
 

 

 

COMISSÃO EUROPEIA 
DIREÇÃO-GERAL DA JUSTIÇA E DOS CONSUMIDORES 
 
 
 

Bruxelas, 11 de abril de 2019 

PERGUNTAS E RESPOSTAS RELATIVAS AOS EFEITOS DA SAÍDA DO REINO UNIDO DA 

UNIÃO EUROPEIA NO DOMÍNIO DA JUSTIÇA CIVIL E DO DIREITO INTERNACIONAL 

PRIVADO 

Em 18 de janeiro de 2019, os serviços da Comissão Europeia atualizaram o «Aviso às 

partes interessadas - Saída do Reino Unido e normas da UE nos domínios da justiça 

civil e do direito internacional privado» («Aviso sobre os preparativos para o Brexit»)
1
.
2
 

A presente lista de perguntas e respostas fornece orientações adicionais com base no 

Aviso sobre os preparativos para o Brexit na eventualidade de o Reino Unido se 

tornar um país terceiro na «data de saída» sem um acordo de saída ratificado e sem 

o período de transição previsto no mesmo.  

A data de saída é 1 de novembro de 2019
3
. 

Sempre que necessário, a presente lista de perguntas e respostas poderá ser 

atualizada e complementada. 

1. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL  

 Uma seguradora do Reino Unido poderá ser demandada na UE-27
4
 1.1.

após a data de saída?  

Processos intentados nos Estados-Membros da UE-27 após a data de saída 

                                                 
1
  https://ec.europa.eu/info/files/civil-justice_pt. 

2
  Recorde-se que o Reino Unido não participa plenamente no acervo respeitante à cooperação judiciária 

em matéria civil e comercial. 

3
  Em 29 de março de 2017, o Reino Unido notificou a sua intenção de sair da União nos termos do 

artigo 50.º do Tratado da União Europeia. Após uma primeira prorrogação decidida em 22 de março de 

2019, o Conselho Europeu (artigo 50.º) decidiu, em 11 de abril de 2019, com o acordo do Reino 

Unido, prorrogar até 31 de outubro de 2019 o prazo de dois anos previsto no artigo 50.º, n.º 3, do 

Tratado da União Europeia.  

No entanto, se o Reino Unido não realizar as eleições para o Parlamento Europeu e não tiver ratificado 

o acordo de saída até 22 de maio de 2019, a data de saída será 1 de junho de 2019. 

4
  Embora os Tratados da UE contenham disposições específicas sobre a (não-)participação da Irlanda e 

da Dinamarca nesta parte do acervo da União, por razões de simplicidade utiliza-se a expressão «UE-

27». 

https://ec.europa.eu/info/files/civil-justice_pt
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O artigo 11.º do Regulamento (UE) n.º 1215/2012 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, 

ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial
5
 

define as regras de competência jurisdicional internacional em matéria de 

seguros. Essas regras estabelecem a competência dos tribunais da UE nos 

casos em que o segurador esteja domiciliado num Estado-Membro
6
.  

Tal significa que, a partir da data de saída, a possibilidade de intentar uma 

ação contra uma seguradora do Reino Unido no tribunal de um Estado-

Membro da UE dependerá do direito nacional desse Estado-Membro.  

Processos pendentes nos Estados-Membros da UE-27 à data de saída 

Para questões de competência internacional em processos pendentes à data de 

saída, consultar o Aviso sobre os preparativos para o Brexit. 

 O Regulamento (UE) n.º 1215/2012 continuará a ser aplicável aos 1.2.

contratos celebrados com os consumidores a partir da data de saída? 

Processos intentados nos Estados-Membros da UE-27 após a data de saída 

Esta questão é objeto do «Aviso às partes interessadas — Saída do Reino 

Unido e normas da UE em matéria de defesa do consumidor e direitos dos 

passageiros»
7
. 

