
A UE aprovou procedimentos  cujo objectivo é simplificar e acelerar o andamento dos processos transfronteiriços, bem 
como facilitar a instauração de uma acção contra uma pessoa de outro Estado-Membro: 
 
A. A injunção de pagamento europeia (Regulamento n.º 1896/2006) 
- Crédito pecuniário não contestado. O procedimento é iniciado com o preenchimento de formulários normalizados, que 

estão disponíveis em todas as línguas oficiais da UE, m httpp://ec.europa.eu/justi ce_home/judicialatlascivil/html/ epo_fi 
lling_pt.htm 

B. O título executivo europeu (Regulamento n.º 805/2004) 
- certidão que acompanha uma sentença nacional, uma transacção judicial ou um documento autêntico e lhes confere 

força executiva noutro Estado- Membro. Este procedimento é também aplicável às acções judiciais em que o requerido 
não contesta a dívida, quando um juiz nacional tiver declarado a existência do crédito em questão. 

C. O processo europeu para acções de pequeno montante (Regulamento n.º 861/2007) 
-       aplica-se às acções judiciais transfronteiriças em que o valor do pedido não exceda dois mil euros, excluindo 
os juros.  
D. O Arresto de Contas Bancárias (Regulamento n.º655/2014) 
 
O sítio Web da Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial disponibiliza muitas informações sobre a justiça civil na 
União Europeia e sobre os procedimentos de cada Estado-Membro: 
httpp://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_ec_ pt.htm 
 
O Atlas Judiciário em Matéria Civil fornece informações práticas sobre as acções transfronteiriças e contém todos os 
formulários de requerimento normalizados cujo preenchimento possa ser necessário: 
htt p://ec.europa.eu/justi ce_home/judicialatlascivil/html/ index_pt.htm 



A União Europeia dispõe de um conjunto 

de normas jurídicas criadas para auxiliar 

os cidadãos nos litígios transfronteiriços 

 

Q U A L  É  A  L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C Á V E L ? 

-Regulamento 593/2008 – sobre  lei aplicável às obrigações contratuais (Roma I) 

- Regulamento 864/2007 – sobre lei aplicável às obrigações extracontratuais (Roma 
II) 

 

Q U A I S  SÃ O  OS T R I B U N A I S C O M P E T E N T E S?  

O Regulamento  dito Bruxelas I reformulado estabelece as regras para determinar 
quais os tribunais competentes para o julgamento das acções transfronteiriças. É 
fundamental saber onde devem ser instaurados os procedimentos judiciais.  

 

 

 

 

 



A C Ç Õ E S  C Í V E I S  E M  G E R A L 
 
O Regulamento (UE) n.º 1215/2012 visa facilitar o acesso à justiça, em especial prevendo normas relativas à competência 
dos tribunais e ao reconhecimento e à execução, rápidos e simples, de decisões em matéria civil e comercial proferidas nos 
Estados-Membros. 
 
- substitui o Regulamento (CE) n.° 44/2001 (Regulamento Bruxelas I), o qual continua a aplicar-se aos procedimentos 
instaurados antes da data de aplicação do Regulamento (UE) n.º 1215/2012, ou seja, a partir de 10 de janeiro de 2015 [para 
mais pormenores, ver o artigo 66.º do Regulamento (UE) n.º 1215/2012]. 
 
- O regulamento aplica-se em todos os Estados-Membros da União Europeia, incluindo a Dinamarca, que celebrou o Acordo 
de 2005 entre a Comunidade Europeia e o Reino da Dinamarca relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à 
execução de decisões em matéria civil e comercial. As alterações legislativas necessárias na Dinamarca já entraram em vigor 
em 1 de junho de 2013. 
 
- O regulamento determina os órgãos jurisdicionais dos vários Estados-Membros que são competentes para decidir sobre 
um litígio em matéria civil e comercial quando existe um elemento internacional. 
 
- Nele se estabelece ainda que as decisões proferidas num Estado-Membro são reconhecidas nos outros Estados-

Membros sem necessidade de qualquer outra formalidade especial. Uma decisão proferida num Estado-Membro que 
seja executória nesse país é igualmente executória noutro Estado-Membro, sem necessidade de uma declaração de 
executoriedade.  

O princípio do reconhecimento mútuo é, agora,  a pedra angular da cooperação judiciária. 



