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REGULAMENTO (CE) N.º    /2004

DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de

que cria o Título Executivo Europeu para créditos não contestados

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente a alínea c) do

artigo 61.º e o segundo travessão do n.º 5 do artigo 67.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão 1,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu 2,

Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado 3,

                                                
1 JO C 203 E de 27.8.2002, p. 86.
2 JO C 85 de 8.4.2003, p. 1.
3 Parecer do Parlamento Europeu de 8 de Abril de 2003 (ainda não publicado no Jornal

Oficial), posição comum do Conselho de ... (ainda não publicada no Jornal Oficial) e posição
do Parlamento Europeu de ... (ainda não publicada no Jornal Oficial).
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Considerando o seguinte:

(1) A Comunidade consagrou como seu objectivo manter e desenvolver um espaço de liberdade,

de segurança e de justiça, no qual seja assegurada a livre circulação de pessoas. Para este

efeito, a Comunidade toma, designadamente, no domínio da cooperação judiciária em matéria

civil, necessárias ao bom funcionamento do mercado interno.

(2) Em 3 de Dezembro de 1998, o Conselho aprovou um plano de acção do Conselho e da

Comissão sobre a melhor forma de dar execução às disposições do Tratado de Amesterdão

relativas à criação de um espaço de liberdade, de segurança e de justiça 1 (Plano de Acção de

Viena).

(3) O Conselho Europeu aprovou, na sua sessão de Tampere de 15 e 16 de Outubro de 1999, o

princípio do reconhecimento mútuo de decisões judiciais, que deveria tornar-se a pedra

angular da criação de um verdadeiro espaço judiciário.

(4) Em 30 de Novembro de 2000, o Conselho aprovou o programa de medidas destinadas a

aplicar o princípio do reconhecimento mútuo das decisões em matéria civil e comercial 2. Este

programa compreende, na sua primeira etapa, a supressão do exequatur, ou seja, a criação de

um Título Executivo Europeu para os créditos não contestados.

                                                
1 JO C 19 de 23.1.1999, p. 1.
2 JO C 12 de 15.1.2001, p. 1.
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(5) O conceito de "créditos não contestados" deverá abranger todas as situações em que o credor,

estabelecida a não contestação pelo devedor quanto à natureza ou dimensão de um crédito

pecuniário, tenha obtido uma decisão judicial ou título executivo contra o devedor que

implique a confissão da dívida por parte deste, quer se trate de transacção homologada pelo

tribunal, quer de um instrumento autêntico.

(6) A ausência de contestação a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º por parte do

devedor pode assumir a forma de não comparência na audiência, ou de ausência de resposta a

um convite do tribunal para notificar por escrito a sua intenção de contestar

(7) O presente regulamento deverá ser aplicável às decisões judiciais, títulos ou instrumentos

autênticos relativos a créditos não contestados e a decisões pronunciadas na sequência de

impugnação de decisões, transacções judiciais ou instrumentos autênticos, certificados como

Título Executivo Europeu.

(8) Nas Conclusões de Tampere, o Conselho Europeu considerou que a execução num Estado-

-Membro diferente daquele em que a decisão é proferida deve ser simplificada e acelerada,

suprimindo todas as medidas intermédias a tomar antes da execução no Estado-Membro em

que é requerida. Uma decisão certificada como Título Executivo Europeu pelo tribunal de

origem deve ser tratada, para efeitos de execução, como se tivesse sido proferida no Estado-

-Membro em que a execução é requerida. No Reino Unido, por exemplo, o registo de uma

decisão estrangeira certificada estará, por conseguinte, sujeito às mesmas regras que o registo

de uma decisão de outra parte do Reino Unido e não poderá implicar de forma alguma a

reapreciação do mérito da decisão estrangeira.

As disposições de execução das decisões deverão continuar a ser reguladas pelo direito

interno.
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(9) Esse procedimento deverá apresentar vantagens significativas em comparação com o

procedimento de exequatur previsto pelo Regulamento (CE) n.º 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, permitindo dispensar o reconhecimento

pelos tribunais de um segundo Estado-Membro, com todos os atrasos e despesas que isso

implica.

(10) Sempre que um tribunal de um Estado-Membro tiver proferido uma decisão num processo

sobre um crédito não contestado, na ausência do devedor, a supressão de todos os controlos

no Estado-Membro de execução está indissociavelmente ligada e subordinada à existência de

garantia suficiente do respeito pelos direitos da defesa.