Processos pendentes nos Estados-Membros da UE-27 à data de saída 

Para questões de competência internacional em processos pendentes à data de 

saída, consultar o Aviso sobre os preparativos para o Brexit. 

 Como será aplicada a regra da litispendência? 1.3.

A partir da data de saída, a obrigação de um tribunal de um Estado-Membro 

da UE-27 prevista no artigo 29.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1215/2012 

deixará de ser aplicável em relação aos tribunais demandados no Reino 

Unido.  

No entanto, o artigo 33.º do Regulamento (UE) n.º 1215/2012 passará a ser 

aplicável em relação aos tribunais demandados em primeiro lugar neste país. 

                                                 
5
  JO L 351 de 20.12.2012, p. 1. 

6
  Nos termos do artigo 11.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1215/2012, o segurador que, não tendo 

domicílio num Estado-Membro, possua sucursal, agência ou qualquer outro estabelecimento num 

Estado-Membro será considerado, quanto aos litígios relativos à exploração de tal sucursal, agência ou 

estabelecimento, como tendo domicílio nesse Estado-Membro. 

7
 

 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/consumer_protection_and_passenger_rights_p

t.pdf.  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/consumer_protection_and_passenger_rights_pt.pdf.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/consumer_protection_and_passenger_rights_pt.pdf.
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2. DIREITO APLICÁVEL  

 Qual será a lei aplicável aos contratos celebrados com consumidores 2.1.

a partir da data de saída? 

O artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 593/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de junho de 2008, sobre a lei aplicável às obrigações 

contratuais (Roma I)
8
, assegura que, independentemente da lei escolhida pelas 

partes ou que seja aplicável por defeito, os consumidores com residência 

habitual num Estado-Membro da UE beneficiem da proteção obrigatória dessa 

lei, caso sejam visados por operadores comerciais de países terceiros. A partir 

da data de saída, tal aplicar-se-á também em relação aos operadores 

comerciais do Reino Unido
9
. 

3. RECONHECIMENTO E EXECUÇÃO  

 Poderá uma sentença proferida no Reino Unido continuar a ser 3.1.

reconhecida e executada ao abrigo das normas da UE após a data de 

saída?  

Esta questão é abordada no Aviso sobre os preparativos para o Brexit: as 

normas da UE em matéria de reconhecimento e execução não serão aplicáveis 

às sentenças proferidas pelos tribunais do Reino Unido mesmo que tenham 

sido proferidas antes da data de saída ou que o processo de execução tenha 

sido intentado antes dessa data. 

A única exceção a esta regra é se uma sentença de um tribunal do Reino 

Unido tiver sido declarada executória antes da data de saída. Tal resulta do 

facto de essa sentença já ter sido declarada executória num Estado-Membro 

específico da UE, pelos tribunais desse Estado-Membro, antes da data de 

saída. Assim, o facto de a sentença ter sido inicialmente proferida por um 

tribunal do Reino Unido torna-se irrelevante. Esta exceção aplica-se 

igualmente aos atos autênticos e aos acordos que tenham sido declarados 

executórios num Estado-Membro da UE-27 antes da data de saída.  

 O que acontece às certidões emitidas ao abrigo do Regulamento (UE) 3.2.

n.º 1215/2012 antes da data de saída?  

A regra descrita no ponto 3.1, ou seja, que a execução nos termos do direito 

da UE deixa de ser assegurada, também se aplica à emissão de uma certidão 

no Estado-Membro de origem, nos termos do disposto no artigo 53.º do 

Regulamento (UE) n.º 1215/2012. A emissão dessa certidão no Estado-

Membro de origem não pode ser comparada a uma declaração de 

                                                 
8
  JO L 177 de 4.7.2008, p. 6. 

9
  Ver igualmente o «Aviso às partes interessadas - Saída do Reino Unido e normas da UE em matéria 

de defesa do consumidor e direitos dos passageiros».