O regulamento prevê dois formulários, ou seja, a certidão de uma decisão em matéria civil e comercial e a certidão de um 
instrumento autêntico/uma transação judicial em matéria civil e comercial. 
 
Nos termos do Regulamento Bruxelas I (reformulação) que regula o reconhecimento e a execução de decisões judiciais 
proferidas em processos transnacionais, se dispuser de uma sentença com força executória proferida num Estado-Membro 
da União Europeia, pode recorrer às autoridades de execução de outro Estado-Membro onde, por exemplo, o devedor 
possua bens, sem ser necessário qualquer procedimento intermédio (o Regulamento suprimiu o procedimento de 
exequatur). O devedor contra o qual procura obter a execução de uma sentença pode requerer ao tribunal a recusa de 
execução.  
 
 
Em conformidade com o regulamento, os Estados-Membros notificaram quais são os órgãos jurisdicionais competentes 
onde o pedido de recusa de execução deve ser apresentado [Juízo Central Cível do competente Tribunal de Comarca, 
quando exista; ou o Juízo Local Cível, e caso este não exista, o Juízo Local de Competência Genérica do competente Tribunal 
de Comarca] e os órgãos jurisdicionais competentes para apreciar os recursos [Tribunal da Relação]. 
 
As autoridades competentes para proceder à execução são os Tribunais e os agentes de execução. 
 
A execução propriamente dita tem lugar mediante um processo judicial de execução, em que os Tribunais são as 
autoridades competentes e são coadjuvados pelos agentes de execução.  
 
 



Em alternativa ao processo judicial, o credor pode optar por recorrer a um procedimento administrativo prévio designado por 
PEPEX (procedimento extrajudicial pré-executivo) - http://www.pepex.pt. 
 
Os agentes de execução são a autoridade competente para praticar os actos neste procedimento. 
 
É possível recorrer ao PEPEX nos casos de: decisões executórias nacionais; outros títulos executivos nacionais; decisões 
estrangeiras declaradas executórias; decisões cuja executoriedade resulte da legislação da EU, de tratados ou convenções, que 
vinculem Portugal; títulos executivos europeus. Em qualquer destes casos é necessário que se verifiquem cumulativamente os 
seguintes requisitos: 
• O credor ser detentor de um título executivo que reúna as condições para aplicação da forma sumária do processo comum 

de execução para pagamento de quantia certa, e 
• O requerente e o requerido possuírem número de identificação fiscal em Portugal independentemente da nacionalidade ou 

residência de cada um. 
Os agentes de execução fazem a pesquisa de bens e rendimentos através do número fiscal de contribuinte do requerido e só 
poderem fazê-la nas bases de dados nacionais (não podem consultar bases de dados de outros Estados-Membros). A legislação 
portuguesa prevê a possibilidade de, quer as pessoas colectivas, quer as pessoas singulares estrangeiras, requererem a 
atribuição de um número de identificação fiscal ainda que não exerçam actividade e/ou não tenham domicílio em Portugal. 
O PEPEX é um procedimento electrónico, desmaterializado, célere e mais económico do que o processo judicial. O 
requerimento electrónico é feito pelo próprio credor, mediante acesso à plataforma informática no sítio internet 
http://www.pepex.mj.pt/. 
Apresentado o requerimento, o procedimento é distribuído a um agente de execução de forma automática e o credor obtém 
rapidamente (regra geral em 5 dias após a introdução do requerimento), informação sobre a real possibilidade de recuperação 
do seu crédito ou certificação da sua incobrabilidade para efeitos fiscais, sem necessidade de recorrer a um processo judicial. 



 
A finalidade principal deste procedimento é obter o pagamento voluntário. Os actos de penhora/apreensão não podem 
ocorrer no âmbito do PEPEX. Para que possam ocorrer é necessário convolar o PEPEX em processo de execução. 
 
O requerido, no decurso do PEPEX, pode efectuar o pagamento voluntário ou chegar a acordo de pagamento com o 
requerente. 
 
Sempre que o requerente opte pela notificação do requerido, esta é concretizada por contacto pessoal efectuado pelo agente 
de execução. 
 
Se o requerido for validamente notificado do procedimento e nada fizer, passará a constar da lista pública de devedores e 
poderá assim ser emitida a referida certidão de incobrabilidade para efeitos legais e fiscais. Mais tarde, pelo pagamento 
integral do crédito, será revertida esta situação, sendo o devedor excluído daquela lista e notificada a administração fiscal. 
 
