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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a certos 
aspectos da mediação em matéria civil e comercial
(COM(2004)0718 – C6-0154/2004 – 2004/0251(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2004)0718)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º, a alínea c) do artigo 61º e o nº 5 do artigo 67º do 
Tratado CE, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-
0154/2004),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e o parecer da Comissão 
das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 2

(2) O Conselho Europeu de Tampere, de 
15 e 16 de Outubro de 1999, solicitou aos 
Estados-Membros, no âmbito de um 
melhor acesso à justiça na Europa, que 
criassem procedimentos extrajudiciais 
alternativos.

(2) O princípio do acesso à justiça é 
fundamental e, no intuito de assegurar 
um melhor acesso à justiça, o Conselho 
Europeu de Tampere, de 15 e 16 de 
Outubro de 1999, solicitou aos 
Estados-Membros que criassem 
procedimentos extrajudiciais alternativos.

  
1 Ainda não publicada em JO.
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Justificação

É importante enfatizar que o acesso à justiça constitui um princípio fundamental do Direito 
comunitário e que os modos alternativos de resolução de litígios (mais concretamente, a 
mediação) são susceptíveis de proporcional um melhor acesso à justiça. A presente alteração 
deve ser lida em conjugação com a alteração ao considerando 8.

Alteração 2
Considerando 8

(8) A presente directiva deverá abarcar os 
processos em que duas ou mais partes num 
litígio são assistidas por um mediador para 
alcançar um acordo amigável sobre a 
resolução do litígio, embora exclua os 
processos de natureza quase-judicial, como 
a arbitragem, o recurso a provedores, 
regimes relativos a queixas de 
consumidores, as avaliações de peritos ou 
processos em que certas instâncias emitem 
uma recomendação formal, juridicamente 
vinculativa ou não, para resolver o litígio.

(8) A presente directiva deverá abarcar os 
processos em que duas ou mais partes num 
litígio são assistidas por um mediador para 
alcançar um acordo amigável sobre a 
resolução do litígio, embora exclua os 
processos tais como as negociações 
pré-contratuais ou os processos de 
natureza quase-judicial, como a 
arbitragem, o recurso a provedores, 
regimes relativos a queixas de 
consumidores, as avaliações de peritos ou 
processos em que certas instâncias emitem 
uma recomendação formal, juridicamente 
vinculativa ou não, para resolver o litígio.

Os casos em que um tribunal remete as 
partes para a mediação ou em que o 
direito nacional impõe a mediação 
também devem ser abrangidos, embora se 
mantenha o princípio de que a mediação é 
um processo voluntário e de que a 
legislação nacional que preveja o recurso 
à mediação ou a sujeite a incentivos ou 
sanções não deve impedir as partes de 
exercerem o seu direito de acesso ao 
sistema judicial.
Acresce que a mediação dirigida por um 
juiz que não seja responsável por 
quaisquer dos procedimentos judiciais 
relacionados com o litígio ou litígios em 
causa também deverá ser abrangida pela 
presente directiva. No entanto, a directiva 
não se aplica às tentativas realizadas pelo 
tribunal ou pelo juiz do processo
destinadas a dirimir um dissídio no 
contexto dos procedimentos judiciais 
relativos a esse litígio nem aos casos em 
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que o tribunal ou o juiz do processo 
solicitem assistência ou consultadoria por 
parte de um terceiro competente na 
matéria.  

Justificação

É importante delimitar, com a maior precisão possível, o campo de aplicação da directiva 
esclarecendo simultaneamente que o incentivo à mediação não prejudica o direito das partes 
à resolução do litígio por via judicial caso o pretendam exercer.

Alteração 3
Considerando 9

(9) É necessário assegurar um grau mínimo 
de compatibilidade das normas processuais 
civis no que diz respeito ao efeito da 
mediação em matéria de prescrição e à 
forma como a confidencialidade da 
mediação será protegida em qualquer 
processo judicial subsequente. Deve 
também ser contemplada a possibilidade 
de o tribunal remeter as partes para a 
mediação, sem esquecer o princípio de 
que a mediação é um procedimento 
voluntário.

