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Comissão das Petições

17.04.2008

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição 640/90, apresentada por J.S. GARDNER, bem como as petições 124/93, 
229/94, 322/94, 500/94, 651/94, 732/94, 750/94, 819/94, 858/94, 940/94, 1141/94, 
1187/94, 1/95, 425/95, 1161/95, 21/96, 22/96, 29/96, 75/96, 260/96, 1198/97, 
511/98 e 689/98,
sobre as dificuldades com que se confrontam os leitores de línguas estrangeiras 
(lettori) nas universidades italianas

I. Resposta complementar da Comissão, recebida em 12 de Fevereiro de 1999:

As petições em referência prendem-se com a problemática dos leitores de línguas 
estrangeiras nas universidades italianas, a qual é bem conhecida de todas as instituições 
comunitárias. 

No quadro do processo por infracção que a Comissão instaurou com fundamento na 
inobservância, por parte das universidades italianas, dos direitos adquiridos pelos 
leitores de línguas estrangeiras, o Governo italiano notificou a Comissão, em Agosto de 
1998, de uma circular administrativa da autoria do Ministério das Universidades, de 
Julho de 1998, na qual se requer aos reitores de todas as universidades italianas que 
ponham definitivamente termo ao conflito com os leitores, respeitando os direitos por 
estes adquiridos, tal como previsto no Direito italiano. 

A Comissão havia, contudo, solicitado informações específicas sobre casos concretos 
que ocorriam num certo número de universidades. O Governo italiano informou 
recentemente a Comissão de que lhe transmitirá essas informações a breve trecho. 

A Comissão manterá a Comissão das Petições ao corrente dos resultados destes 
contactos. 
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II. Comunicação complementar da Comissão, recebida em 27 de Abril de 1999:

Na sequência das informações complementares facultadas pelas autoridades italianas, 
bem como das numerosas cartas de leitores enviadas no mês de Janeiro de 1999, em 29 
de Janeiro de 1999 a Comissão notificou as autoridades italianas de um parecer 
fundamentado complementar, que incide, nomeadamente, em toda uma série de casos 
individuais ocorridos em certas universidades.

Os serviços da Comissão manterão o Parlamento Europeu informado do seguimento 
conferido a este processo.

III. Comunicação complementar da Comissão, recebida em 22 de Fevereiro de 2000:

As petições em referência reportam-se na sua integralidade à questão dos leitores de 
línguas estrangeiras nas universidades italianas. Há já vários anos que, com efeito, um 
grupo de leitores de línguas estrangeiras se queixa de discriminação pelas universidades 
italianas em matéria de condições de trabalho.

Por considerar que a Itália (e, nomeadamente algumas universidades deste país) não 
respeitavam cabalmente os direitos dos cidadãos europeus em causa, a Comissão havia 
aberto um processo por infracção contra Itália.

O processo por infracção a que aludimos foi recentemente instaurado junto do Tribunal 
de Justiça pela Comissão, encontrando-se pendente.

IV. Comunicação complementar da Comissão, recebida em 19 de Abril de 2001:

As petições em causa incidem na protecção de direitos adquiridos pelos leitores de 
línguas estrangeiras nas universidades italianas. 

Tal como teve ocasião de explicar nas suas comunicações precedentes, na sequência de 
numerosas queixas de leitores, a Comissão interpôs recurso por incumprimento contra 
Itália junto do Tribunal de Justiça. 

A audiência oral no Tribunal realizou-se em 11 de Janeiro de 2001. Em 21 de Março de 
2001, o Advogado-Geral apresentou as suas conclusões, nas quais, de acordo com a tese 
defendida pela Comissão, propõe ao Tribunal: 

"- que declare, que a República Italiana não cumpriu as obrigações que lhe são 
impostas pelo artigo 48.° do Tratado CE (que passou, após alteração, a artigo 39.° 
CE), devido à prática administrativa contratual seguida por algumas universidades 
públicas quando da contratação, na qualidade de colaboradores linguísticos, dos 
antigos leitores de línguas estrangeiras, prática segundo a qual os direitos que aqueles 
tinham individualmente adquirido com base na sua actividade anterior não foram 
reconhecidos ou só o foram parcialmente, enquanto que tal reconhecimento é 
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geralmente concedido aos outros trabalhadores nacionais;".

Presentemente, aguarda-se o acórdão do Tribunal de Justiça. A Comissão não deixará de 
informar a Comissão das Petições da decisão final do Tribunal.

V. Resposta complementar da Comissão, recebida em 25 de Janeiro de 2002:

A Comissão refere-se às suas comunicações anteriores respeitantes a petições 
apresentadas por cidadãos da UE relativas ao tratamento dado a antigos leitores de 
línguas estrangeiras em universidades italianas. Uma vez que a situação de 
incumprimento do Tratado não foi resolvida na sequência do processo por infracção 
aberto contra Itália em 1996, a Comissão instaurou um processo junto do Tribunal de 
Justiça das Comunidades Europeias em Julho de 1999. O Tribunal pronunciou-se em 26 
de Julho de 2001 (Processo C-212/99).