(11) O presente regulamento pretende promover os direitos fundamentais e tem em conta os

princípios reconhecidos designadamente pela Carta dos Direitos Fundamentais da União

Europeia. Em especial, pretende assegurar o pleno respeito do direito a um processo

equitativo, tal como reconhecido no artigo 47.º da Carta.

(12) Deverão ser definidas normas mínimas, a respeitar no processo que conduz à decisão, a fim de

garantir que o devedor seja informado acerca da acção judicial contra ele, dos requisitos da

sua participação activa no processo, de forma a fazer valer os seus direitos, e das

consequências da sua não participação, em devido tempo e de forma a permitir-lhe preparar a

sua defesa.

                                                
1 JO L 12 de 16.1.2001, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) n.º 1496/2002 da Comissão (JO L 225 de 22.8.2002, p. 13).
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(13) Devido às diferenças entre os Estados-Membros no que diz respeito às normas de processo

civil e, nomeadamente, as que regem a notificação e a citação de actos, é necessário precisar

as referidas normas mínimas. Em especial, nenhum meio de citação ou de notificação baseado

numa ficção jurídica, no que se refere ao respeito dessas normas mínimas, pode ser

considerado suficiente para efeitos de certificação de uma decisão como Título Executivo

Europeu.

(14) Todos os meios de citação ou notificação enumerados nos artigos 13.º e 14.º que se

caracterizam quer pela inteira certeza (artigo 13.º), quer por um elevado grau de probabilidade

(artigo 14.º) de que o acto notificado tenha chegado ao seu destinatário. No segundo caso,

uma decisão só pode ser certificada como Título Executivo Europeu se o Estado-Membro de

origem dispuser de um mecanismo apropriado que confira ao devedor o direito de requerer

uma revisão integral da decisão, nas condições estabelecidas no artigo 19.º, nos casos

excepcionais em que, apesar de cumprido o disposto no artigo 14.º, o documento não tenha

chegado ao seu destinatário.

(15) Só se deve considerar que a citação ou notificação pessoal de pessoas que não sejam o próprio

devedor efectuada nos termos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 14.º cumpre os requisitos

dessas disposições se essas pessoas tiverem efectivamente recebido o documento em questão.

(16) O artigo 15.º deverá aplicar-se às situações em que o devedor não possa comparecer no

tribunal, tal como no caso de uma pessoa colectiva, quando a pessoa que o representa seja

designada por lei, bem como às situações em que o devedor tenha autorizado outra pessoa,

nomeadamente um advogado, a representá-lo naquela acção judicial específica.
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(17) Os tribunais competentes para examinar exaustivamente se as normas processuais mínimas

foram integralmente respeitadas deverão emitir uma certidão de Título Executivo Europeu

normalizado que torne esse exame e os seus resultados transparentes.

(18) A confiança mútua na administração da justiça nos Estados-Membros autoriza que o tribunal

de um Estado-Membro considere que todos os requisitos de certificação como Título

Executivo Europeu estão preenchidos, a fim de permitir a execução da decisão em todos os

outros Estados-Membros sem revisão jurisdicional da correcta aplicação das normas

processuais mínimas no Estado-Membro onde a decisão deve ser executada.

(19) O presente regulamento não impõe aos Estados-Membros o dever de adaptar a sua lei

nacional às normas processuais mínimas nele previstas. Promove um incentivo nesse sentido,

instituindo a execução mais rápida e eficaz das decisões noutros Estados-Membros apenas no

caso em que essas normas mínimas forem respeitadas.

(20) O pedido de certificação como Título Executivo Europeu para créditos não contestados

deverá ser facultativo para o credor, que pode igualmente optar pelo sistema de

reconhecimento e de execução previsto pelo Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, ou

por outros instrumentos comunitários.

(21) Quando um acto tiver de ser enviado de um Estado-Membro para outro para nele ser citado ou

notificado, o presente regulamento e, em particular, as normas aplicáveis à citação ou

notificação dela constantes, deverá ser aplicado em conjunto com o Regulamento (CE)

n.º 1348/2000 do Conselho, de 29 de Maio de 2000, relativo à citação e à notificação dos

actos judiciais e extrajudiciais em matérias civil e comercial nos Estados-Membros 1,

nomeadamente com o seu artigo 14.º, em articulação com as declarações dos Estados-

-Membros feitas nos termos do seu artigo 23.º.