No PEPEX as partes podem suscitar a intervenção do juiz: o requerente através da convolação do procedimento PEPEX em 
processo de execução quando não seja obtido o pagamento voluntário; o requerido através de oposição ao procedimento 
PEPEX. 
 
Em relação aos custos, o PEPEX é mais económico do que o processo judicial. Com um custo de apenas 51,00 Euros acrescido 
IVA, o credor consegue saber se é ou não viável a recuperação do seu crédito, independentemente do valor desse mesmo 
crédito. Se for obtida a cobrança os custos podem ser superiores a 51,00 Euros, dependendo dos casos 
 
Acresce que, em caso de convolação do PEPEX em processo executivo, o credor ficará isento do pagamento da taxa de justiça 
inicial. 

O direito da União Europeia (UE) determina quais os tribunais competentes para apreciar o processo e em que Estados-
Membros se encontram:  
 
• A regra geral é a da competência dos tribunais do Estado-Membro do domicílio do requerido.  
 
Mas:  
. Quando a acção é instaurada por um consumidor: assiste- lhe a faculdade de optar entre os tribunais do Estado-Membro a 
que pertence ou os tribunais do Estado Membro a que pertence o requerido.  
 
• Quando a acção se funda em incumprimento contratual, serão competentes os tribunais do local em que o contrato 
deveria ter sido cumprido. 
 
•  Quando a acção se fundar em responsabilidade extracontratual, serão competentes os tribunais do local em que tiver sido 

praticado o facto danoso.  
 

Existem  ainda normas especiais para proteger determinados grupos, como os trabalhadores ou os segurados. 
 
Depois de se determinar qual o Estado-Membro competente, por aplicação das regras de competência, há que encontrar em 
seguida o tribunal competente para o caso concreto. 
 
O Atlas Judiciário Europeu em Matéria Civil indica a designação e o endereço de todos os tribunais competentes em matéria 
civil e comercial dos Estados-Membros (tribunais de primeira instância, tribunais de recurso, etc.) e as circunscrições da sua 
competência judicial. 



Instrumentos de Justiça da União Europeia 
Regulamento n.º 1393/2007 (revogou o Regulamento n.º 1348/2000) 

 

 Relativo à citação e à notificação de actos judiciais e extrajudiciais 

 

 Âmbito de Aplicação (artigo 1º): 

 Acto, judicial ou extrajudicial, tem de ser transmitido de um EM para 

outro EM para aí ser objecto de citação ou notificação. 

 O presente regulamento não é aplicável se o endereço do destinatário 

for desconhecido.   



Artigo 2º 

 Cada EM designa os funcionários, autoridades ou outras pessoas que 

terão a competência para transmitir aqueles actos, que o regulamento 

designa por “entidade de origem”, e bem assim aqueles que terão 

competência para receber tais actos, denominados “entidades requeridas”. 

 Por norma são os Tribunais. 

 Excepção: França, Bélgica e Holanda, onde não são os Tribunais, mas 

antes Oficiais de Justiça (funcionários ministeriais) 

 

 

 



Artigo 3º 

Entidade Central designada por cada EM: 

- Fornece informações à entidade de origem; 

- Procura soluções para ultrapassar dificuldades que possam surgir; 

- A pedido da entidade de origem pode remeter o pedido de citação ou 

notificação à entidade requerida competente (em casos 

excepcionais). 

 

 



 

 

 

O Regulamento prevê quatro formas de citação 

 

1º - Através do Formulário do anexo  

 

Artigos 4º a 10º 

 

 

 

 

 

- A transmissão de actos entre a entidade de origem e a entidade requerida é 

feita por qualquer meio; 

- Mas, o acto a transmitir tem de ser acompanhado de um pedido realizado 

através do Formulário constante do Anexo I; 



Este formulário tem de ser preenchido:  

 a) na língua oficial do EM; 

 b) ou, existindo várias, na língua oficial ou numa das línguas oficiais do 

local em que deva ser efectuada a citação ou notificação; 

 c) ou ainda numa outra língua que o EM requerido tenha indicado poder 

aceitar. 

 



Tradução de actos (art. 5º) 

• Acto a transmitir tem de estar traduzido numa das línguas previstas no art. 

8º; 

• A entidade de origem competente tem de avisar o requerente de que o 

destinatário pode recusar a recepção do acto se ele não estiver traduzido 

numa dessas línguas (o tribunal deve proceder a este aviso oficiosamente). 

