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A família é um valor fundamental nas sociedades dos Estados Membros da União 
Europeia e deve ser defendida pelas Instituições através de medidas específicas, mesmo 
quando ela entra em crise. Em especial, as Instituições devem zelar primacialmente 
pela proteção do interesse superior das crianças.

Segundo os dados mais recentes do EUROSTAT, na UE foram celebrados cerca de 2 
milhões de casamentos por ano, dos quais 300 mil entre casais binacionais. Além disso, 
foram registados cerca de 1 milhão de divórcios, dos quais 140 000 entre casais binacionais. 

Em 1987, devido ao aumento progressivo dessas ocorrências, o Parlamento Europeu 
criou o cargo de «Mediador do Parlamento Europeu para as crianças vítimas de rapto parental 
internacional» no intuito de encontrar soluções conjuntas que visem exclusivamente os 
interesses do menor quando, após a separação de um casal de diferentes nacionalidades 
ou nos casos em que os cônjuges residem em países distintos, a criança é raptada por um 
dos progenitores.

O primeiro Mediador nomeado pelo Parlamento Europeu foi Marie-Claude Vayssade 
(1987-1994), a quem sucederam Mary Banotti (1995-2004) e Evelyne Gebhardt (2004-2009). 
Em setembro de 2009, o Parlamento nomeou-me Mediadora do Parlamento Europeu para 
as crianças vítimas de rapto parental internacional, cargo que me permitiu aprofundar 
estes casos e identificar uma série de problemáticas jurídicas e legislativas que descrevo 
neste documento de trabalho.

Com efeito, o Gabinete tem desempenhado ao longo dos anos um papel importante 
de coordenação e aprofundamento da matéria, tendo proposto soluções em diversos 
casos específicos. A escolha do instrumento de mediação familiar nos casos de rapto 
internacional de crianças é hoje proposta nas conclusões do Conselho Europeu de 
Estocolmo (2009) e no programa da Comissão Europeia para a concretização dos objetivos 
de Estocolmo (2010). O Parlamento Europeu não só participa ativamente no processo 
legislativo, como coloca a experiência do Gabinete do Mediador ao serviço dos cidadãos, 
zelando sempre pelo interesse superior e exclusivo da criança.

Roberta Angelilli 
Vice-presidente do Parlamento Europeu

Mediadora do Parlamento Europeu
para as crianças vítimas de rapto parental internacional

Apresentação
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A evolução da legislação relativa à lei aplicável, à jurisdição, ao 
reconhecimento e à execução de decisões em matéria de Direito da 
família na União Europeia.

A integração europeia foi, na sua origem, essencialmente económica. Por essa 
razão, os instrumentos jurídicos criados inicialmente visavam esse tipo de processo. 
Contudo, a situação alterou-se profundamente a partir dos anos 90, principalmente 
devido à crescente circulação de pessoas na União Europeia.

O aumento da mobilidade dos cidadãos europeus determinou também o 
estabelecimento cada vez mais frequente de vínculos familiares entre pessoas de 
diferentes nacionalidades ou residentes em países distintos.

Estes fenómenos exigiram uma resposta jurídica, também por parte da União 
Europeia, para regular os conflitos de leis e de jurisdição em matéria de Direito da 
família (regimes matrimoniais, filiação, regimes patrimoniais, regimes sucessórios, etc.).

No passado, os Estados Membros da União Europeia regulavam os conflitos de leis e 
de jurisdição principalmente através de convenções internacionais e em conformidade 
com o artigo 220.º do Tratado CEE (que passou a artigo 293.º do Tratado de Amesterdão, 
atualmente revogado pelo Tratado de Lisboa), que constituía o único instrumento 
comunitário para entabular negociações destinadas a garantir, em benefício dos 
seus nacionais, a simplificação das formalidades a que se encontram subordinados o 
reconhecimento e a execução recíprocos tanto das decisões judiciais como das decisões 
arbitrais 1.

Só com o Tratado de Maastricht de 1992 é que este domínio foi progressivamente 
integrado no sistema da União, sendo inicialmente incluído no «terceiro pilar» (ainda 
intergovernamental) e, posteriormente, no próprio Tratado CE, com as alterações 
introduzidas pelo Tratado de Amesterdão (1997) através da «comunitarização», assente 
na base jurídica do artigo 65.º do TCE 2.

Em outubro de 1999, o Conselho Europeu de Tampere identificou como prioridade 
a adoção de instrumentos legislativos em matéria de família, devido à urgência, 
cada vez mais acentuada no plano social, da criação de um sistema jurídico fiável e 
adequado às necessidades dos cidadãos. Partindo da consideração geral de que as 
sentenças e decisões devem ser respeitadas e aplicadas em toda a União Europeia, 
salvaguardando, simultaneamente, a segurança jurídica tanto dos indivíduos como 
dos operadores económicos, o Conselho subscreveu, na secção dedicada à criação 
de um espaço europeu de Justiça, a plena aplicação do princípio de reconhecimento 
mútuo como sendo a verdadeira pedra angular da cooperação judiciária na UE, tanto 
em matéria civil, como penal.

1.
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Com base nas premissas do Conselho de Tampere, a UE adotou uma primeira 
legislação comunitária, que estabelecia normas uniformes para a resolução de 
conflitos de jurisdição em matéria de Direito da família, através do Regulamento 
(CE) n.º 1347/2000 (denominado «Bruxelas II»), relativo à anulação e dissolução do 
casamento e às decisões em matéria de poder paternal em relação aos filhos comuns 
do casal. A aplicação do regulamento limitava-se a casos de progenitores casados e de 
responsabilidade parental em relação aos filhos comuns do casal.

