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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre melhorar o acesso à justiça: apoio judiciário em processos transfronteiriços de 
natureza civil e comercial
(2012/2101(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Diretiva 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 litígios1,

– Tendo em conta o Relatório de 23 de fevereiro de 2012 da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité Económico e Social Europeu sobre a aplicação da 
Diretiva 2003/8/CE para melhorar o acesso à justiça em litígios transfronteiriços através 
do estabelecimento de regras mínimas comuns relativas ao apoio judiciário no âmbito 
desses litígios (COM(2012)0071),

– Tendo em conta o terceiro parágrafo do artigo 47.º da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia,

– Tendo em conta a Convenção da Haia de 25 de outubro de 1980 sobre o Acesso 
Internacional à Justiça,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e o parecer da Comissão 
do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores (A7-0000/2013),

A. Considerando que o 3.º parágrafo do artigo 47.º da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia prevê que “É concedida assistência judiciária a quem não disponha de 
recursos suficientes, na medida em que essa assistência seja necessária para garantir a 
efetividade do acesso à justiça”;

B. Considerando que a Diretiva 2003/8/CE do Conselho contém disposições que asseguram 
que os cidadãos envolvidos em litígios transfronteiriços tenham acesso à justiça;

C. Considerando que a principal disposição da diretiva garante que não poderá ser recusada 
assistência judiciária com o fundamento único de o litígio ser transfronteiriço por 
natureza, mantendo assim cada Estado-Membro o seu próprio sistema de assistência 
judiciária, antes devendo estar aberta a pessoas de outros Estados-Membros;

D. Considerando que a diretiva continua estabelecendo condições para a concessão de apoio 
judiciário transfronteiriço, relacionadas em especial com os recursos financeiros, o fundo 
do litígio, e a natureza transfronteiriça do mesmo;

E. Considerando que o apoio judiciário deve ser concedido apenas a pessoas cujos recursos 
financeiros não lhes permitem aceder à justiça sem a intervenção desse apoio;

                                               
1 JO L 26 de 31.1.2003, p. 41.
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F. Considerando que esses recursos são avaliados com base nas diretrizes em vigor no 
Estado-Membro em que funcione o Tribunal, e que em diversos Estados-Membros têm 
limiares fixos;

G. Considerando que esses limiares diferem consideravelmente de Estado-Membro para 
Estado-Membro, e um cidadão que seja considerado como necessitando de apoio 
judiciário num Estado-Membro poderá não ser considerado necessitado desse apoio 
noutro Estado-Membro, e que o artigo 5.º, n.º 4 da diretiva em certa medida reconhece 
este problema;

H. Considerando que, a fim de enfrentar estas discrepâncias, haverá que considerar se se 
deveria permitir também a um cidadão requerer apoio judiciário no seu Estado-Membro
de residência, sendo o pedido decidido pelas autoridades desse Estado-Membro;

I. Considerando que, a fim de facilitar as coisas tanto para o cidadão quanto para as 
autoridades que aplicam a diretiva, os cidadãos deverão poder escolher, no caso de 
pedidos transfronteiriços de apoio judiciário, entre esse pedido ser decidido no seu 
Estado-Membro de residência ou no Estado-Membro em que o Tribunal funciona ou em 
que a decisão deva ser aplicada;

J. Considerando que, se essa escolha existisse, as autoridades dos Estados-Membros 
poderiam aplicar os seus próprios critérios, em vez de terem que transmitir o pedido ou 
que remeter para as condições e diretrizes de outros Estados-Membros;

K. Considerando que aos cidadãos cujo direito a apoio judiciário tenha sido reconhecido no 
seu Estado-Membro de residência poderia ser fornecido um certificado que o 
comprovasse, o qual seria respeitado pelas autoridades do Estado-Membro em que o 
Tribunal funcionasse ou em que a decisão devesse ser aplicada;

L. Considerando que o apoio judiciário transfronteiriço nos termos da diretiva abrange 
também os custos adicionais inerentes aos casos transfronteiriços, como interpretação, 
tradução e despesas de viagem;

M. Considerando que a Convenção da Haia de 25 de outubro de 1980 sobre o Acesso 
Internacional à Justiça contém disposições semelhantes a nível internacional; 
considerando, contudo, que essa Convenção é aplicada apenas por 17 dos 27 
Estados-Membros;

N. Considerando que os restantes Estados-Membros devem assim ser encorajados a assinar 
ou ratificar a Convenção;

Aplicação da Diretiva 2003/8/CE

1. Congratula a Comissão pela apresentação do seu relatório sobre a aplicação da Diretiva 
2003/8/CE;

2. Nota com satisfação que todos os Estados-Membros transpuseram a diretiva; regista, 
contudo, que a interpretação do âmbito da diretiva relativamente a certos pontos diverge 
entre Estados-Membros;