(9) Atendendo à importância da 
confidencialidade no processo de 
mediação, é necessário assegurar um grau 
mínimo de compatibilidade das normas 
processuais civis no que diz respeito à
forma como a confidencialidade da 
mediação é protegida em qualquer 
processo judicial de natureza cível ou 
comercial ou em arbitragem
subsequentes. É igualmente necessário 
prever um nível mínimo de 
compatibilidade das normas processuais 
civis no que diz respeito aos efeitos da 
mediação sobre os prazos de prescrição, 
no mínimo nos litígios transfronteiras. 
Embora a disposição relativa aos prazos 
de prescrição seja limitada aos litígios 
transfronteiras, os Estados-Membros são 
convidados a aplicá-la igualmente aos 
litígios internos tendo em vista o bom 
funcionamento do mercado interno.

Justificação

Esta redacção destina-se a clarificar e a melhor reflectir a estrutura da directiva.

Alteração 4
Considerando 10

(10) A mediação não deveria ser 
considerada como uma solução secundária 

(10) A mediação não deveria ser 
considerada como uma solução secundária 
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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.

face ao processo judicial pelo facto de a 
execução das transacções depender da boa 
vontade das partes. Por conseguinte, é 
necessário assegurar que as partes 
signatárias de uma transacção escrita 
possam exigir o seu reconhecimento e que 
o seu conteúdo seja dotado de força 
executória desde que os respectivos 
reconhecimento e executoriedade sejam 
possíveis ao abrigo do direito do 
Estado-Membro no qual o pedido de 
reconhecimento e/ou de executoriedade é 
apresentado. O conteúdo de uma 
transacção pode ser dotado de força 
executória mediante uma sentença, decisão 
ou acto autêntico de um tribunal ou de 
outra autoridade nos termos da legislação 
do Estado-Membro em que o pedido é 
apresentado.

Justificação

A presente alteração, conjuntamente com a alteração apresentada ao artigo 5º, destinam-se a 
dar voz às preocupações expendidas a respeito do reconhecimento e da executoriedade das 
transacções que podem conter cláusulas intrinsecamente desprovidas de força executória. É 
igualmente importante esclarecer que as transacções devem ser reduzidas a escrito a fim de 
poderem ser reconhecidas/executadas.

Alteração 5
Considerando 11

(11) Tal possibilidade permitirá o 
reconhecimento e a execução de uma 
transacção em toda a União, nas 
condições estabelecidas pelos 
instrumentos comunitários em matéria de 
reconhecimento mútuo e de execução das 
sentenças e decisões.

(11) O conteúdo de uma transacção 
declarada executória num 
Estado-Membro será reconhecido e 
declarado executório nos outros 
Estados-Membros nos termos do Direito 
comunitário ou nacional aplicável, por 
exemplo, nos termos do Regulamento 
(CE) n. ° 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 (1) ou do Regulamento (CE) nº 
2201/2003 do Conselho, de 27 de 
Novembro de 2003, relativo à 
competência, ao reconhecimento e à 
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execução de decisões em matéria 
matrimonial e em matéria de 
responsabilidade parental (2).
_________________

(1) JO L 12, 16.1.2001, p. 1.

(2) JO L 338, 23.12.2003, p. 1.

Justificação

Afigura-se desejável efectuar uma referência expressa aos instrumentos comunitários 
pertinentes.

Alteração 6
Considerando 11 bis (novo)

(11 bis) Considerando que não obstante a 
presente directiva abranger a mediação 
em matéria de direito da família, ela só 
abarca todavia os direitos cujo exercício é 
reconhecido às partes ao abrigo da 
legislação do Estado-Membro em que a 
mediação é realizada. Acresce ainda que 
se o conteúdo de uma transacção em 
matéria de direito da família não for 
executório no Estado-Membro em que foi 
acordado e em que se pretende a sua 
execução, a presente directiva não 
permite às partes contornar a legislação 
desse Estado-Membro, dotando a 
transacção de força executória num outro 
Estado-Membro porquanto o 
Regulamento (CE) nº 2201/2003 do 
Conselho impõe especificamente que tal 
transacção goze de força executória no 
Estado-Membro em que foi acordada.

Justificação

É importante acrescentar este esclarecimento a respeito da mediação em matéria de direito 
da família.

Alteração 7
Considerando 13
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(13) Tais mecanismos e medidas, que 
serão definidos pelos Estados-Membros e 
podem incluir o recurso a soluções com 
base no mercado, devem ter por finalidade 
preservar a flexibilidade do processo de 
mediação e a autonomia das partes. A 
Comissão encorajará as medidas de 
auto-regulação a nível comunitário através, 
por exemplo, da elaboração de um código 
de conduta europeu que aborde aspectos 
fundamentais do processo de mediação.

