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BREVE JUSTIFICAÇÃO

O Conselho Europeu salientou repetidamente o interesse dos métodos alternativos de 
resolução de litígios. Em 2000, o Conselho aprovou métodos alternativos para a resolução de 
litígios no âmbito do direito civil e do direito comercial. A alínea g) do nº 2 do artigo III-269º 
do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa inclui expressamente a resolução 
alternativa de litígios entre as competências da União, formulando como objectivo o 
desenvolvimento de métodos alternativos para esse efeito.

Uma vez que o desenvolvimento de métodos alternativos de resolução de litígios constitui um 
objectivo, exige-se contenção no domínio legislativo, dado que a nova legislação limita o 
desenvolvimento de alternativas à decisão judicial.

Ponto de vista do relator

O relator entende que os argumentos da Comissão não são suficientemente claros para 
justificar uma directiva relativa à mediação. Por tal motivo, propõe que a directiva apenas seja 
aplicável aos casos transfronteiras. Desse modo, impede-se que sejam levantados obstáculos 
ao desenvolvimento da mediação como alternativa à decisão judicial nos Estados-Membros. 
As experiências nesse domínio deveriam satisfazer os requisitos da directiva. Em vários 
Estados-Membros, o desenvolvimento de métodos alternativos de resolução de litígios faz 
parte da ordem de trabalhos dos Ministérios dos Assuntos Internos, suscitando igualmente o 
interesse dos Ministérios da Justiça.

As definições previstas pela Comissão no artigo 2º são demasiado amplas, impondo-se uma 
limitação das mesmas para evitar que a mediação seja objecto de abusos. Por tal motivo, em 
consonância com as directrizes das organizações internacionais de mediadores, o relator 
prefere exigir que os acordos de mediação sejam fixados por escrito e que a mediação seja 
conduzida por um perito neutro.

Para além de definir a qualidade da mediação, importa prever um procedimento de queixa e 
um regime disciplinar independentes. Tais instrumentos representam uma condição para que a 
mediação possa constituir uma alternativa válida à decisão judicial.

A mediação caracteriza-se pelo aspecto da confidencialidade. No artigo 6º, os requisitos em 
matéria de confidencialidade da mediação são vinculados a um eventual recurso ao processo 
judicial. Na opinião do relator, a confidencialidade da mediação deve figurar também no 
título. Além disso, o tratamento confidencial não deve limitar-se às declarações ou confissões 
efectuadas durante a mediação. Os peritos consideram também como prova em processo a 
conduta exibida durante a mediação, razão pela qual cumpre aditar esse elemento à directiva.

Actualmente, a legislação não favorece o desenvolvimento da mediação nos 
Estados-Membros. A directiva em apreço pode, convenientemente adaptada, contribuir para 
reforçar a confiança na mediação como alternativa à decisão judicial nos litígios 
transfronteiras. 
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ALTERAÇÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 10

(10) A mediação não deveria ser considerada 
como uma solução secundária face ao 
processo judicial pelo facto de a execução 
das transacções depender da boa vontade das 
partes. Por conseguinte, é necessário 
assegurar que todos os Estados-Membros 
prevejam um procedimento em que uma 
transacção possa ser confirmada mediante 
uma sentença, decisão ou instrumento 
autêntico de um tribunal ou de uma 
autoridade pública.

(10) A mediação não deveria ser considerada 
como uma solução secundária face ao 
processo judicial pelo facto de a execução 
das transacções depender da boa vontade das 
partes. Por conseguinte, é necessário 
assegurar que todos os Estados-Membros 
onde tal não se encontre previsto pela 
legislação no domínio do direito civil ou do 
direito comercial prevejam um 
procedimento em que uma transacção possa 
ser confirmada mediante uma sentença, 
decisão ou instrumento autêntico de um 
tribunal ou de uma autoridade pública.

Justificação

Em alguns Estados-Membros, um acordo conseguido através de mediação é juridicamente 
válido sem instrumento ou decisão judicial. Por tal motivo, não é desejável impor este 
procedimento obrigatoriamente a todos os Estados-Membros .

Alteração 2
Artigo 1, nº 1

1. O objectivo da presente directiva consiste 
em facilitar o acesso à resolução de litígios, 
promovendo o recurso à mediação e 
assegurando uma relação adequada entre a 
mediação e os procedimentos judiciais.