Com a adoção do Regulamento (CE) n.º 2201/2003 («Bruxelas II-A»), que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1347/2000, foram ultrapassadas muitas das limitações do primeiro 
texto. Com efeito, o novo Regulamento inclui disposições em matéria matrimonial 
e de responsabilidade parental que preveem medidas de proteção da criança, cuja 
defesa é assegurada independentemente da eventual conexão com um processo 
matrimonial (considerando 5 do regulamento 3). Trata-se, portanto, de um texto que 
tem uma aplicação mais vasta e abrange um leque mais alargado de situações ligadas 
às questões que afetam o casal e as crianças.

1. Por exemplo, por força do artigo 220.º do Tratado CEE, foi adotada a Convenção de Bruxelas, de 27 

de setembro de 1968, relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e 

comercial. Esta Convenção, apesar de constituir uma primeira medida importante, excluía do seu 

âmbito de aplicação uma série de domínios, incluindo o Direito da família.

2. Com as alterações introduzidas pelo Tratado de Lisboa ao artigo 65.º TCE, o atual artigo 81.º, n.º 2, 

do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (a seguir designado «TFUE») prevê que a União 

Europeia desenvolva uma cooperação judiciária nas matérias civis com incidência transfronteiriça, assente 

no princípio do reconhecimento mútuo das decisões judiciais e extrajudiciais. Pare efeitos desta disposição, 

o Parlamento Europeu e o Conselho adotam, nomeadamente sempre que tal seja necessário para o bom 

funcionamento do mercado interno, medidas destinadas a assegurar o reconhecimento mútuo entre os 

Estados-Membros das decisões judiciais e extrajudiciais e a respetiva execução (artigo 81.º, n.º 2, alínea a)), 

bem como o desenvolvimento de métodos alternativos de resolução de litígios (artigo 81.º, n.º 2, alínea 

g)). No que se refere especificamente ao Direito da família, o artigo 81.º, n.º 3, do TFUE estabelece que «a 

União é competente para adotar medidas relativas ao direito da família, desde que tenham incidência 

transfronteiriça, deliberando de acordo com um processo legislativo especial», segundo o qual o Conselho 

delibera por unanimidade, após consulta ao Parlamento Europeu, e não através do procedimento ordinário 

que coloca o Parlamento e o Conselho em pé de igualdade e exige que a adoção dos atos seja deliberada 

por maioria qualificada. A fim de simplificar esta disposição, o Tratado de Lisboa introduz, a esse respeito, 

a possibilidade de incluir uma cláusula de ligação, nos termos da qual o Conselho, sob proposta do 

Parlamento Europeu, pode adotar uma decisão que alargue a aplicabilidade do procedimento ordinário 

para a adoção de atos relativos a determinados aspetos do Direito da família. Contudo, paralelamente a 

isso, os Estados-Membros dispõem de um poder de veto segundo o qual um Parlamento nacional pode 

opor-se (no prazo de seis meses após a comunicação) à aplicação da cláusula de ligação acima referida. 
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Estes fatores parecem confirmar a resistência dos Estados-Membros em delegar à União competências em 

matéria de Direito da família. Portanto, apesar do papel complementar da União Europeia em relação aos 

Estados-Membros neste domínio, o artigo 81.º do TFUE estabelece, sem prejuízo dos limites previstos, que 

as Instituições da União devem garantir a eficácia transfronteiras das medidas tomadas pelas Autoridades 

nacionais ou por pessoas singulares de acordo com os processos de mediação e conciliação em vigor em 

cada um dos Estados Membros.

3. Contrariamente ao Regulamento (CE) n.º 1347/2000, o considerando 5 do Regulamento (CE) n.º 

2201/2003 especifica que este estabelece as medidas de proteção da criança, «independentemente da 

eventual conexão com um processo matrimonial» e, por conseguinte, é também aplicável a uniões de 

facto, filhos naturais e filhos de um único elemento do casal, nascidos de relações anteriores. No mesmo 

sentido, ver Convenção da Haia de 1980.

A necessidade de estabelecer medidas da União destinadas às 
crianças vítimas de rapto parental internacional.

Nos últimos anos, assistiu-se a um drástico aumento do número de casos de rapto 
internacional de crianças pelo titular do direito de guarda. Isto acontece apesar de a 
Convenção da Haia de 1980 sobre o rapto de crianças ter sido ratificada pela maioria 
dos Estados signatários. Esta Convenção, que constitui um dos mais importantes 
acordos multilaterais para a proteção das crianças, parte do princípio de que o 
tribunal do Estado para o qual a criança foi deslocada pode proferir uma decisão sobre 
o seu regresso. Quando uma criança tenha sido ilicitamente transferida por um dos 
progenitores para outro país signatário da Convenção da Haia, deve ser ordenado o 
regresso imediato da mesma ao local de residência anterior.

No entanto, isso não exclui que, em casos especiais, seja possível não ordenar o 
regresso da criança (artigo 13.º da Convenção 4). A regulamentação da União Europeia 
contribuiu, posteriormente, para reforçar a proteção garantida pela Convenção da Haia.

4. Artigo 13.°: «Sem prejuízo das disposições contidas no artigo anterior, a autoridade judicial ou administrativa 

do Estado requerido não é obrigada a ordenar o regresso da criança se a pessoa, instituição ou organismo 

que se opuser ao seu regresso provar: a) que a pessoa, instituição ou organismo que tinha a seu cuidado a 

pessoa da criança não exercia efetivamente o direito de custódia na época da transferência ou da retenção, 

ou que havia consentido ou concordado posteriormente com esta transferência ou retenção; ou b) que existe 

um risco grave de a criança, no seu regresso, ficar sujeita a perigos de ordem física ou psíquica, ou, de qualquer 

outro modo, a ficar numa situação intolerável. A autoridade judicial ou administrativa pode também recusar-se 

a ordenar o regresso da criança se verificar que esta se opõe a ele e que a criança atingiu já uma idade e um 

grau de maturidade tais que levem a tomar em consideração as suas opiniões sobre o assunto. Ao apreciar as 

circunstâncias referidas neste artigo, as autoridades judiciais ou administrativas deverão ter em consideração as 

informações respeitantes à situação social da criança fornecidas pela autoridade central ou por qualquer outra 

autoridade competente do Estado da residência habitual da criança».