                                                
1 JO L 160 de 30.6.2000, p. 37.
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(22) Uma vez que os objectivos da acção proposta não podem ser suficientemente atingidos pelos

Estados-Membros, podendo, em razão da amplitude e efeitos pretendidos, ser melhor alcançados

a nível comunitário, a Comunidade pode tomar medidas, de acordo com o princípio da

subsidiariedade previsto no artigo 5.° do Tratado. De acordo com o princípio da

proporcionalidade consagrado no mesmo artigo, o presente regulamento não excede o

necessário para atingir os objectivos.

(23) As medidas necessárias à execução do presente regulamento devem ser adoptadas nos termos

da Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de

exercício das competências de execução atribuídas à Comissão 1.

(24) Nos termos do artigo 3° 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, estes

Estados-Membros notificaram por escrito a sua intenção de participar na aprovação e na

aplicação do presente regulamento.

(25) Nos termos dos artigos 1.° e 2.° do Protocolo relativo à posição da Dinamarca, anexo ao

Tratado da União Europeia e ao Tratado que institui a Comunidade Europeia, a Dinamarca

não participa na aprovação do presente regulamento e não lhe fica por isso vinculada nem

sujeita à sua aplicação.

(26) Nos termos do segundo travessão do n.º 5 do artigo 65.º do Tratado, é aplicável,

desde 1 de Fevereiro de 2003, o processo de co-decisão às medidas constantes do presente

regulamento,

APROVARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

                                                
1 JO L 184 de 17. 7.1999, p. 23.
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CAPÍTULO I

OBJECTO, ÂMBITO DE APLICAÇÃO E DEFINIÇÕES

Artigo 1.º

Objecto

O presente regulamento tem por objectivo criar o Título Executivo Europeu para créditos não

contestados, a fim de assegurar, mediante a criação de normas mínimas, a livre circulação de

decisões, transacções judiciais e instrumentos autênticos em todos os Estados-Membros, sem

necessidade de efectuar quaisquer procedimentos intermédios no Estado-Membro de execução

previamente ao reconhecimento e à execução.

Artigo 2.º

Âmbito de aplicação

1. O presente regulamento aplica-se em matéria civil e comercial, independentemente da

natureza da jurisdição. O presente regulamento não abrange, nomeadamente, as matérias fiscais,

aduaneiras e administrativas, nem a responsabilidade do Estado por actos e omissões no exercício

do poder público ("acta iure imperii").
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2. São excluídos da aplicação do presente regulamento:

a) O estado ou a capacidade das pessoas singulares, os direitos patrimoniais decorrentes de

regimes matrimoniais, de testamentos e de sucessões;

b) As falências e as concordatas em matéria de falência de sociedades ou outras pessoas

colectivas, os acordos judiciais, os acordos de credores ou outros procedimentos análogos;

c) A segurança social;

d) A arbitragem.

3. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por "Estado-Membro" qualquer Estado-

-Membro, à excepção da Dinamarca.

Artigo 3.º

Títulos executivos a certificar como Título Executivo Europeu

1. O presente regulamento é aplicável às decisões, transacções judiciais e instrumentos

autênticos sobre créditos não contestados.

Um crédito é considerado "não contestado" se o devedor:

a) Tiver admitido expressamente a dívida, por meio de confissão ou de transacção homologada

por um tribunal, ou  celebrada perante um tribunal no decurso de um processo; ou

b) Nunca tiver deduzido oposição, de acordo com os requisitos processuais relevantes, ao abrigo

da legislação do Estado-Membro de origem; ou
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c) Não tiver comparecido nem feito representar na audiência relativa a esse crédito, após lhe ter

inicialmente deduzido oposição durante a acção judicial, desde que esse comportamento

implique uma admissão tácita do crédito ou dos factos alegados pelo credor, em conformidade

com a legislação do Estado-Membro de origem; ou

d) Tiver expressamente reconhecido a dívida por meio de instrumento autêntico.

2. O presente regulamento é igualmente aplicável às decisões proferidas na sequência de

impugnação de decisões, transacções judiciais ou instrumentos autênticos certificados como Título

Executivo Europeu.

Artigo 4.º

Definições

Para efeitos do presente regulamento, aplicam-se as seguintes definições:

1) "Decisão": qualquer decisão, proferida por um órgão jurisdicional de um Estado-Membro,

independentemente da designação que lhe for dada, tal como acórdão, sentença, despacho

judicial ou mandado de execução, bem como a fixação, pelo secretário do tribunal, do

montante das custas ou despesas do processo.