 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/consumer_protection_and_passenger_rights_p

t.pdf. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/consumer_protection_and_passenger_rights_pt.pdf.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/consumer_protection_and_passenger_rights_pt.pdf.
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executoriedade (exequatur) no Estado-Membro de execução anterior à data de 

saída. 

O Estado-Membro pode decidir, ao abrigo da legislação nacional, continuar a 

aplicar as mesmas normas a uma sentença proferida no Reino Unido que 

tenha sido objeto da emissão de uma certidão nos termos do Regulamento 

(UE) n.º 1215/2012 antes da data de saída. 

 E quanto ao reconhecimento e execução de uma sentença proferida 3.3.

por um tribunal do Reino Unido designado através de um pacto 

atributivo de jurisdição?  

Processos intentados nos Estados-Membros da UE após a data de saída 

Em 28 de dezembro de 2018, o Reino Unido assinou e ratificou a Convenção 

da Haia de 2005 sobre os Acordos de Eleição do Foro
10

, sendo esta aplicável 

ao Reino Unido se o país sair da UE sem um acordo de saída.  

No entanto, nos termos do artigo 16.º, n.º 1, da Convenção, esta só será 

aplicável aos acordos exclusivos de eleição do foro celebrados após a sua 

entrada em vigor no Reino Unido, ou seja, após o Reino Unido se ter 

tornado parte na Convenção
11

.  

Processos pendentes nos Estados-Membros da UE à data de saída 

Para questões relativas a processos pendentes à data de saída queira consultar 

o Aviso sobre os preparativos para o Brexit. 

 E quanto ao reconhecimento de uma sentença de divórcio proferida 3.4.

no Reino Unido? 

Sentença de divórcio proferida no Reino Unido antes da data de saída, mas 

não sujeita a um processo de reconhecimento nos termos do artigo 21.º, n.º 3, 

do Regulamento (CE) n.º 2201/2003 do Conselho, 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
12

. 

Uma sentença de divórcio que já tenha transitado em julgado antes da data de 

saída não perde a sua validade após essa data. Tal sentença altera o estatuto 

dos cônjuges de casados para divorciados, que se presume ser o mesmo em 

todos os Estados-Membros da UE-27. Se a alteração do estatuto tiver ocorrido 

antes da data de saída, permanece válida em todos os Estados-Membros da 

UE-27, a menos e até que seja proferida uma sentença sobre o não 

reconhecimento. O facto de, posteriormente, o regime jurídico sofrer 

                                                 
10

  https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=98.  

11
  A data inicialmente indicada pelo Reino Unido para aderir à convenção foi 1 de abril de 2019, mas 

esta foi adiada para 13 de abril ou 23 de maio de 2019, consoante o cenário que se materializar, ver 

também a nota de rodapé n.º 3.  

12
  JO L 338 de 23.12.2003, p. 1. 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=98.
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alterações não priva a sentença dos seus efeitos. No entanto, se uma sentença 

de divórcio for impugnada na UE a partir da data de saída, as normas da UE 

em matéria de não reconhecimento de sentenças de divórcio deixam de ser 

aplicáveis, embora os motivos do não reconhecimento estejam sujeitos à 

legislação nacional. 

Processos intentados nos Estados-Membros da UE-27 após a data de saída 

A Convenção da Haia sobre o Reconhecimento dos Divórcios e das 

Separações das Pessoas
13

, de 1970, rege esta questão a nível internacional. O 

Reino Unido é parte nessa Convenção, embora atualmente só doze Estados-

Membros da UE-27 sejam partes contratantes. Qualquer Estado-Membro da 

UE que pretenda aderir à Convenção necessita da autorização da UE para esse 

efeito.  

Processos pendentes nos Estados-Membros da UE-27 à data de saída 

Para questões relativas a processos pendentes à data de saída queira consultar 

o Aviso sobre os preparativos para o Brexit. 