2.
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A competência judiciária prevista no Regulamento (CE) n.º 2201/2003 
em matéria de rapto internacional de crianças.

O Regulamento n.º 2201/2003 estabelece critérios uniformes que permitem 
determinar o tribunal competente para proferir uma decisão em matéria matrimonial 
e de responsabilidade parental, incluindo os casos de rapto internacional de crianças.

De um modo geral, o regulamento atribui prioridade ao critério pessoal da residência 
habitual em relação ao da cidadania (tradicionalmente aplicado pelos países de «civil 
law») ou ao critério objetivo da «lex fori» (preferido pelos países de «common law»).

De um modo mais específico, em matéria de «divórcio, separação e anulação do 
casamento», o regulamento estabelece uma série de critérios com base na residência 
de qualquer dos cônjuges, ou na nacionalidade de ambos os cônjuges (artigo 3.º).

Em matéria de «responsabilidade parental relativa a uma criança», o regulamento 
atribui uma competência geral aos tribunais do Estado-Membro em cujo território a 
criança resida habitualmente à data em que o processo seja instaurado no tribunal 
(artigo 8.º).

Por último, no caso específico de «rapto de criança», o regulamento confere 
uma competência especial aos tribunais do Estado-Membro onde a criança residia 
habitualmente imediatamente antes da deslocação ou retenção ilícitas (artigo 10.º).

Em particular, no que diz respeito à decisão sobre o regresso da criança, o artigo 11.º 
do regulamento estabelece que o tribunal competente ao abrigo do regulamento pode 
proferir uma decisão (na sequência da sentença da autoridade judicial identificada na 
Convenção da Haia de 1980) nos casos em que o primeiro tribunal se tenha recusado 
a ordenar o regresso da criança ao Estado da sua residência habitual (ex-artigo 13.º da 
Convenção). A decisão posterior, destinada a garantir o regresso da criança, tem força 
executória se acompanhada da certidão referida no artigo 42.º do regulamento.

Por conseguinte, o regulamento garante uma proteção adicional em relação à 
Convenção.

No entanto, esta garantia adicional pode, por vezes, não responder à necessidade 
de uma proteção completa dos interesses da criança. Por exemplo, isto pode acontecer 
quando, por força das disposições do regulamento, não é possível contestar a execução 
da decisão de regresso proferida ao abrigo do artigo 11.º do regulamento, se essa 
decisão tiver sido homologada nos termos do artigo 42.º do regulamento, mesmo se 
a decisão viola de forma manifesta os direitos fundamentais. Por exemplo, num caso 
apresentado recentemente ao Tribunal de Justiça 5 , a audição da criança foi omitida no 

2.1.
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segundo processo de regresso, instaurado nos termos do artigo 11.º do regulamento, 
enquanto tinha sido ouvida durante o primeiro processo de regresso, ao abrigo da 
anterior Convenção da Haia. Neste caso, a criança tinha manifestado a sua intenção 
de permanecer no seu novo país de residência. Contudo, o Tribunal de Justiça indicou 
que a oposição à execução da decisão de regresso homologada nos termos do artigo 
42.º não é permitida em qualquer circunstância, mesmo se a decisão viola de forma 
manifesta os direitos fundamentais.

Casos semelhantes são apresentados ao Mediador do Parlamento Europeu para 
as crianças vítimas de rapto parental internacional (a seguir designado «o Mediador»).

A Comissão Europeia está a realizar um estudo destinado à obtenção de 
informações relativas à aplicação prática do Regulamento n.º 2201/2003 e à recolha 
de dados estatísticos, incluindo o número de casos de rapto internacional de 
crianças. Com base nesse estudo, a Comissão publicará, em 2012, um relatório sobre 
a aplicação do referido regulamento e decidirá se deve propor alterações.

5. Ver acórdão de 22 de dezembro de 2010, processo C-491/10 PPU, Aguirre Zarraga.

Da mediação em matéria civil à mediação em matéria de família.

A mediação familiar internacional deveria estar inserida num quadro regulamentar 
específico que tome em consideração as características e os requisitos desta matéria.

A nível europeu, dispomos atualmente da Diretiva 2008/52/CE 6 relativa a certos 
aspetos da mediação em matéria civil e comercial. Com efeito, o considerando 10 da 
diretiva assinala que esta não se deverá aplicar «aos direitos e obrigações sobre os 
quais as partes, nos termos do direito aplicável, não sejam livres de decidir por si só. 
Esses direitos e obrigações são particularmente frequentes em matéria de direito da 
família e de direito do trabalho».

A intervenção do Mediador é, neste contexto, particularmente desejável. Por isso, 
é importante que a sua função seja desenvolvida e reforçada ainda mais.

Para o efeito, a Comissão Europeia salientou, na sua Comunicação de fevereiro 
de 2011, «Programa da UE para os direitos da criança», a necessidade de reforçar 
a cooperação com os Estados Membros, a fim de atualizar as fichas informativas 
sobre as legislações nacionais relativas às obrigações de alimentos, à mediação, 
ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria de responsabilidade 
parental.

3.
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No que diz respeito ao rapto de crianças, a Comissão comprometeu-se a avaliar 
com especial atenção as informações facultadas pelo Mediador.