PR\925611PT.doc 5/8 PE504.231v01-00

PT

Aumentar a consciencialização quanto ao direito a apoio judiciário transfronteiriço

3. Lamenta o facto de relativamente poucos cidadãos e profissionais parecerem ter 
conhecimento dos direitos conferidos pela diretiva;

4. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que tomem medidas destinadas a 
aumentar a consciencialização quanto ao direito a apoio judiciário transfronteiriço em 
questões civis e comerciais, melhorando assim a livre circulação dos cidadãos;

5. Solicita ainda à Comissão e aos Estados-Membros que lancem uma campanha eficaz de 
informação a fim de atingir um grande número de potenciais beneficiários, bem como 
profissionais do direito;

6. Assinala que poderiam ser utilizadas novas tecnologias e instrumentos de comunicação 
para permitir o acesso às informações sobre o apoio judiciário;

Garantir um apoio judiciário competente

7. Considera que deveriam ser elaboradas bases de dados de profissionais do direito com 
conhecimentos linguísticos e de direito comparado suficientes para atuar em casos de 
apoio judiciário transfronteiriço, garantindo assim que sejam designados profissionais do 
direito capazes de atuar em tais casos;

8. Sugere que seriam desejáveis regimes especiais de formação a fim de dar aos profissionais 
do direito competência transfronteiriça, com enfoque em cursos de línguas e de direito 
comparado;

Facilitar o funcionamento da diretiva para os cidadãos

9. Sublinha a importância de assegurar que os procedimentos de aplicação sejam simples, de 
maneira a que os cidadãos possam sempre solicitar apoio judiciário sem a ajuda de um 
profissional do direito;

10. Propõe adicionalmente que os Estados-Membros considerem a conveniência de designar 
uma autoridade única para as questões de apoio judiciário transfronteiriço em cada 
jurisdição, uma vez que tal concentraria a competência e promoveria também a 
visibilidade do regime;

11. Sugere que aos requerentes deveria ser dada a opção de pedirem o apoio judiciário no seu 
Estado-Membro de residência ou no Estado-Membro em que o Tribunal funcione ou em 
que a decisão seja aplicada; nota que, ao abrigo de tais disposições, as autoridades de cada 
Estado-Membro poderiam então aplicar os seus próprios critérios ao decidirem sobre o 
pedido;

12. Propõe que qualquer decisão das autoridades do Estado-Membro de residência que 
conceda apoio judiciário, comprovada por um certificado comum, deverá também 
produzir efeitos no Estado-Membro em que o Tribunal funcione ou em que a decisão seja 
aplicada;

13. É de opinião que, quando necessário, os custos abrangidos deverão também incluir os 
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custos de, e associados a, comparência perante o juiz ou autoridade que aprecie o pedido;

14. Convida a Comissão a apresentar uma proposta de alteração da diretiva de acordo com as 
linhas supra definidas, eventualmente no contexto de um novo Código do Apoio 
Judiciário;

Encorajar formas alternativas de apoio judiciário

15. Encoraja os Estados-Membros a instituírem sistemas mais eficazes para a cooperação 
entre organismos públicos e organizações não-governamentais, por forma a tornar o apoio 
judiciário e o aconselhamento jurídico mais acessíveis aos cidadãos;

16. Acolhe favoravelmente as numerosas iniciativas que demonstraram ser bons exemplos das 
melhores práticas no domínio do apoio judiciário gratuito, incluindo agências pro bono e 
clínicas jurídicas;

17. Encoraja os Estados-Membros a garantirem a disponibilidade de apoio judiciário pré-
contencioso, e a facilitar o acesso ao mesmo, incluindo conselhos sobre a utilização de 
métodos alternativos de resolução de litígios, os quais se revelam frequentemente mais 
eficazes em termos de custos e menos prolongados que os litígios judiciais;

Aspetos internacionais do apoio judiciário

18. Apela aos Estados-Membros que ainda não assinaram e/ou ratificaram a Convenção da 
Haia de 25 de outubro de 1980 sobre o Acesso Internacional à Justiça para que o façam, 
uma vez que tal melhorará o acesso dos cidadãos à justiça fora da União Europeia;

o

o          o

19. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos Estados-Membros.



PR\925611PT.doc 7/8 PE504.231v01-00

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Diretiva 2003/8/CE 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, é uma peça legislativa muito importante para os 
cidadãos europeus, uma vez que pretende garantir que os membros da sociedade com menos 
posses tenham também acesso à justiça noutros Estados-Membros, por exemplo quando 
exercerem o seu direito à livre circulação ou beneficiarem do mercado interno.