(13) Tais mecanismos e medidas, que 
deverão ser definidos pelos 
Estados-Membros e podem incluir o 
recurso a soluções com base no mercado, 
devem ter por finalidade preservar a 
flexibilidade do processo de mediação e a 
autonomia das partes. A Comissão deve 
estimular as medidas de auto-regulação a 
nível comunitário e os Estados-Membros 
devem incentivar e promover a aplicação 
do Código de conduta europeu para 
mediadores, que aquela Instituição 
publicará na série C do Jornal Oficial da 
União.

Justificação

Considera-se que a utilidade do Código de conduta europeu para mediadores deve ser 
expressamente reconhecida e a sua publicação no Jornal Oficial garantida de forma a 
assegurar uma vasta publicidade e rápida acessibilidade.

Alteração 8
Considerando 17

(17) O Reino Unido e a Irlanda, nos termos 
do artigo 3º do Protocolo relativo à posição 
do Reino Unido e da Irlanda anexo ao 
Tratado da União Europeia e ao Tratado 
que institui a Comunidade Europeia, 
notificaram a sua intenção de participar na 
adopção e aplicação da presente directiva. / 
O Reino Unido e a Irlanda, nos termos 
dos artigos 1.º e 2.º do Protocolo relativo à 
posição do Reino Unido e da Irlanda 
anexo ao Tratado da União Europeia e ao 
Tratado que institui a Comunidade 
Europeia, não participam na adopção da 
presente directiva e consequentemente 
não ficam a ela vinculados nem estão 
sujeitos à sua aplicação]

(17) O Reino Unido e a Irlanda, nos termos 
do artigo 3º do Protocolo relativo à posição 
do Reino Unido e da Irlanda anexo ao 
Tratado da União Europeia e ao Tratado 
que institui a Comunidade Europeia, 
notificaram a sua intenção de participar na 
adopção e aplicação da presente directiva. 

Justificação

O Reino Unido e a Irlanda comunicaram a sua intenção de participar na adopção da 
presente directiva.
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Alteração 9
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 e em promover a resolução 
amigável de litígios, estimulando o recurso 
à mediação e assegurando uma relação 
equilibrada entre a mediação e os 
procedimentos judiciais.

Justificação

Esclarece e circunscreve o campo de aplicação da directiva.

Alteração 10
Artigo 1, nº 2

2. A presente directiva é aplicável em 
matéria civil e comercial.

2. A presente directiva é aplicável em 
matéria civil e comercial. Não abrange, 
nomeadamente, matérias fiscais, 
aduaneiras ou administrativas nem a 
responsabilidade do Estado por actos e 
omissões no exercício de poderes de 
soberania (acta iure imperii).

Justificação

Esclarece e circunscreve o campo de aplicação da directiva.

Alteração 11
Artigo 1, nº 3

3. No âmbito da presente directiva, por 
“Estado-Membro” entende-se os 
Estados-Membros com excepção da 
Dinamarca.

3. No âmbito da presente directiva, por 
“Estado-Membro” entende-se todos os 
Estados-Membros com excepção da 
Dinamarca.

Justificação

Esclarece e circunscreve o campo de aplicação da directiva.

Alteração 12
Artigo 2, alínea a)



PE 374.428v03-00 12/24 PR\631576PT.doc

PT

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 estruturado, 
independentemente da sua designação ou 
referência, em que duas ou mais partes 
num litígio procuram alcançar um acordo 
sobre a resolução do seu litígio, com a 
assistência de um mediador. Este processo 
pode ser iniciado pelas partes, sugerido ou 
ordenado por um tribunal ou prescrito pela 
legislação de um Estado-Membro.

A mediação não inclui as tentativas do juiz 
para solucionar um litígio durante a 
tramitação de procedimentos judiciais 
relativos a esse litígio.

Abrange a mediação conduzida por um 
juiz não responsável por qualquer 
procedimento judicial relativo ao litígio. 
Todavia, não inclui as tentativas do 
tribunal ou do juiz do processo para 
solucionar um litígio durante a tramitação 
de procedimentos judiciais relativos a esse 
litígio.