• Quem suporta as despesas de tradução a que haja lugar previamente à 

transmissão do acto é o requerente.  



Art. 6º a 10º 

• Por sua vez, a entidade requerida, logo que receba o pedido, deve 

proceder de acordo com o estabelecido nos referidos artigos. 

• Designadamente, tem de avisar o destinatário, através do formulário do 

anexo II, de que pode recusar a recepção do acto quer no momento da 

citação ou notificação, quer devolvendo o acto à entidade requerida no 

prazo de uma semana, se este não estiver redigido ou não for 

acompanhado de uma tradução numa das seguintes línguas: 

   



 a) língua que o destinatário compreenda; ou 

 b) na língua oficial do EM requerido ou, existindo várias, na língua oficial ou 

numa das línguas oficiais do local em que deva ser efectuada a citação ou notificação. 

 Importa ter presente as regras da competência, pois, gozando o réu de um foro 

protector previsto no art. 26º, n.º 2, do Regulamento n.º 1215/2012 (Bruxelas I 

(reformulação)) – ex. por ser consumidor, trabalhador, segurado, vítima de acidente 

de viação -, impõe-se à entidade requerida advertir o citando de que essas regras 

existem, através do formulário voluntário multilingue que pode ser descarregado em  

https://e-justice.europa.eu/content_brussels_i_regulation_recast-350-pt.do. 
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• a indicação do prazo para contestar e das cominações aplicáveis à falta de contestação, 

deve ser efectuada numa nota de citação diversa do formulário I anexo ao 

Regulamento 1393/2007, uma vez que este formulário não se destina ao citando mas 

ao Tribunal ou oficial de justiça do Estado-Membro requerido. 

 



  

  

 2º - Via diplomática ou consular 

 Arts. 12º e 13º 

  

 

• Transmissão de actos, citações ou notificações de actos judciais através do canal 

diplomático ou através dos consulados (estes só para cidadãos nacionais). 

• A via diplomática é utilizada sempre que um Estado é demandado em matéria 

civil ou comercial. 



  

3º - Via postal 

 Art. 14º 

 
• Atenção à jurisprudência do Tribunal Europeu ao que se deve entender por 

“equivalente” a carta registada com aviso de recepção – só o é se oferecer as 

mesmas garantias. 

• A entidade requerida tem, também, sempre que a citação é feita por carta 

registada com AR ou solicitada a um consulado (neste caso apenas para cidadãos 

portugueses), de remeter remeta cópia do formulário do anexo II previsto no 

artigo 8º do Regulamento 1393/2007, para dar cumprimento ao disposto nos nºs 

4 e 5 daquela disposição legal. 



4º - Citação ou notificação directa 
Art. 15º  

• O direito interno português não admite este tipo de notificação ou citação 



Jurisprudência do TJUE (algumas questões nela 
tratadas): 
 

• C - 325/11 - Trata-se de um Regulamento de aplicação obrigatória sempre 

que a citação ou notificação tenha lugar num EM, excepto se a morada do 

citando for desconhecida (cfr. art. 1º, n.º 2 e 3) ou quando o réu constitui 

mandatário com poderes especiais para receber a citação no EM onde 

corre o processo. 

• C – 292/10 – À citação edital não se aplica o Regulamento/é feita nos 

termos do direito nacional. 

 



• C- 354/15 – Aviso de recepção ou documento equivalente/que terceiros podem 

• validamente receber a citação. 

• C-14/08 – Transmissão de documento extrajudicial emitido por oficial público. 

• C-223/14 – Transmissão de documento extrajudicial particular, não emitido por oficial 

• público. 

• C-14/07 e C-384/14 – Tradução da petição inicial e documentos que a acompanham. 

• C-443/03 – A falta de tradução pode ser sanada. 

• C-519/13 – Funcionamento dos artigos 5 e 8 e obrigação de entrega do anexo II. 

•  C-384/14 – Falta de entrega do anexo II - não gera nulidade - a irregularidade deve ser 

• rectificada oficiosamente. 

• C-70/15 – Prazo comunicado pelo Estado Membro para os efeitos do artigo 19 nº 4. 

• C-473/04 – Não há hierarquia nas formas de citação previstas no Regulamento. 



Penafiel, 31/01/2020. 
Isabel Peixoto e Luísa Ferreira 