2) "Crédito": a reclamação do pagamento de um montante específico de dinheiro que se tenha

tornado exigível ou para o qual a data em que é exigível  seja indicada na decisão, transacção

judicial ou instrumento autêntico.
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3) "Instrumento autêntico":

a) Um documento que tenha sido formalmente redigido ou registado como autêntico e cuja

autenticidade:

i) esteja associada à assinatura e ao conteúdo do instrumento; e

ii) tenha sido estabelecido por uma autoridade pública ou outra autoridade

competente para o efeito no Estado-Membro em que tiver origem;

ou

b) Uma convenção em matéria de obrigações alimentares celebrada perante autoridades

administrativas ou por elas autenticada.

4) "Estado-Membro de origem": o Estado-Membro no qual tiver sido proferida a decisão, a

transacção judicial homologada ou o instrumento autêntico redigido ou registado, a certificar

como Título Executivo Europeu.

5) "Estado-Membro de execução": o Estado-Membro no qual for requerida a execução da

decisão, transacção judicial ou instrumento autêntico de certificação como Título Executivo

Europeu.

6) "Tribunal de origem": o órgão jurisdicional ou tribunal perante o qual o processo judicial foi

invocado, no momento em que as condições enunciadas nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do

artigo 3.º se encontravam preenchidas.

7) Na Suécia, nos processos sumários de injunção de pagamento (betalningsföreläggande), a

expressão "tribunal" inclui o "Serviço Público Sueco de Cobrança Forçada"

(kronofogdemyndighet).
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CAPÍTULO II

TÍTULO EXECUTIVO EUROPEU

Artigo 5.º

Supressão do exequatur

Uma decisão que tenha sido certificada como Título Executivo Europeu no Estado-Membro de

origem será reconhecida e executada nos outros Estados-Membros sem necessidade de declaração

da executoriedade ou contestação do seu reconhecimento.

Artigo 6.º

Requisitos de certificação como Título Executivo Europeu

1. Uma decisão sobre um crédito não contestado proferida num Estado-Membro será, mediante

pedido apresentado a qualquer momento ao tribunal de origem, certificada como Título Executivo

Europeu se:

a) A decisão for executória no Estado-Membro de origem; e

b) A decisão não for incompatível com as regras de competência enunciadas nas Secções 3 e 6

do Capítulo II do Regulamento (CE) n.º 44/2001; e

c) O processo judicial no Estado-Membro de origem preencher os requisitos enunciados no

Capítulo III, quando um crédito não tenha sido contestado, na acepção das alíneas b) ou c) do

n.º 1 do artigo 3.º; e
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d) A decisão tiver sido proferida no Estado-Membro do domicílio do devedor, na acepção do

artigo 59.º do Regulamento (CE) n.º 44/2001, quando:

� um crédito não tenha sido contestado, na acepção das alíneas b) ou c) do n.º 1 do

artigo 3.º; e

� disser respeito a um contrato celebrado por uma pessoa, o consumidor, com um fim que

possa ser considerado estranho à sua actividade comercial ou profissional; e

� o devedor seja o consumidor.

2. Em caso de cessação, suspensão ou limitação da força executória de uma decisão certificada

como Título Executivo Europeu, o tribunal de origem emitirá, a pedido apresentado a qualquer

momento, uma certidão que indique a não existência ou a limitação dessa força executiva,

utilizando para o efeito o formulário-tipo constante do Anexo IV.

3. Sem prejuízo do n.º 2 do artigo 12.º, quando tiver sido proferida uma decisão na sequência de

impugnação de uma decisão certificada como Título Executivo Europeu nos termos do n.º 1, será

emitida uma certidão de substituição mediante pedido apresentado a qualquer momento, utilizando-

-se para tal o formulário-tipo constante do Anexo V, se a decisão sobre a impugnação tiver força

executória no Estado-Membro de origem.
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Artigo 7.º

Custos das acções judiciais

Sempre que uma decisão inclua uma decisão com força executória sobre o montante dos custos das

acções judiciais, incluindo as taxas de juro, essa decisão será certificada como Título Executivo

Europeu igualmente no que respeita aos custos, a não ser que o devedor tenha especificamente

contestado a sua obrigação de suportar esses custos durante a acção judicial, em conformidade com

a legislação do Estado-Membro de origem.