1. Aplicação da diretiva

A diretiva tem sido aplicada desde 2004. Em 2012 a Comissão apresentou o primeiro relatório 
de avaliação da aplicação da diretiva.

O relator acolhe com agrado o relatório da Comissão e nota com satisfação que a Comissão 
concluiu que todos os Estados-Membros estão, globalmente, a aplicar com sucesso a diretiva. 
A Comissão observa que alguns Estados-Membros podem não aplicar integralmente 
determinadas disposições; a ser esse o caso, a Comissão deverá usar os poderes que o Tratado 
lhe confere para garantir que o direito da UE seja aplicado.

A presente diretiva aplica-se apenas em questões civis e comerciais; em especial, não abrange 
litígios penais ou de direito público. A definição de questões civis ou comerciais deve ser 
entendida como definida autonomamente pelo direito da UE, o que significa que alguns 
litígios que seriam considerados de direito público em certos Estados-Membros poderão na 
realidade ser abrangidos pelas disposições da diretiva.

2. Consciencialização do público

O principal problema que é possível identificar a propósito da diretiva é que é muito pouco 
conhecida. A Comissão apurou que apenas 12% dos cidadãos têm conhecimento da existência 
de apoio judiciário transfronteiriço1. Se os cidadãos desconhecem a possibilidade de requerer 
apoio judiciário transfronteiriço, é improvável que beneficiem desse direito caso se encontrem 
numa situação em que tal seria relevante.

Por conseguinte, é importante tomar medidas para garantir uma maior consciencialização 
quanto ao apoio judiciário transfronteiriço, em especial entre os profissionais do direito.

3. Melhoramentos de ordem prática

O problema é que, se o apoio judiciário for concedido e um advogado for designado, o 
advogado e o seu cliente poderão ter problemas de comunicação devido à ausência de 
conhecimentos linguísticos ou de compreensão do sistema jurídico do outro. Deveriam ser 
tomadas medidas para garantir que os advogados designados nestes casos tenham 
competências adequadas na língua relevante e no sistema jurídico estrangeiro. Tal poderia 
conseguir-se, por exemplo, criando bases de dados de profissionais de direito com essas 

                                               
1 Eurobarómetro especial n.º 351, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf.
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competências, caso não existam já.

A fim de melhorar os níveis de competência, os Estados-Membros poderiam também 
considerar a hipótese de designar uma autoridade única encarregada da transmissão e receção 
para cada jurisdição, assegurando assim que os funcionários encarregados desses casos 
tenham experiência suficiente. Quando o apoio judiciário transfronteiriço é tratado de maneira 
descentralizada, os serviços individualmente considerados têm frequentemente um número 
muito reduzido de tais processos, o que significa que os funcionários podem não dispor de 
experiência suficiente para se ocuparem eficazmente dos pedidos.

Outro dos atuais problemas é que diferentes Estados-Membros têm diferentes limiares ou 
diretrizes para a concessão de apoio judiciário. Tal significa que alguém que teria direito ao 
apoio judiciário no seu Estado-Membro de residência pode não o ter no Estado-Membro em 
que o litígio ocorra.

Tendo em conta este facto, e o facto de que poderá ser mais fácil para as autoridades do 
Estado-Membro de residência comunicarem com o requerente e avaliarem a sua situação 
financeira, o relator gostaria de fazer uma nova proposta: os requerentes deverão poder optar 
entre solicitar o apoio judiciário quer no Estado-Membro de residência quer no 
Estado-Membro em que o apoio é solicitado. Cada autoridade aplicaria os seus próprios 
limiares e diretrizes. Caso o pedido fosse deferido pela autoridade do Estado-Membro de 
residência, ao cidadão  seria entregue um certificado comprovando esse direito, certificado 
que por sua vez seria aceite pelas autoridades no outro Estado-Membro sem uma nova 
avaliação da situação.

Este procedimento tornaria as coisas consideravelmente mais fáceis para os cidadãos (e 
também para as autoridades relevantes) e tornaria o processo mais célere.

Dever-se-ia assim solicitar à Comissão que apresentasse uma proposta de alteração da diretiva 
de acordo com as linhas anteriormente expostas.

5. Relações internacionais

A Convenção da Haia de 25 de outubro de 1980 sobre o Acesso Internacional à Justiça 
contém regras semelhantes sobre o direito a apoio judiciário, as quais se aplicam a nível 
internacional. O número de Estados que aplicam a Convenção é relativamente pequeno, mas 
crescente. Só 17 dos 27 Estados-Membros aplicam a Convenção. Os Estados-Membros 
deveriam ser encorajados a assinar a Convenção, se necessário através de uma decisão do 
Conselho, uma vez que os seus cidadãos beneficiariam do acesso a apoio judiciário também 
em certos países terceiros.