No acórdão proferido, o Tribunal declarou que República Italiana não cumpriu as 
obrigações que lhe incumbem por força do artigo 48.º do Tratado CE (que passou, após 
alteração, a artigo 39.º CE) ao não assegurar o reconhecimento dos direitos adquiridos 
aos antigos leitores de língua estrangeira que passaram a colaboradores e peritos 
linguísticos de língua materna, quando tal reconhecimento é garantido a todos os 
trabalhadores nacionais. 

A Comissão escreveu às autoridades italianas, solicitando informações sobre as medidas 
por elas adoptadas para dar cumprimento ao acórdão do Tribunal de Justiça. 

VI. Resposta complementar da Comissão, recebida em 17 de Junho de 2002:

Em 8 de Abril de 2002, a Comissão recebeu a resposta das autoridades italianas 
relativamente às medidas tomadas para dar cumprimento ao acórdão do Tribunal de 
Justiça proferido no processo C-212/99.

A Comissão procederá agora ao exame da resposta e acompanhará a evolução nas 
universidades italianas no que diz respeito às medidas que estas tomarão para assegurar 
o reconhecimento dos direitos adquiridos pelos antigos leitores de língua estrangeira 
que passaram a colaboradores e peritos linguísticos de língua materna, tal como 
estabelecido no acórdão do Tribunal de Justiça. 

Se, após o dito exame, a Comissão considerar que as medidas adoptadas não são 
satisfatórias ou não são suficientes, ela pode, nos termos do artigo 228.º, n.º 2, do 
Tratado, formular um parecer fundamentado.

Se a Itália não tomar as medidas necessárias para dar cumprimento ao acórdão, no prazo 
estabelecido pela Comissão, esta poderá recorrer novamente ao Tribunal de Justiça. 
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VII. Resposta complementar da Comissão, recebida em 12 de Dezembro de 2002:

Em 16 de Outubro de 2002, a Comissão decidiu que, em princípio, iria enviar um 
parecer fundamentado às autoridades italianas, pelo que autorizou os seus serviços a 
entrar em contacto com as referidas autoridades, de forma a esclarecerem algumas 
questões. Esta decisão deverá ser posta em prática dentro de três meses.

Tal como a Comissão já havia referido numa comunicação anterior, a Comissão poderá 
recorrer novamente ao Tribunal de Justiça, se a Itália não tomar as medidas necessárias 
para dar cumprimento ao acórdão do Tribunal de Justiça.

VIII. Resposta complementar da Comissão, recebida em 3 de Dezembro de 2003:

A Comissão das Petições do Parlamento Europeu deseja obter informações 
complementares sobre o processo por infracção nos termos do artigo 228.º do Tratado 
CE, relativamente à observância do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias em 26/06/2001 no Processo C-212/99, no que diz respeito à 
discriminação de antigos leitores de línguas estrangeiras em universidades italianas.

Com base nas informações transmitidas pelas autoridades italianas em resposta à 
notificação formal nos termos do artigo 228.º TCE, tudo indica que, não obstante um 
projecto de convenção colectiva relativa ao contracto colectivo de trabalho nacional 
para pessoal universitário, foram aprovadas unilateralmente decisões sobre os salários 
dos leitores de línguas estrangeiras pelos dirigentes de, pelo menos, 5 das 6 
universidades em questão. Além disso, a concessão dos salários foi efectuada em 
diferentes datas e tanto o número como a diversidade de atribuições dos "escalões 
antiguidade" variaram consoante as universidades. Ademais, as informações prestadas 
não demonstraram nem identificaram a categoria dos trabalhadores nacionais que 
prestam serviços equivalentes ou similares aos prestados pelos antigos leitores de 
línguas estrangeiras que houve que tomar como parâmetro de referência para calcular as 
condições aplicáveis a estes leitores. Faltou também informação no que diz respeito ao 
direito a contribuições para a segurança social.

Por estas razões, em 02/05/2003 a Comissão formulou um parecer fundamentado nos
termos do artigo 228.º CE.

As autoridades italianas responderam em 25/07/2003. Os serviços da Comissão 
encontram-se actualmente a examinar esta resposta, de modo a certificar-se de que os 
direitos adquiridos dos leitores de línguas estrangeiras têm sido inteiramente 
respeitados. Se considerar que o Governo italiano não tomou as medidas necessárias 
para dar pleno cumprimento ao acórdão do Tribunal de Justiça no processo C-212/99, a 
Comissão poderá recorrer novamente ao Tribunal de Justiça nos termos do artigo 228.º
TCE e requerer ao Tribunal que imponha sanções pecuniárias.