Justificação

Preocupação de melhorar a definição de mediação, tornando-a mais explícita

Alteração 13
Artigo 2, alínea b)

b) “Mediador”, o terceiro que dirige uma 
mediação, independentemente da 
denominação ou profissão desse terceiro no 
Estado-Membro em causa e da forma como 
foi designado ou solicitada a sua 
intervenção.

b) “Mediador”, o terceiro que é designado 
em circunstâncias indiciadoras de uma 
expectativa razoável de que a mediação 
será conduzida de modo profissional, 
imparcial e competente, em particular, um 
terceiro que nela esteja empenhado e 
cumpra os requisitos do Código de 
conduta europeu para mediadores e 
conduza a mediação em consonância com 
o mesmo, independentemente da 
denominação ou profissão desse terceiro no 
Estado-Membro em causa e da forma como 
foi designado ou solicitada a sua 
intervenção.

Justificação

A definição original afigura-se demasiado vaga. É muito desejável uma referência ao Código 
de conduta europeu para mediadores.
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Alteração 14
Artigo 2 bis (novo)

Artigo 2º bis
Garantia da qualidade da mediação

(1) Os Estados-Membros promoverão, por 
todos os meios que considerem 
adequados, o desenvolvimento e a adesão
a códigos voluntários de conduta, em 
particular o Código de conduta europeu 
para mediadores, por parte de mediadores 
e organizações que prestem serviços de 
mediação, tanto a nível comunitário como 
nacional, assim como outros mecanismos 
efectivos de controlo de qualidade 
referentes à prestação de serviços de 
mediação. 
(2) Os Estados-Membros fomentarão a 
formação inicial e contínua de 
mediadores com o intuito de assegurar 
que a mediação seja efectuada de forma 
equitativa, eficaz, imparcial e competente 
em relação às partes e que os 
procedimentos sejam adequados às 
circunstâncias do litígio.

Justificação

A presente alteração substitui o original artigo 4º da Comissão. Também neste caso, se 
afigura muito desejável uma referência expressa ao Código de conduta europeu para 
mediadores. É importante enfatizar que a mediação deve ser conduzida de forma equitativa, 
eficaz, imparcial e competente e que os procedimentos de mediação devem ser adequados às 
circunstâncias do litígio.

Alteração 15
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 também convidar as partes a 
assistir a uma sessão de informação sobre a 
utilização da mediação se tais sessões 
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forem organizadas e facilmente acessíveis.

Justificação

A assistência a sessões de informação sobre mediação, quando estas existam, deve ser 
voluntária.

Alteração 16
Artigo 3, nº 2

2. A presente directiva não afecta a 
legislação nacional que prevê o recurso 
obrigatório à mediação ou a sujeite a 
incentivos ou sanções, quer antes quer 
depois do início do procedimento judicial, 
desde que tal legislação não prejudique o 
direito de acesso ao sistema judicial, em 
especial nas situações em uma das partes 
reside num Estado-Membro diferente do 
Estado-Membro em que se situa o 
tribunal.

2. A presente directiva não afecta a 
legislação nacional que prevê o recurso 
obrigatório à mediação ou a sujeite a 
incentivos ou sanções, quer antes quer 
depois do início do procedimento judicial, 
desde que tal legislação não impeça as 
partes de exercer o seu o direito de acesso 
ao sistema judicial.

Justificação

É igualmente importante enfatizar o direito das partes a litigar no sistema judicial, se o 
desejarem.

Alteração 17
Artigo 4

Artigo 4º Suprimido
Qualidade da mediação

1. A Comissão e os Estados-Membros 
promoverão e incentivarão o 
desenvolvimento e a adesão a códigos de 
conduta voluntários pelos mediadores e 
pelos organismos que prestam serviços de 
mediação, tanto a nível comunitário como 
nacional, bem como outros mecanismos 
de controlo de qualidade eficazes relativos 
à prestação de serviços de mediação.
2. Os Estados-Membros promoverão e 
incentivarão a formação dos mediadores, 
a fim de permitir que as partes no litígio 
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escolham um mediador com capacidade 
para conduzir efectivamente a mediação 
segundo as expectativas das partes.

Justificação

Este artigo é substituído pelo novo artigo 2 bis.