O Parlamento Europeu também se pronunciou neste sentido.

A Resolução de setembro de 2011, «Aplicação da diretiva sobre mediação nos 
Estados-Membros, seu impacto sobre a mediação e acompanhamento pelos tribunais», 
salienta que:

– «Pretendendo as partes trabalhar em conjunto no sentido de resolverem os seus 
problemas, será mais normal que trabalhem uma com a outra do que uma contra a outra; 
crê, portanto, que essas partes estão muitas vezes abertas a considerar a posição da outra 
parte e a resolver as questões subjacentes ao litígio; considera que, frequentemente, a 
isso se junta o benefício da preservação da relação que unia as partes antes do litígio, um 
benefício particularmente importante em questões de família envolvendo filhos».

A Resolução de outubro de 2011 «sobre modos alternativos de resolução de litígios 
em matéria civil, comercial e de família», além de salientar o trabalho do Mediador do 
Parlamento Europeu para as crianças vítimas de rapto parental internacional, sublinha o 
«papel crucial dos tipos de ADR («Alternative Dispute Resolution») nos litígios familiares, 
uma vez que, ao reduzir os danos psicológicos, podem ajudar as partes a reataram o 
diálogo e, deste modo, ajudar a garantir a proteção das crianças».

6. JO L 136 de 24.5.2008, p. 7 e ss.

A mediação como meio alternativo de resolução de casos de rapto 
internacional de crianças.

A mediação é uma forma alternativa de resolução de litígios que visa possibilitar 
uma gestão positiva dos conflitos. Tem por objetivo levar as partes a encontrarem uma 
solução que seja mutuamente aceitável e satisfatória através do apoio de um terceiro: o 
Mediador.

Nos casos de rapto internacional de crianças, o objetivo da mediação é conseguir 
um acordo negociado que vise exclusivamente os interesses do menor. Nestes casos, a 
principal tarefa do Mediador é garantir, através de um acordo extrajudicial, o respeito 
dos interesses da criança raptada, poupando às crianças e aos progenitores a tensão 
emocional e psicológica decorrentes dos processos judiciais, por vezes morosos e 
onerosos.

4.
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O papel do Mediador do Parlamento Europeu para as crianças vítimas 
de rapto parental internacional.

Quando o casamento ou a união entre casais de diferentes nacionalidades acaba, 
um dos cônjuges decide frequentemente regressar ao respetivo país de origem ou 
estabelecer a sua residência num Estado-Membro ou num país terceiro diferente do 
outro cônjuge. Se o casal tem filhos, cabe ao tribunal competente decidir sobre os 
direitos de guarda e de visita a atribuir aos cônjuges.

Infelizmente, pode acontecer que o progenitor que não tem a guarda da criança 
proceda ao rapto da mesma ou se recuse a restitui-la após uma visita ordinária, ou que 
o titular do direito de guarda se transfira com as crianças para outro local, negando o 
direito de visita ao outro progenitor.

Nestes casos, não há apenas uma violação do poder paternal, mas sobretudo a 
violação do direito fundamental da criança à manutenção de relações regulares com 
ambos os progenitores.

Artigo 24.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia

Direitos das crianças:

As crianças têm direito à proteção e aos cuidados necessários ao seu 
bem-estar. Podem exprimir livremente a sua opinião, que será tomada 
em consideração nos assuntos que lhes digam respeito, em função da sua 
idade e maturidade.

Todos os atos relativos às crianças, quer praticados por entidades públicas, 
quer por instituições privadas, terão primacialmente em conta o interesse 
superior da criança.

Todas as crianças têm o direito de manter regularmente relações pessoais 
e contactos diretos com ambos os progenitores, exceto se isso for contrário 
aos seus interesses.

Para resolver esses conflitos, é possível dirigir-se às autoridades judiciais ou solicitar 
um procedimento de mediação com a ajuda do Mediador, cuja função consiste em 
ajudar os progenitores a encontrarem a melhor solução no interesse das crianças.

A mediação consiste em fornecer informações sobre a lei aplicável, sugestões e 
propostas para dirimir o litígio e chegar a um acordo.

5.
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A principal vantagem do procedimento é que os progenitores que desejam levar 
a cabo a mediação costumam observar com maior pontualidade e rigor um acordo 
que resulta do seu desejo comum, em vez de uma decisão imposta por um tribunal.

Como contactar o Mediador do Parlamento Europeu para as crianças 
vítimas de rapto parental internacional.

Os cidadãos podem contactar o Mediador por fax, correio, correio eletrónico e 
telefone.

Os contactos encontram-se disponíveis no sítio Internet do Parlamento Europeu, 
na secção dedicada ao Mediador, que descreve os serviços prestados pelo Gabinete:

Hiperligação:
www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=PT&id=154

Roberta ANGELILLI
Bât. Altiero Spinelli
09E130

Contactos: Simona Mangiante
ASP5G302
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussels

Endereço eletrónico:
MediationChildAbduct@europarl.europa.eu

Tel : +32 (0)2 28 43 613
Fax : +32 (0)2 28 46 952

6.