IX. Resposta complementar da Comissão, recebida em 17 de Abril de 2008:
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No seguimento do processo por infracção instaurado pela Comissão, o Tribunal de 
Justiça, no seu acórdão de 26 de Junho de 2001 (processo C-212/99), declarou que a 
República Italiana não cumpriu as obrigações que lhe são impostas pelo artigo 39.° do 
Tratado CE (ex-artigo 48.°), pois não reconheceu aos antigos leitores (agora 
colaboradores linguísticos) os direitos que aqueles tinham adquirido em matéria de 
remuneração, antiguidade e segurança social, quando tal reconhecimento é geralmente 
concedido aos trabalhadores nacionais. O acórdão diz mais concretamente respeito a 
seis universidades.

Considerando que a Itália não tinha adoptado as medidas necessárias à execução deste 
acórdão, a Comissão iniciou o procedimento previsto no artigo 228.º TCE, que prevê a 
possibilidade de impor sanções pecuniárias. 

No final de Janeiro de 2006, o Advogado-Geral emitiu as suas conclusões: propôs ao 
Tribunal que declarasse que a Itália não executou o acórdão de Junho de 2001 e que 
aplicasse uma sanção pecuniária de 265 500 euros por dia a contar da data em que o 
novo acórdão for proferido e até à execução do acórdão de Junho de 2001. 

Em 18 de Julho de 2006, o Tribunal de Justiça proferiu o seu acórdão no processo 
C-119/04: o Tribunal declarou que a Itália, ao não ter garantido até à data em que 
expirou o prazo estabelecido no parecer fundamentado o reconhecimento dos direitos 
adquiridos aos antigos leitores, quando tal reconhecimento é geralmente concedido aos 
trabalhadores nacionais, não executou todas as medidas estabelecidas no acórdão de 26 
de Junho de 2001 (C-212/99), não cumprindo, por conseguinte, as obrigações que lhe 
são impostas pelo artigo 228.º do Tratado CE. Contudo, o Tribunal decidiu não aplicar
sanções pecuniárias compulsórias por considerar que não dispunha de elementos 
suficientes que lhe permitissem concluir que o incumprimento persistia na data em que 
procedeu à análise dos factos.

No seu acórdão, o Tribunal decidiu também, contrariamente à opinião da Comissão e do 
Advogado-Geral, que não se pode considerar que o Decreto-Lei n.º 2/2004 (que é 
actualmente a Lei n.º 63 de 5 de Março de 2004) tenha fornecido um enquadramento 
legal incorrecto para a rigorosa reconstituição, por cada uma das universidades 
envolvidas, da carreira dos antigos leitores. Este decreto define uma série de critérios a 
aplicar para a reconstrução da carreira dos antigos leitores, comportando ainda uma 
cláusula que obriga ao respeito de tratamentos mais favoráveis que os resultantes dos 
parâmetros estabelecidos pela lei que tenham sido anteriormente reconhecidos a certos 
leitores com base em decisões nacionais. 

Tal como a Comissão explicou nas reuniões da Comissão das Petições de 21 de 
Novembro de 2006 e 16 de Julho de 2007, a questão da aplicação prática do 
Decreto-Lei é regida pelo direito nacional. Por conseguinte, se a legislação em causa 
não estiver a ser aplicada correctamente, devem utilizar-se as vias de recurso 
disponíveis a nível nacional.

Todavia, os serviços da Comissão contactaram as autoridades italianas a fim de obterem 
informações complementares sobre a aplicação do decreto-lei. Em resposta, os serviços 
da Comissão receberam garantias firmes e definitivas da parte daquelas autoridades (e 
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das universidades envolvidas) de que a nova legislação está a ser correctamente aplicada 
e de que se comprometem a zelar pela sua boa aplicação. 

Tem sido regularmente manifestado o desejo de que a Comissão solicite a revisão do 
acórdão. Tal revisão só poderá ter lugar, nos termos do artigo 44.º do Estatuto do 
Tribunal de Justiça, se se descobrir um facto susceptível de exercer uma influência 
decisiva e que, antes de proferido o acórdão, era desconhecido do Tribunal. Neste 
sentido, a Comissão analisou informações recebidas dos antigos leitores. A análise 
dessas informações não permitiu aos serviços da Comissão apurar a existência de factos 
novos decisivos. Apesar de os documentos serem posteriores à data do acórdão, e serem 
portanto novos, o facto é que as informações que contêm não o são, pois apenas 
corroboram a argumentação jurídica apresentada pela Comissão no seu requerimento. A 
Comissão não pode, portanto, recorrer ao Tribunal com base em elementos já 
conhecidos e argumentos que este já rejeitou explicitamente.

CONCLUSÃO

Perante esta situação somos, portanto, forçados a constatar que a Comissão esgotou os 
recursos jurídicos à sua disposição e, por isso, o processo por infracção foi arquivado na 
reunião do Colégio de 27 de Junho de 2007. 