Alteração 18
Artigo 5, nº 1

1. Os Estados-Membros assegurarão, a 
pedido das partes, que uma transacção 
resultante de mediação possa ser 
confirmada através de sentença, decisão, 
instrumento autêntico ou qualquer outra 
forma por um tribunal ou uma autoridade 
pública que torne o acordo executório nos 
mesmos termos que uma decisão judicial 
ao abrigo do direito nacional, desde que a 
transacção não seja contrária à legislação 
europeia ou nacional no Estado-Membro 
em que o pedido é apresentado.

1. Os Estados-Membros assegurarão que 
as partes ou uma das partes com o 
consentimento das outras fiquem 
habilitadas a solicitar que o conteúdo de
uma transacção resultante de mediação se 
torne executório na medida em que a 
executoriedade do conteúdo da 
transacção é possível e não seja contrário 
à legislação do Estado-Membro em que o 
pedido é apresentado.

Justificação

A presente alteração, juntamente como outras alterações apresentadas ao artigo 5º e ao 
considerando 10, está concebida para dar resposta a preocupações expendidas relativamente 
ao reconhecimento e à executoriedade de transacções que podem conter cláusulas 
intrinsecamente desprovidas de força executória. É igualmente importante esclarecer que as 
transacções devem ser reduzidas a escrito a fim de poderem ser reconhecidas/declaradas 
executórias.

Alteração 19
Artigo 5, nº 1 bis (novo)

1 bis. O conteúdo da transacção pode ser 
declarado executório por sentença, 
decisão ou instrumento autêntico de um 
tribunal ou outra autoridade competente 
nos termos da legislação do Estado-
Membro em que o pedido é apresentado.
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Justificação

Reflecte a diversidade de tradições jurídicas nos Estados-Membros.

Alteração 20
Artigo 5, nº 2

2. Os Estados-Membros informarão a 
Comissão sobre os tribunais ou as
autoridades públicas competentes para 
receber os pedidos apresentados nos termos 
do nº 1.

2. Os Estados-Membros informarão a 
Comissão sobre os tribunais ou outras
autoridades competentes para receber os 
pedidos apresentados nos termos dos nos 1 
e 1 bis.

Alteração 21
Artigo 5, nº 2 bis (novo)

2 bis. O presente artigo em nada prejudica 
as normas aplicáveis ao reconhecimento e 
à execução noutro Estado-Membro de 
transacções declaradas executórias nos 
termos do nº 1.

Alteração 22
Artigo 6

Artigo 6º Suprimido
Admissibilidade da prova nos processos 

judiciais civis
1. Os mediadores, bem como qualquer 
pessoa que participe na administração de 
serviços de mediação, não devem 
testemunhar nem apresentar provas, em 
processos judiciais civis, relativas a 
qualquer dos seguintes pontos:
a) Convite de uma parte para iniciar a 
mediação ou o facto de uma parte se ter 
disponibilizado para participar na 
mediação;
b) Opiniões ou sugestões apresentadas por 
uma parte numa mediação relativamente 
a uma possível resolução do litígio;
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c) Declarações ou confissões efectuadas 
por uma parte durante a mediação;
d) Propostas apresentadas pelo mediador;
e) O facto de uma parte se ter mostrado 
disposta a aceitar a proposta de resolução 
do litígio apresentada pelo mediador;
f) Documento preparado unicamente para 
efeitos da mediação.

2. O nº 1 aplica-se independentemente da 
forma das informações ou das provas aí 
referidas.
3. A divulgação das informações referidas 
no n.º 1 não pode ser solicitada por 
qualquer tribunal ou outra autoridade 
judicial em processos judiciais civis e, se 
tais informações forem apresentadas 
como prova em violação do nº 1, serão 
consideradas inadmissíveis. Contudo, tais 
informações podem ser divulgadas ou 
aceites como prova:
a) na medida do necessário para efeitos 
da aplicação ou execução de uma 
transacção alcançada como resultado 
directo da mediação;
b) por razões imperiosas de ordem 
pública, em especial quando necessárias 
para assegurar a protecção de crianças ou 
evitar danos à integridade física ou 
psicológica de uma pessoa; ou
c) se o mediador e as partes estiverem de 
acordo sobre esta matéria.
4. Os n.os 1, 2 e 3 são aplicáveis quer os 
processos judiciais digam ou não respeito 
ao litígio que é ou foi objecto da 
mediação.
5. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, as 
provas que seriam admissíveis em 
processos judiciais não se tornam 
inadmissíveis em consequência de terem 
sido utilizadas numa mediação.
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Justificação

Esta disposição é substituída pelo novo artigo 6 bis relativo à confidencialidade.