Mediadora do Parlamento Europeu
para as crianças vítimas de rapto parental internacional
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Como se realiza e em que consiste a mediação

a/ Depois de receber o pedido de um cidadão, o Gabinete do Mediador procede 
primeiro à avaliação do mesmo.

b/ Se não houver ações judiciais que excluam o procedimento (tal como uma infração 
penal), procede-se à abertura formal da mediação e as partes devem assinar uma 
declaração de aceitação do procedimento de mediação.

c/ É estabelecido o diálogo com as partes, através da organização de teleconferências 
e da troca de correspondência postal e eletrónica para definir os pontos essenciais 
da «negociação».

d/ Uma vez definidos os elementos comuns acordados, procede-se à elaboração 
do «Projeto de Acordo», que será posteriormente discutido para efeitos de 
aprovação definitiva no âmbito da Mediação.

e/ A Mediação terá lugar no Parlamento Europeu, na presença das partes (por vezes, 
através de vídeo/teleconferência), do pessoal do Gabinete do Mediador e dos 
representantes legais das partes, se for o caso.

f/ No caso de vídeo/teleconferência, as partes reúnem-se numa sede «institucional», 
tal como Embaixadas, Consulados ou Delegações da União Europeia.

g/ Uma vez alcançado o Acordo de Mediação, o mesmo é assinado pelas Partes e 
pelo Mediador, adquirindo valor oficial.

A natureza do acordo de mediação é a de um contrato privado entre as partes.

O acordo, através do qual as partes manifestam a sua aceitação dos pontos 
discutidos no âmbito da mediação, constitui o elemento de admissibilidade jurídica do 
contrato.

O Mediador, ao auxiliar as partes na elaboração do acordo, garante a legitimidade 
do mesmo, assegurando que tudo o que foi acordado obedece a critérios de legalidade 
e equidade.

O acordo de mediação, assim celebrado, pode ser homologado, por iniciativa das 
partes, nos tribunais competentes dos Estados de origem e/ou residência das partes 
e constituir, se for o caso, a base para uma definição consensual da separação ou do 
divórcio.

7.
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O serviço de mediação prestado aos cidadãos é gratuito. O Parlamento Europeu 
conta com um gabinete ad hoc constituído por juristas experientes, capazes de prestar 
às partes o apoio necessário para chegarem a um acordo estruturado e legítimo, com 
a garantia institucional do Mediador.

Casos apresentados ao Mediador.

De setembro de 2009 a dezembro de 2011, o Gabinete do Mediador recebeu 
noventa e oito (98) pedidos:

•	 dez (10) casos de mediação: 2 foram resolvidos através de um procedimento 
por negociação na sede do Parlamento Europeu em Estrasburgo, 
respetivamente, em junho de 2010 e em setembro de 2011. Em dois outros 
casos, foi possível uma aproximação entre o progenitor, a quem tinha sido 
negado o direito de visita, e as suas crianças. Os outros 6 casos encontram-se 
em fase de negociação;

•	 quarenta e dois (42) casos denunciam uma irregularidade ou anomalia na 
aplicação, por um Estado signatário, da Convenção da Haia sobre os aspetos 
civis do rapto internacional de crianças;

•	 quarenta e cinco (45) casos denunciam a não aplicação ou a aplicação incorreta, 
por um Estado-Membro, do Regulamento n.º 2201/2003 (Bruxelas II-A) ou o 
não reconhecimento da decisão proferida por um tribunal competente de 
um Estado-Membro, relativa à guarda da criança e/ou ao direito de visita;

•	 1 caso teve por objeto um procedimento de adoção internacional. Neste caso, 
a intervenção diplomática do Mediador exigiu a conclusão do procedimento 
num prazo razoável.

8.
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Mediação Itália - Eslováquia

Uma disputa familiar envolvendo um pai de nacionalidade italiana e uma mãe 
de nacionalidade eslovaca relativamente aos direitos de guarda e de visita dos dois 
filhos havidos em comum, nascidos em Itália e transferidos para a Eslováquia pela sua 
mãe, com 5 e 7 anos de idade, respetivamente.

Antecedentes

Os cônjuges residiam em Itália até ao dia em que as crianças partiram com a mãe 
para a Eslováquia para visitar o avô doente. A estadia estendeu-se para além do tempo 
esperado, impedindo qualquer forma de contacto entre as crianças e o seu pai, que 
tinha permanecido em Itália.

Mais tarde, a mãe manifestou claramente a sua intenção de não regressar a Itália 
e de ficar com as crianças na Eslováquia, onde tinha começado a vida em comum com 
um novo parceiro.

O pai iniciou em Itália um processo de divórcio e intentou contra a mãe uma 
ação penal por rapto de crianças. Entretanto, a mãe também tinha instaurado um 
processo de divórcio na Eslováquia. Isso originou um conflito de jurisdições que 
levou o advogado do pai a contactar a Mediadora no intuito de encontrar uma 
solução negociada com o outro progenitor, a bem dos interesses dos dois menores.

Procedimento

Depois de ter examinado o pedido das partes e o enquadramento jurídico do 
caso, a Mediadora manteve negociações entre os progenitores até ao dia em que o 
procedimento de mediação foi formalmente concretizado no Parlamento Europeu em 
Estrasburgo (junho de 2010), através das seguintes etapas:

•	 foi realizada uma 
teleconferência entre o pai, 
presente em Estrasburgo e 
assistido pelo seu advogado, 
e a Embaixada de Itália 
na Eslováquia, onde se 
encontrava a mãe, também 
assistida pelo seu advogado, 
um tradutor e o cônsul;

•	 a identificação das partes e abertura formal do procedimento;

Exemplos de mediação
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•	 a discussão do Projeto de 
Acordo de Mediação elaborado 
nos meses anteriores e 
negociação de alguns pontos 
críticos do acordo de Mediação;

•	 a consecução do acordo 
de Mediação (oito horas de 
teleconferência);

•	 a assinatura do Acordo de 
Mediação, com a qual o 
procedimento foi formalmente concluído;

•	 os elementos fundamentais do acordo de Mediação foram: o direito de 
guarda, direitos de visita e de alimentos.

Mediação Israel - França/Alemanha

Uma disputa familiar envolvendo uma mulher de nacionalidade franco-alemã de 
origem judaica e um homem israelita residente em Tel-Aviv.