1. O objectivo da presente directiva consiste 
em facilitar o acesso à resolução de litígios, 
promovendo o recurso voluntário das partes
à mediação e assegurando uma relação 
adequada entre a mediação e os 
procedimentos judiciais.

  
1 Ainda não publicado em JO.
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Justificação

Pelas suas características, a mediação implica o acordo voluntário das duas partes, o que 
deve ser especificado. 

Alteração 3
Artigo 2, alínea a), parágrafo 1

a) “Mediação”, qualquer processo, 
independentemente da sua designação ou 
referência, em que duas ou mais partes num 
litígio são assistidas por um terceiro com o 
objectivo de alcançar um acordo sobre a 
resolução do litígio e independentemente do 
processo ser iniciado pelas partes, sugerido 
ou ordenado por um tribunal ou prescrito
pela legislação nacional de um 
Estado-Membro.

a) “Mediação”, um processo, 
independentemente da sua designação ou 
referência, em que duas ou mais partes num 
litígio procuram alcançar um acordo sobre a 
resolução do litígio por intermédio de um 
mediador. Este processo pode ser iniciado 
pelas partes, sugerido ou ordenado por um 
tribunal com o acordo das partes ou 
iniciado nos termos de uma obrigação 
prevista pela legislação nacional de um 
Estado-Membro.

Justificação

Esta definição especifica que o objectivo da mediação é procurar alcançar um acordo por 
intermédio de um mediador, cujo papel não é prestar assistência às partes. Especifica ainda 
que o processo de mediação necessita sempre do acordo das partes, condição essencial para 
ser bem sucedido.

Alteração 4
Artigo 3, nº 1

1. O tribunal perante o qual é proposta uma 
acção pode, quando tal se revelar adequado e 
tendo em conta todas as circunstâncias do 
caso, convidar as partes a recorrerem à 
mediação para resolverem o litígio. O 
tribunal pode em qualquer caso solicitar às 
partes que assistam a uma sessão de 
informação sobre a utilização da mediação. 

1. O tribunal perante o qual é proposta uma 
acção pode, quando tal se revelar adequado e 
tendo em conta todas as circunstâncias do 
caso, convidar as partes a recorrerem à 
mediação para resolverem o litígio. O 
tribunal pode solicitar às partes que assistam 
a uma sessão de informação sobre a 
utilização da mediação. 

Justificação

A formulação do texto original ultrapassa o carácter de enquadramento da directiva 
proposta e põe em causa o princípio da subsidiariedade no que diz respeito ao poder judicial. 
A presente alteração deixa em aberto a possibilidade de remissão.
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Alteração 5
Artigo 4, nº 2

2. Os Estados-Membros promoverão e 
incentivarão a formação dos mediadores, a 
fim de permitir que as partes no litígio 
escolham um mediador com capacidade para 
conduzir efectivamente a mediação segundo
as expectativas das partes.

2. Os Estados-Membros promoverão e 
incentivarão a formação dos mediadores, a 
fim de permitir que as partes no litígio 
escolham um mediador com capacidade para 
conduzir efectivamente a mediação de forma 
responsável e de acordo com as legítimas 
expectativas das partes em matéria de 
qualidade.

Justificação

Num processo de mediação, é possível que as partes tenham expectativas totalmente opostas. 
Por tal motivo, é necessário adaptar o texto em função desse critério. 

Alteração 6
Artigo 6, título

Admissibilidade da prova nos processos 
judiciais civis

Confidencialidade do processo de mediação

Justificação

O presente artigo deve colocar a tónica na confidencialidade do processo de mediação. Daí 
decorre que as informações obtidas durante a mediação não são admissíveis como prova 
num processo judicial. O mesmo se aplica aos processos judiciais do foro administrativo, e 
não apenas do foro civil. A modificação do título é aplicável a ambos.

Alteração 7
Artigo 6, nº 1, alínea a)

a) Convite de uma parte para iniciar a 
mediação ou o facto de uma parte se ter 
disponibilizado para participar na 
mediação; 

Suprimida

Justificação

O convite ou oferta de uma parte para pôr termo ao litígio através de mediação não deve ser 
abrangido pela confidencialidade.
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