Alteração 23
Artigo 6 bis (novo)

Artigo 6º bis
Confidencialidade do processo de 

mediação
1. Atendendo a que a mediação se destina 
a ser conduzida de modo a respeitar a 
confidencialidade e o segredo 
profissional, os Estados-Membros 
assegurarão, salvo acordo das partes em 
sentido contrário, que nem os mediadores, 
nem as partes, nem as pessoas que 
participam na administração do processo 
de mediação gozem do direito nem 
estejam sujeitas à obrigação de revelar a 
terceiros ou testemunhar ou apresentar 
provas em processos judiciais civis e 
comerciais ou de arbitragem 
relativamente à informação resultante ou 
relacionada com a mediação, excepto:
a) por razões imperiosas de ordem pública 
ou outras razões sérias, nomeadamente 
para assegurar a protecção dos interesses 
superiores das crianças ou evitar danos à 
integridade física ou moral de uma 
pessoa; ou
b) quando a divulgação seja necessária 
para efeitos da aplicação ou execução de 
uma transacção alcançada como 
resultado da mediação.
2. O número anterior em nada prejudica a 
possibilidade de os Estados-Membros 
aplicarem medidas mais rigorosas para 
proteger a confidencialidade da mediação.

Justificação

A presente emenda introduz normas mínimas sobre a confidencialidade. Destina-se, por um 
lado, a ter em conta o facto de no direito consuetudinário, a confidencialidade ser uma 
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questão de privilégio do segredo profissional do advogado. Por outro lado, seria quase 
absurdo estabelecer que as partes não possam estar obrigadas a divulgar, testemunhar ou 
apresentar provas se tivessem o direito de o fazer.

Alteração 24
Artigo 7, nº 1

1. O prazo de prescrição relativo ao 
pedido objecto da mediação é suspenso a 
contar do momento em que, após ter 
surgido o litígio:

1. A fim de assegurar que as partes que 
optam pela mediação para tentar resolver 
um litígio não fiquem impedidas de 
posteriormente instaurar um processo 
judicial para resolução do mesmo, por ter 
decorrido o respectivo prazo de 
prescrição, os Estados-Membros 
assegurarão que o prazo de prescrição 
não expire entre:

a) as partes decidam recorrer à mediação, a) a data em que as partes acordam por 
escrito, após o surgimento do litígio, 
recorrer à mediação ou, na ausência de 
tal acordo escrito, a data em que assistem 
à primeira reunião de mediação ou a data 
na qual se constitui a obrigação de 
recurso à mediação em virtude da 
legislação nacional; e

b) o recurso à mediação é ordenado por 
um tribunal, ou

b) a data da transacção, a data em que 
pelo menos uma das partes informa as 
outras, por escrito, que a mediação 
terminou ou, na ausência dessa 
notificação, a data em que o mediador 
declara, por sua própria iniciativa ou a 
pedido de pelo menos uma das partes, que 
a mediação terminou.

c) a legislação nacional de um 
Estado-Membro obriga a recorrer à 
mediação.

Justificação

Considera-se que esta formulação é mais clara do que a proposta inicial da Comissão.

Alteração 25
Artigo 7, nº 2

2. Sempre que a mediação tenha sido 2. O número 1 em nada prejudica as 
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concluída sem se chegar a uma 
transacção, o prazo de prescrição 
recomeça a correr a partir da conclusão 
da mediação e a contar da data em que 
uma ou ambas as partes ou o mediador 
declarem que a mediação terminou ou 
que efectivamente se retiram da mesma. 
De qualquer modo, o prazo deve durar 
pelo menos um mês a contar da data em 
que recomeçou a correr, excepto se se 
tratar de um prazo para intentar uma 
acção destinada a impedir que uma 
medida provisória ou análoga deixe de 
produzir efeitos ou seja revogada.

disposições relativas aos prazos de 
prescrição constantes de acordos 
internacionais, em que os 
Estados-Membros sejam partes, e que não 
sejam compatíveis com o presente artigo.