Antecedentes

A mulher, que residia habitualmente em França, concebeu uma criança com um 
homem israelita durante uma breve estadia em Tel-Aviv.

O casal nunca teve uma vida em comum e a criança viveu os primeiros anos de 
vida com a mãe, primeiro em França e, posteriormente, no Canadá. Com efeito, o pai 
interrompeu a relação com a mãe da criança após apenas duas semanas de gravidez, 
declarando não querer a criança e anunciando, pela primeira vez, que já era casado 
com outra mulher.

Dois anos mais tarde, a mulher, enquanto vivia e trabalhava no Canadá, viu-se 
envolvida num processo relativo ao direito de guarda que o pai iniciara perante o 
Tribunal Rabínico de Israel, a fim de que a criança fosse entregue aos seus cuidados e 
educada de acordo com os princípios da religião judaica. Num primeiro momento, a 
mulher aceitou transferir-se para Israel com o filho, de modo a permitir a participação 
do pai na vida da criança e a sua educação religiosa.

Poucos meses depois de se ter instalado em Tel-Aviv, a mulher, devido ao 
agravamento da doença de sua mãe, que residia em Paris, decidiu visitá-la juntamente 
com o filho e permanecer em França para cuidar dela.

O pai denunciou-a de imediato por rapto parental internacional. Foi nesse 
momento que a mulher, representada pelo seu advogado, contactou a Mediadora.

Exemplos de mediação
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Procedimento

Depois de ter examinado o pedido das partes e o enquadramento jurídico do 
caso, a Mediadora manteve negociações entre os progenitores até ao dia em que 
o procedimento de mediação 
foi formalmente concretizado 
no Parlamento Europeu em 
Estrasburgo (setembro de 
2011), através das seguintes 
etapas:

•	 foi realizada uma vide-
oconferência a partir 
da sede do Parlamento 
Europeu em Estrasbur-
go com a Delegação da 
União Europeia em Israel, onde se encontravam as partes e o representante 
legal de uma delas;

•	 a identificação das partes e abertura formal do procedimento;
•	 a discussão do Projeto de Acordo de Mediação elaborado nos meses anteriores 

e negociação de alguns pontos críticos do acordo de Mediação. Muitos 
pontos importantes do Projeto de Acordo foram alterados em resultado da 
confrontação direta entre as partes;

•	 a consecução do acordo de Mediação (após nove horas de videoconferência);
•	 a assinatura do Acordo de Mediação, com a qual o procedimento foi 

formalmente concluído;
•	 os elementos fundamentais do acordo de Mediação (43 artigos) em que foram 

acordados e definidos, entre outros, os seguintes pontos:

1. o estabelecimento da residência da criança em Israel;

2. a guarda e poder paternal conjuntos;

3. a educação da criança de acordo com os princípios e preceitos da 
religião judaica;

4. os alimentos;

5. os direitos de visita;

6. qualquer litígio que possa surgir da aplicação do acordo deverá ser 
submetido a um Árbitro nomeado de comum acordo pelas partes, sob 
a supervisão do Mediador.
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Pedidos que denunciam uma irregularidade na aplicação da
Convenção da Haia.

A maioria dos pedidos apresentados ao Gabinete do Mediador denuncia uma 
irregularidade na aplicação e/ou execução da Convenção da Haia. A Convenção visa 
assegurar o regresso imediato de crianças ilicitamente deslocadas da sua residência 
habitual, através da cooperação das Autoridades centrais estabelecidas em cada 
Estado signatário da Convenção.

Os progenitores que contactam o gabinete queixam-se frequentemente da 
falta de cooperação entre as Autoridades Centrais dos diversos Estados, bem como 
de uma certa tendência de cada Autoridade a «proteger» o nacional apesar de ter 
cometido o rapto.

Uma outra situação bastante frequente é a «restituição» das crianças ao Estado 
onde tinham a sua residência habitual, embora exista um risco objetivo de a criança 
ficar sujeita a perigos de ordem física ou psicológica no seu regresso (ou seja, quando 
se verifica a exceção prevista no artigo 13.º da Convenção da Haia).

Nestes casos, a intervenção do Mediador é realizada da seguinte forma:

•	 é enviada uma carta às Autoridades Centrais dos Estados signatários 
interessados a fim de assinalar as irregularidades identificadas na execução 
das disposições da Convenção e solicitado o restabelecimento da legalidade 
num prazo tão breve quanto possível;

•	 são apresentadas perguntas parlamentares dirigidas ao Conselho e à Comis-
são a fim de informar as outras Instituições das anomalias identificadas e sen-
sibilizar para uma possível estratégia de intervenção;

•	 é realizada uma atividade de mediação alargada com todas as Autoridades 
interessadas, as partes e os advogados, no intuito de facilitar o correto e rápido 
cumprimento dos procedimentos internacionais em curso.

8.1.1.
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8.1.2. Pedidos que denunciam uma irregularidade na aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 2201/2003 (Bruxelas II-A).

O Regulamento Bruxelas II-A regula a competência judiciária, o reconhecimento e a 
execução de decisões em matéria matrimonial e de responsabilidade parental. Contém 
novas disposições relativas ao rapto de crianças, que reforçam o que já está previsto na 
Convenção da Haia de 1980, nos casos que envolvam os Estados Membros signatários.

Uma parte considerável dos casos apresentados ao Mediador denuncia sérios 
problemas no domínio da cooperação judiciária entre os Estados Membros. Os pedidos 
recebidos queixam-se principalmente da recusa de um Estado-Membro de reconhecer 
e de executar uma decisão judicial definitiva proferida por outro Estado-Membro, 
não existindo motivos legítimos para a recusa estabelecidos no Regulamento. Estes 
incumprimentos geram situações de grande insegurança jurídica em todos os casos 
em questão, com consequências negativas para as crianças envolvidas.