 O que sucede quanto ao reconhecimento e à execução de uma 3.5.

sentença relativa a obrigações de alimentos proferida no Reino 

Unido? 

Processos intentados nos Estados-Membros da UE-27 após a data de saída 

A Convenção da Haia sobre a Cobrança Internacional de Alimentos em 

benefício dos Filhos e de outros Membros da Família
14

, de 2007,
 
rege esta 

questão a nível internacional. O Reino Unido assinou e ratificou esta 

convenção em 28 de dezembro de 2018, sendo esta aplicável ao Reino Unido 

se o país sair da UE sem um acordo de saída. 

No entanto, nos termos do artigo 56.º, n.º 1, a Convenção aplicar-se-á apenas 

aos pedidos apresentados após o Reino Unido se ter tornado parte na 

Convenção
15

. 

Processos pendentes nos Estados-Membros da UE-27 à data de saída 

Quanto aos processos pendentes à data de saída, consultar o Aviso sobre os 

preparativos para o Brexit. Para os processos que correm termos perante os 

tribunais dos Estados-Membros da UE à data de saída e que envolvam uma 

parte domiciliada no Reino Unido, as disposições em matéria de 

reconhecimento e execução previstas no Direito da UE deixam de ser 

aplicáveis a partir dessa data. Estas disposições específicas aplicam-se apenas 

                                                 
13

  https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=80. 

14
  https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=131.  

15
  A data inicialmente indicada pelo Reino Unido para aderir à convenção foi 1 de abril de 2019, mas 

esta foi adiada para 13 de abril ou 23 de maio de 2019, consoante o cenário que se materializar, ver 

também a nota de rodapé n.º 3.  

https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=80.
https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=131.
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aos casos transnacionais, tal como definidos no regulamento, ou seja, quando 

o reconhecimento ou a execução de uma sentença em matéria de alimentos 

proveniente de um Estado-Membro sejam requeridos noutro Estado-Membro. 

A partir da data de saída, este requisito deixará de se verificar para as partes 

com domicílio ou residência habitual no Reino Unido. Caberá então aos 

Estados-Membros da UE-27 decidir como tratar processualmente estes casos: 

ou prosseguem de acordo com o direito processual nacional, ou são 

interrompidos, devendo nesse caso os requerentes reiniciá-los ao abrigo do 

direito processual nacional. Os regulamentos não preveem uma solução 

uniforme para estes processos. 

4. INSOLVÊNCIA 

 O que sucede aos processos de insolvência intentados num Estado-4.1.

Membro da UE-27?  

Processos principais ou secundários intentados nos Estados-Membros da UE-

27 após a data de saída 

Após a data de saída, o Reino Unido deixa de poder dar início a um processo 

com base no Regulamento (UE) n.º 2015/848. 

Os Estados-Membros da UE-27 continuam a aplicar o Regulamento (UE) 

2015/848, devendo ter em conta que, sendo um país terceiro, o Regulamento 

(UE) 2015/848 não se aplica ao Reino Unido. 

Processos principais ou secundários pendentes nos Estados-Membros da UE-

27 à data de saída 

O ponto 1 do Aviso sobre os preparativos para o Brexit aplica-se igualmente 

aos processos de insolvência. 

As normas da UE em matéria de competência jurisdicional continuam a ser 

aplicáveis. Sempre que, antes da data de saída, tenham sido intentados 

processos principais no Reino Unido e tenham sido intentados processos 

secundários no(s) Estado(s)-Membro(s) da UE-27, os tribunais do(s) 

Estado(s)-Membro(s) em questão conservam a competência jurisdicional 

internacional de acordo com o Regulamento (UE) 2015/848 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativo aos processos de 

insolvência
16

. 

 O que sucede aos processos de insolvência intentados no Reino 4.2.

Unido antes da data de saída?  