Justificação

Afigura-se necessário tomar em consideração os acordos internacionais.

Alteração 26
Artigo 7, nº 2 bis (novo)

2 bis. O presente artigo é aplicável à 
apresentação de uma queixa, em matéria 
civil ou comercial, resultante de uma 
questão ou questões relacionadas com um 
procedimento de mediação ao qual a 
presente directiva seja aplicável, perante 
um órgão ou um tribunal situado num 
outro Estado-Membro que não aquele em 
que
i) foi realizada a mediação em causa,
ou 
ii) uma das partes participantes na 
mediação, no mínimo, ou o mediador 
tinham a sua residência habitual.

Justificação

A presente alteração destina-se a restringir a disposição sobre o prazo de prescrição de 
processos com uma componente transfronteiras, a fim de se alcançar um compromisso com o 
Conselho.

O relator está consciente de que a situação relativa ao prazo de prescrição de processos com 
uma componente transfronteiras é muito complicada devido à falta de harmonização ao nível 
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comunitário e ao facto de alguns Estados-Membros classificarem as normas pertinentes 
como normas substantivas e as determinarem em conformidade com a legislação aplicável ao 
passo que outros as qualificam como normas processuais e as aplicam como lex fori. Não 
obstante, esta poderia ser a base de um compromisso se, por exemplo, o Conselho incumbisse 
a Comissão de examinar a questão dos prazos de prescrição nos processos de incidência 
transfronteiras e do modo como o seu tratamento, no contexto do direito internacional 
privado, afecta o bom funcionamento do mercado interno e de apresentar propostas 
adequadas.

De todos os modos, o relator confia que os Estados-Membros aplicarão esta disposição 
também aos processos internos.

Alteração 27
Artigo 7 bis (novo)

Artigo 7º bis
Informação aos cidadãos

1. Os Estados-Membros assegurarão que 
seja disponibilizada informação aos 
cidadãos, em particular em sítios Internet, 
sobre como contactar os prestadores 
acreditados de serviços de mediação e os 
mediadores, em particular os que 
aderiram ao Código de conduta europeu 
para Mediadores. 
2. Os Estados-Membros incentivarão os 
profissionais da justiça a informar os seus 
clientes acerca da possibilidade de recurso 
à mediação.

Justificação

Esta alteração foi concebida para assegurar que o público é informado acerca de como 
aceder a mediadores acreditados e que os advogados devem informar os seus clientes acerca 
da possibilidade de mediação.

Alteração 28
Artigo 7 ter (novo)

Artigo 7º ter
Código de Conduta Europeu para 

Mediadores
A Comissão publicará o Código de 
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conduta europeu para mediadores na 
série C do Jornal Oficial da União 
Europeia, a título de normas de actuação 
sem efeitos jurídicos.

Justificação

Embora não se pretenda atribuir efeitos jurídicos ao Código de conduta europeu para 
mediadores, considera-se importante publicá-lo e torná-lo rapidamente acessível.

Alteração 29
Artigo 9, nº 1

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva, o mais 
tardar em 1 de Setembro de 2007. Do facto 
informarão imediatamente a Comissão. 

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva, o mais 
tardar em 1 de Setembro de 2009, com 
excepção do artigo 8º relativamente ao 
qual a data de cumprimento será 1 de 
Setembro de 2008. Do facto informarão 
imediatamente a Comissão. 



PR\631576PT.doc 23/24 PE 374.428v03-00

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

A relatora sempre esteve convencida do valor e interesse da existência de mecanismos 
alternativos de resolução de litígios, em particular da mediação, porquanto proporciona aos 
cidadãos uma alternativa aos poderes judiciários, menos dispendiosa, mais rápida e geradora 
de menor tensão sem lhes retirar o direito de, em última instância, se fazerem ouvir num 
tribunal. Permite igualmente às partes litigantes manter ou mesmo melhorar uma relação 
valiosa, que a natureza conflituosa de um processo judicial é susceptível de arruinar. Viabiliza 
ainda soluções criativas que dão efectivamente resposta às necessidades das partes. Por 
exemplo, em casos de negligência médica, a parte lesada procura muitas vezes obter quer uma 
explicação e um pedido de desculpas quer uma indemnização. A natureza intrínseca do 
contencioso judicial é susceptível de frustrar estas expectativas.