Nestes casos, a intervenção do Mediador é realizada da seguinte forma:

•	 são apresentadas perguntas parlamentares dirigidas à Comissão a fim de assinalar as 
violações do Regulamento Bruxelas II-A identificadas caso a caso, com vista a solicitar a 
abertura de um processo de infração contra o Estado Membro incumpridor;

•	 as partes recebem aconselhamento jurídico sobre os meios disponibilizados pela 
UE e que visam proteger as crianças, bem como a «mediação» com as Autoridades 
interessadas, as partes e os advogados das partes.

O Gabinete do Mediador foi contactado por 98 casais progenitores, ou seja, 
196 cidadãos:
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•	 40 eram originários de países terceiros (parceiros de cidadãos europeus com 
os quais conceberam uma ou mais crianças);

•	 e 156 eram cidadãos da União, pertencentes às seguintes nacionalidades:
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Os casos apresentados tinham por objeto o rapto internacional de 123 crianças, 
das quais:

•	 76 raparigas
•	 47 rapazes
•	 a idade média das crianças estava compreendida entre os 3 e os 11 anos
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Uma disputa familiar envolvendo uma mulher de nacionalidade 
franco-alemã de origem judaica e rapto parental internacional.

O Gabinete do Mediador do Parlamento Europeu realiza um trabalho sinérgico 
e de cooperação contínua com todas as Instituições, nomeadamente a Comissão, o 
Conselho, o Conselho da Europa e o Tribunal de Justiça.

Uma outra atividade fundamental é a cooperação com as Autoridades centrais 
nacionais, constituídas ao abrigo da Convenção da Haia, sobre os aspetos civis do 
rapto internacional de crianças.

Além disso, é essencial o intercâmbio periódico e a cooperação com as ONG 
ativas neste domínio e com os peritos em procedimentos de mediação, psicólogos, 
psicólogos infantis, pedagogos, assistentes sociais, juristas e juízes, bem como a 
cooperação com a Interpol e as forças policiais nacionais.

9.
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a. O que é o rapto internacional de crianças?

O rapto internacional de crianças produz-se quando:

•	 a criança tenha sido ilicitamente transferida para o estrangeiro pelo progenitor 
que não detém o exercício do poder paternal, deslocando-a do local da sua 
residência habitual;

•	 a criança não é restituída ao país da sua residência habitual pelo progenitor 
que não detém o exercício do poder paternal, violando o direito de guarda 
ou o direito de visita.

b. A regulamentação internacional e comunitária em matéria de rapto 
internacional de crianças.

A fim de contrariar o crescente número de casos de rapto internacional de 
crianças, foram celebradas as seguintes convenções internacionais:

•	 Convenção sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de Crianças (Haia, 25 
de outubro de 1980): esta Convenção prevê a possibilidade de o progenitor vítima 
do rapto apresentar um pedido de regresso da criança (por exemplo, quando um 
dos progenitores desloca ou retém ilicitamente a criança num outro país) ou o 
restabelecimento do exercício do direito de visita. Tem por objeto a proteção da 
criança face ao desenraizamento resultante da sua transferência ou retenção 
num país diferente daquele onde ela habitualmente residia.

•	 Regulamento Bruxelas II-A (CE n.º 2201/2003, 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: este Regulamento 
estabelece, em matéria de rapto de crianças, a exequibilidade das decisões 
proferidas pelo tribunal do país da residência habitual da criança. No entanto, 
não prevê qualquer declaração de exequibilidade relativamente às decisões 
proferidas pelas Autoridades de um Estado-Membro em relação aos direitos 
de visita da criança.

•	 Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, adotada em Nova 
Iorque em 20 de novembro de 1989: trata-se do instrumento mais completo de 
proteção e promoção dos direitos das crianças.

c. Como pode um progenitor evitar o rapto da sua criança?

•	 Deve informar-se sobre as disposições em vigor em matéria de guarda e 
de direito de visita.

EM RESUMO
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•	 Se, por algum motivo, a criança tiver de viajar para o estrangeiro, deve 
solicitar ao outro progenitor que assine um compromisso de regresso ao país 
da residência habitual da criança no prazo estabelecido.

•	 Deve solicitar ao Tribunal competente uma decisão específica que proíba a 
saída da criança do país.

•	 Deve certificar-se de que a proibição de saída consta dos registos das 
autoridades aduaneiras.

•	 Deve revogar o ato de autorização a fim de que o passaporte emitido em 
nome da criança seja retirado.

•	 Durante o exercício do direito de visita concedido ao progenitor que não tem 
a guarda, deve certificar-se de que este não retém a criança ilicitamente para 
além do prazo estabelecido.

d. Como pode o progenitor proceder após o rapto?

•	 Pode notificar as Autoridades nacionais competentes para que sejam 
acionadas as Representações diplomático-consulares dos países para onde 
se acredita que a criança tenha sido deslocada.

•	 Pode contactar a Autoridade Central do país da residência habitual da 
criança nos termos da Convenção da Haia sobre os Aspetos Civis do Rapto 
Internacional de Crianças e/ou do Regulamento (CE) n.º 2201 de 2003, relativo 
à competência, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria 
matrimonial e em matéria de responsabilidade parental.

•	 Pode apresentar queixa às autoridades judiciais ou policiais competentes do 
território onde a criança tinha a sua residência habitual.

•	 Pode interpor recurso junto do Tribunal competente do território onde a 
criança tem a sua residência habitual, a fim de obter a guarda exclusiva 
através de um procedimento de urgência.

•	 Pode solicitar ao Tribunal competente a suspensão do poder paternal 
concedido ao progenitor que cometeu o crime de rapto.