O ponto 2 do Aviso sobre os preparativos para o Brexit aplica-se igualmente 

aos processos de insolvência: 

os processos de insolvência intentados no Reino Unido e que se encontrem 

pendentes à data de saída deixarão de ser reconhecidos pelos Estados-

                                                 
16

  JO L 141 de 5.6.2015, p. 19. 
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Membros da UE-27 ao abrigo do Regulamento (UE) 2015/848 a partir dessa 

data.  

5. OUTRAS QUESTÕES 

 O que sucede aos procedimentos europeus específicos (procedimento 5.1.

europeu de injunção de pagamento
17

 ou processo europeu para ações 

de pequeno montante
18

)? 

Os pontos 1 e 2 do Aviso sobre os preparativos para o Brexit aplicam-se 

igualmente aos procedimentos europeus específicos. 

Processos intentados nos Estados-Membros da UE-27 após a data de saída 

Os procedimentos específicos da UE deixarão de estar disponíveis para os 

processos que envolvam um requerido com domicílio no Reino Unido que 

sejam intentados nos Estados-Membros da UE após a data de saída. 

Procedimentos pendentes nos Estados-Membros da UE-27 à data de saída 

O procedimento europeu de injunção de pagamento e o processo europeu para 

ações de pequeno montante só estão disponíveis nos processos transnacionais 

tal como previsto nos respetivos regulamentos, ou seja, quando pelo menos 

uma das partes tiver domicílio ou residência habitual num Estado-Membro 

diferente daquele em que o processo tiver sido intentado
19

. Quanto aos 

processos intentados perante os tribunais dos Estados-Membros da UE-27 à 

data de saída e que envolvam uma parte domiciliada no Reino Unido, o direito 

da UE deixará de ser aplicável a partir da data de saída. Cabe a cada Estado-

Membro da UE-27 decidir, com base no direito processual nacional, se: 

- o processo pendente deve ser prosseguido (nada na legislação da UE o 

impede).  

- o processo é interrompido, ou seja, o requerente deve relançá-lo ao abrigo do 

direito processual nacional.  

 

 Existe alguma alternativa quanto ao apoio judiciário em litígios 5.2.

transnacionais a partir da data de saída? 

A partir da data de saída, a Diretiva 2003/8/CE do Conselho, de 27 de janeiro 

de 2003, relativa à melhoria do acesso à justiça nos litígios transfronteiriços, 

através do estabelecimento de regras mínimas comuns relativas ao apoio 

                                                 
17

  Regulamento (CE) n.º 1896/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, 

que cria um procedimento europeu de injunção de pagamento (JO L 399 de 30.12.2006, p. 1). 

18
  Regulamento (CE) n.º 861/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de julho de 2007, que 

estabelece um processo europeu para ações de pequeno montante (JO L 199 de 31.7.2007, p. 1). 

19
  Artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1896/2006 e Artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento (CE) 

n.º 861/2007. 
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judiciário no âmbito desses litígios
20

, deixará de ser aplicável nos Estados-

Membros da UE-27 em relação ao Reino Unido. 

Não existe qualquer instrumento ao abrigo do direito internacional que aborde 

esta questão. A partir da data de saída, o direito nacional será aplicável ao 

apoio judiciário nos litígios transnacionais.        

 Quanto aos documentos públicos, poderá vir a ser novamente 5.3.

exigida uma apostila para os documentos do Reino Unido emitidos a 

partir da data de saída?  

Ver ponto 5 do Aviso sobre os preparativos para o Brexit.  

A partir da data de saída, as autoridades dos Estados-Membros da UE-27 

poderão exigir uma apostila, nos termos da Convenção da Haia de 1961
21

 

relativa à apostila, e aplicar a respetiva legislação nacional em matéria de 

traduções a qualquer documento público emitido pelas autoridades do Reino 

Unido que lhes seja apresentado após a data de saída.  

oOo 

 

                                                 
20

  JO L 26 de 31.1.2003, p. 41. 

21
  https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=41.  

https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=41.
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