Todavia, inicialmente, a relatora interrogou-se sobre a necessidade de uma directiva numa 
altura em que os sistemas de mediação na Europa ainda se encontram numa fase embrionária 
em alguns Estado-Membros. Acresce que para ser eficaz, a mediação deve ser flexível. 
Qualquer tentativa de "regular" a mediação é susceptível de sufocar o seu desenvolvimento. 
Todavia, na sequência da consulta feita on-line e das provas apresentadas pelos peritos 
convidados para a audição em comissão, a relatora reconhece que existe um apoio esmagador 
à existência de uma directiva. Constata que mesmo os peritos que revelaram algum 
cepticismo quanto à directiva ou que criticaram a respectiva base jurídica foram entusiastas
defensores da mediação enquanto meio alternativo de acesso à justiça. O seu objectivo 
consistiu pois em criar uma directiva funcional e flexível, que reflicta as orientações 
existentes e as melhores práticas e que possa servir para incentivar um recurso mais amplo à 
mediação no interior da UE. Aproveita a oportunidade para agradecer aos peritos que 
participaram na audição pela disponibilidade revelada para a apresentação de sugestões de 
natureza redactorial após a audição, algumas das quais retomou aquando da redacção do seu 
relatório. 

Através das alterações, a relatora procurou clarificar e melhorar a proposta original da 
Comissão, nomeadamente alterando as definições de mediador e de mediação. Uma das suas 
principais preocupações consiste em garantir normas de qualidade, nomeadamente mediante a 
inclusão de referências ao Código de conduta europeu para mediadores. Alterou as 
disposições relativas ao reconhecimento e à execução, a fim de garantir a respectiva 
incontestabilidade do ponto de vista jurídico e que as mesmas respeitam as tradições jurídicas 
dos vários Estados-Membros. No tocante à confidencialidade, a solução proposta constitui um 
modo exequível de tratar esta questão o que confere aos Estados-Membros flexibilidade para 
a adopção de normas mais restritas se o considerarem desejável. 

No que diz respeito à base jurídica, afigura-se que a maioria dos Estados-Membros no 
Conselho considera que a proposta de directiva se deveria limitar aos casos com uma 
componente transfronteiras, porquanto nos termos do artigo 65º do Tratado CE as medidas 
destinadas a "Eliminar os obstáculos à boa tramitação das acções cíveis, promovendo, se 
necessário, a compatibilidade das normas de processo civil aplicáveis nos Estados-Membros" 
devem ter "uma incidência transfronteiriça" e devem ser adoptadas "na medida do necessário 
ao funcionamento do mercado interno". O compromisso proposto pela relatora, destina-se a 
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ter em conta as apreensões dos Estados-Membros no tocante à interpretação do artigo 65º, 
proporcionando, concomitantemente, aos consumidores e aos cidadãos do mercado interno 
possibilidades práticas e fáceis de aceder a uma mediação de qualidade no espaço da UE. 
Confia que prevalecerá o bem senso no Conselho quanto aos benefícios da mediação e que a 
directiva será igualmente aplicada nos Estados-Membros aos casos com incidência 
exclusivamente nacional. 

Ao invés de optar por uma definição genérica de casos com incidência transfronteiriça (uma 
solução adoptada noutros instrumentos, por exemplo, no procedimento de injunção) que 
causaria dificuldades de ordem prática, a relatora propõe, tão-só, limitar as disposições 
relativas aos prazos de prescrição aos casos com incidência transfronteiriça pelo facto de estas 
disposições serem as únicas que causariam um impacto substancial nos ordenamentos 
jurídicos nacionais. 

Quanto ao remanescente, é óbvio que as disposições sobre reconhecimento e execução se 
aplicam apenas a processos com incidência transfronteiriça e seria absurdo introduzir 
definições especiais de "mediação" e de "mediador" apenas para estes casos. Do mesmo 
modo, seria inútil a introdução de normas especiais limitadas a casos com incidência 
transfronteiriça sobre o reenvio para a mediação ou a garantia da qualidade. 

Por último, a relatora louva esta iniciativa na medida em que a mesma se destina a publicitar e 
a promover a mediação como modo alternativo de acesso à justiça e a proporcionar um 
quadro de regras comuns, suficientemente sólidas para proteger os interesses das partes e 
simultaneamente flexíveis para permitir às forças do mercado fazer emergir soluções.