•	 Pode contactar o Mediador do Parlamento Europeu para as crianças vítimas 
de rapto parental internacional, de modo a dar início ao procedimento de 
mediação familiar.
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ORIENTAÇÕES DA MEDIADORA DO PARLAMENTO EUROPEU
PARA AS CRIANÇAS VÍTIMAS DE RAPTO PARENTAL INTERNACIONAL

1. DEFINIÇÕES

1.1 Para efeitos dos procedimentos realizados pelo Mediador do Parlamento 
Europeu para as crianças vítimas de rapto parental internacional, as seguintes 
expressões terão os significados a seguir indicados:

a/ «Mediador»: o Mediador do Parlamento Europeu para as crianças vítimas 
de rapto parental internacional, a quem as partes contactaram para levar a 
cabo o procedimento de mediação;

b/ «Mediação»: um processo extrajudicial que visa a obtenção de um acordo 
com a ajuda do Mediador, zelando pelo interesse superior da(s) criança(s) 
raptada(s).

2. COMPETÊNCIA DO MEDIADOR

O Mediador tem competência para prestar os seguintes serviços:

•	 ajudar as partes a chegarem a um acordo de mediação;
•	 facultar informações sobre a lei aplicável;
•	 notificar as Autoridades Competentes das irregularidades identificadas na 

aplicação dos instrumentos internacionais e europeus em matéria de rapto 
internacional de crianças.

3. INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE

O Mediador deve desempenhar as suas funções com independência e 
neutralidade totais, a fim de garantir a imparcialidade plena, e se as partes derem o 
seu consentimento expresso.

O Mediador deve tratar as partes sempre com imparcialidade, procurando que a 
sua atuação seja considerada como tal, e empenhar-se em servir todas as partes de 
forma igual no que se refere ao processo de mediação.

4. ACORDO DE MEDIAÇãO, PROCESSO E RESOLUÇãO

4.1. Procedimento

O Mediador deve certificar-se de que as partes na mediação estão cientes das 
características deste processo e do papel do Mediador e das partes no mesmo.
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O Mediador deve garantir, em especial, que antes do início da Mediação as partes 
compreenderam e concordaram expressamente com as condições do acordo de 
mediação, incluindo nomeadamente quaisquer cláusulas aplicáveis em matéria de 
obrigação de confidencialidade a respeitar pelo Mediador ou pelas partes.

O Mediador deve conduzir o processo de forma adequada, atendendo às 
circunstâncias do caso, incluindo eventuais desequilíbrios de forças e os princípios 
de direito, eventuais desejos manifestados pelas partes e a necessidade de resolver 
rapidamente o litígio.

4.2. Equidade do processo

A Mediação deve ser realizada tendo em conta, primacialmente, os interesses das 
crianças envolvidas. O Mediador deve assegurar que todas as partes têm oportunidade 
de participar no processo.

Sem prejuízo da responsabilidade das partes em cumprir os compromissos 
assumidos no âmbito da Mediação, em especial os assumidos ao abrigo do acordo 
que resolve o litígio, o Mediador pode encerrar a mediação se:

•	 considerar que é pouco provável que a continuação da mediação conduza a 
uma solução;

•	 as partes sugerirem a introdução de disposições ilícitas no acordo.

4.3. O final do processo

O Mediador deve tomar as medidas adequadas para garantir que todas as partes 
cheguem a acordo mediante consentimento consciente e informado e que todas as 
partes compreendem as condições do acordo. As partes podem abandonar a mediação 
a todo o tempo sem dar qualquer justificação.

5. CONFIDENCIALIDADE

O Mediador deve preservar a confidencialidade de todas as informações tratadas 
na Mediação ou a ela ligadas, incluindo o facto de que a mediação vai ser feita ou já foi 
feita, a menos que seja obrigado a revelá-las por motivos legais ou de ordem pública.

Qualquer informação facultada confidencialmente ao Mediador por uma das partes 
não deve ser transmitida às outras partes sem autorização.
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Competência em caso de rapto de criança

Em caso de deslocação ou retenção ilícitas de uma criança, os tribunais do Estado-
Membro onde a criança residia habitualmente, imediatamente antes da deslocação ou 
retenção ilícitas, continuam a ser competentes até a criança passar a ter a sua residência 
habitual noutro Estado-Membro e:

a. cada pessoa, instituição ou outro organismo titular do direito de guarda dar 
o seu consentimento à deslocação ou à retenção; ou

b. a criança ter estado a residir nesse outro Estado-Membro durante, pelo menos, 
um ano após a data em que a pessoa, instituição ou outro organismo, titular 
do direito de guarda tenha tomado ou devesse ter tomado conhecimento do 
paradeiro da criança, se esta se encontrar integrada no seu novo ambiente e 
se estiver preenchida pelo menos uma das seguintes condições:

i/ não ter sido apresentado, no prazo de um ano após a data em que o titular 
do direito de guarda tenha tomado ou devesse ter tomado conhecimento 
do paradeiro da criança, qualquer pedido de regresso desta às autoridades 
competentes do Estado-Membro para onde a criança foi deslocada ou se 
encontra retida;

ii/ o titular do direito de guarda ter desistido do pedido de regresso e não 
ter sido apresentado nenhum novo pedido dentro do prazo previsto na 
subalínea i);

iii/ o processo instaurado num tribunal do Estado-Membro da residência 
habitual da criança imediatamente antes da deslocação ou retenção ilícitas 
ter sido arquivado nos termos do artigo 11.º, n.º 7;

iv/ os tribunais do Estado-Membro da residência habitual da criança 
imediatamente antes da deslocação ou retenção ilícitas terem proferido uma 
decisão sobre a guarda que não determine o regresso da criança.

Artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 2201/2003
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