularmente / Raramente / Nunca

II. Informação e formação

A. Considera que a língua constitui uma barreira a uma adequada informação na área do Direito comunitário? 

SIM - NÂO

 Há algum tipo de informação que considere particularmente difícil de obter na sua língua? Especifique: 

_____________________________________________

 Já frequentou cursos de línguas com incidência na área do direito?          SIM - NÃO.  Em caso 

afirmativo, especifique: ________________________________________

B. Alguma vez participou em programas de formação, tais como o TAIEX/ REFJ/ ERA , etc? SIM - NÃO

Em caso afirmativo, queira responder às perguntas seguintes:

 Nome do programa: ____________________________________________

 A sua participação beneficiou de algum financiamento? SIM - NÃO

o Em caso afirmativo, em que percentagem? ____________ %
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o Considera elevada a sua participação financeira? SIM - NÃO

o Considera que a sua participação em acções de formação devia ser livre de encargos? SIM -

NÃO

 A participação nessas acções é subordinada a algum tipo de condição? SIM - NÃO

o Em caso afirmativo, explique: _______________________________________________

 Quantas vezes tomou parte em acções dessa natureza? ____________x

C. Tem conhecimento de algum programa de formação nacional na área do direito comunitário?  SIM - NÃO 

   Em caso afirmativo, especifique: ______________________________________________________

   Já participou em algum programa nacional desse tipo? SIM - NÃO

   Em caso afirmativo, queira responder às perguntas seguintes:

 Nome do programa: ____________________________________________

 A sua participação beneficiou de algum financiamento? SIM - NÃO

o Em caso afirmativo, em que percentagem? _______ __ %

o Considera elevada a sua participação? SIM - NÃO

o Considera que a sua participação em acções de formação devia ser livre de encargos? SIM -

NÃO

 A participação nessas acções é subordinada a algum tipo de condição? SIM - NÃO

o Em caso afirmativo, explique: ________________________________________________

 Quantas vezes tomou parte em acções dessa natureza? ____________x

D. Existem redes nacionais a nível judicial ou ministerial destinadas a informar os juízes sobre:

 os processos de reenvio prejudicial pendentes suscitados por tribunais nacionais? SIM - NÃO

 jurisprudência relevante de tribunais de outros Estados-Membros? SIM - NÃO

 a jurisprudência do TJE? SIM - NÃO

III. Processo de reenvio a título prejudicial

A. Até que ponto está familiarizado com o procedimento de reenvio para o Tribunal de Justiça Europeu?

 Muito familiarizado / Familiarizado /Nada familiarizado

B. Já remeteu algum processo para o Tribunal de Justiça Europeu?      SIM - NÃO

  Em caso afirmativo, queira responder às perguntas seguintes:

 Quanto tempo demorou o processo (do despacho de reenvio à decisão do TJE)?

o Considera excessivamente longa alguma fase do processo? Em caso afirmativo, especifique: 

_________________________________________________

 As questões que apresentou foram substancialmente reformuladas pelo Tribunal? SIM - NÃO

o Em caso afirmativo, em que medida? __________________________________________

 Dispôs de orientação suficiente na formulação das questões reenviadas? SIM - NÃO

o Em caso afirmativo, de que fonte? ____________________________________________

 Que impacto teve a resposta do Tribunal de Justiça Europeu na evolução do processo nacional; foi fácil 

aplicá-la aos factos? ___________________________
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C. A lei do seu país permite às partes de um processo submetido a um tribunal inferior requererem o seu reenvio 

a título prejudicial para o TJE? SIM - NÃO

Em caso afirmativo,

 O pedido pode ser indeferido? SIM - NÃO

 O indeferimento tem de ser fundamentado?  SIM - NÃO

D. Um juiz nacional no seu Estado-Membro é livre de reenviar processos a título prejudicial para o Tribunal de 

Justiça Europeu por sua própria iniciativa (independentemente de arguição pelas partes)? SIM - NÃO

 No seu Estado-Membro, a decisão de reenvio de um tribunal inferior é passível de recurso? SIM - NÃO

o Em caso afirmativo, em que circunstâncias? ________________________________

E. No seu Estado-Membro existem órgãos criados especificamente para assistirem os juízes na formulação de 

reenvios a título prejudicial para o Tribunal de Justiça Europeu? SIM - NÃO

o Em caso afirmativo, queira especificar quais: 

__________________________________________

IV. Procedimentos Nacionais

A. No seu Estado-Membro, existem disposições específicas em sede de aplicação da legislação comunitária e 

dos princípios gerais do direito comunitário, tais como:

 interpretação em conformidade com o direito comunitário? SIM - NÃO

o Em caso afirmativo, queira explicar: _______________________________________

 o poder de derrogar as normas nacionais que contrariem o direito comunitário? 

SIM - NÃO

o Em caso afirmativo, queira explicar: _______________________________________

B. De acordo com a sua experiência, com que frequência é que as partes invocam o direito comunitário? 

 Muito amiúde /Amiúde / Ocasionalmente / Raramente / Nunca

Se muito amiúde, em que áreas sobretudo, e porquê?___________________________

C. No seu Estado-Membro, um juiz nacional pode suscitar questões de direito comunitário por sua própria 

iniciativa (sem que as partes as tenham arguido elas mesmas)? SIM - NÃO

Em caso afirmativo, com que frequência é que isso ocorre na prática (pode dar exemplos concretos)?

V. Perguntas de Carácter Genérico

A. Como vê o seu papel de "primeiro juiz incumbido da aplicação do direito comunitário" no seu trabalho diário? 

B. Recomenda a introdução de algum melhoramento do mecanismo do reenvio a título prejudicial? 

C. O que considera que poderia contribuir para uma melhor compreensão e utilização do direito comunitário? 

D. Inclua as observações ou sugestões que desejar.

(FIM)
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