Artigo 8.º

Certidão de Título Executivo Europeu parcial

No caso de só determinadas partes da decisão preencherem os requisitos do presente regulamento,

será emitida uma certidão de Título Executivo Europeu parcial no que se refere a essas partes.

Artigo 9.º

Emissão da certidão de Título Executivo Europeu

1. A certidão de Título Executivo Europeu será emitida utilizando o formulário-tipo constante

do Anexo I.

2. A certidão de Título Executivo Europeu será preenchida na língua da decisão.
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Artigo 10.º

Rectificação ou revogação da certidão de Título Executivo Europeu

1. A certidão de Título Executivo Europeu será, mediante pedido dirigido ao tribunal de origem:

a) Rectificada, nos casos em que, devido a erro material, exista uma discrepância entre a decisão

e a certidão;

b) Revogada nos casos em que tenha sido emitida de forma claramente errada, em função dos

requisitos previstos no presente regulamento.

2. A legislação do Estado-Membro de origem é aplicável à rectificação ou à revogação da

certidão de Título Executivo Europeu.

3. Os pedidos de rectificação ou revogação de uma certidão de Título Executivo Europeu

poderão ser feitos utilizando o formulário-tipo constante do Anexo VI.

4. A emissão da certidão de Título Executivo Europeu não é susceptível de recurso.

Artigo 11.º

Efeitos da certidão de Título Executivo Europeu

A certidão de Título Executivo Europeu só produz efeitos dentro dos limites da força executória da

decisão.
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CAPÍTULO III

NORMAS MÍNIMAS APLICÁVEIS AOS PROCESSOS RELATIVOS A CRÉDITOS NÃO

CONTESTADOS

Artigo 12.º

Âmbito de aplicação das normas mínimas

1. Uma decisão relativa a um crédito não contestado, na acepção das alíneas b) ou c) do n.º 1 do

artigo 3.º, só poderá ser certificada como Título Executivo Europeu se o processo judicial no

Estado-Membro de origem obedecer aos requisitos processuais constantes do presente capítulo.

2. Aplicar-se-ão os mesmos requisitos à emissão de uma certidão de Título Executivo Europeu
ou de uma certidão de substituição, na acepção do n.º 3 do artigo 6.º, relativamente a uma decisão
proferida na sequência da impugnação de outra decisão quando, no momento em que é proferida
aquela decisão, estejam preenchidas as condições previstas nas alíneas b) ou c) do n.º 1 do
artigo 3.º.

Artigo 13.º
Citação ou notificação com prova de recepção pelo devedor

1. O documento que dá início à instância ou acto equivalente pode ser notificado ao devedor por
um dos seguintes meios:

a) Citação ou notificação pessoal comprovada por aviso de recepção, datado e assinado pelo

devedor;
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b) Citação ou notificação pessoal atestada por documento assinado pela pessoa competente para
efectuar essa citação ou notificação declarando que o devedor recebeu o documento ou que se
recusou a recebê-lo sem qualquer justificação legal, acompanhada da data da citação ou
notificação;

c) Citação ou notificação por via postal, comprovada por um aviso de recepção, datado e
assinado pelo devedor, e devolvida por este;

d) Citação ou notificação por meios electrónicos, como fax ou correio electrónico, comprovada
por aviso de recepção, datado e assinado pelo devedor, e devolvida por este.

2. Qualquer ordem para que o devedor compareça em audiência pode ser efectuada nos termos
do n.º 1, ou verbalmente, numa audiência anterior relativa ao mesmo crédito e registada na
acta dessa audiência.

Artigo 14.º
Citação ou notificação sem prova de recepção pelo devedor

1. A citação ou notificação do documento que dá início à instância ou acto equivalente e
qualquer ordem de comparência em audiência dirigida ao devedor, pode igualmente ser efectuada
pelos seguintes meios:

a) Citação ou notificação pessoal no endereço do devedor, das pessoas que vivem no mesmo
domicílio ou que nele trabalhem;
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b) Se o devedor for um trabalhador por conta própria ou uma pessoa colectiva, citação ou
notificação pessoal no estabelecimento comercial do devedor, das pessoas por ele
empregadas;

c) Depósito do documento na caixa de correio do devedor;

d) Depósito do documento num posto de correios ou junto das autoridades competentes e
notificação escrita desse depósito na caixa de correio do devedor, desde que a notificação
escrita mencione claramente o carácter judicial do documento ou o efeito legal da notificação,
como sendo uma efectiva citação ou notificação, e especificando o início do decurso do
respectivo prazo;

e) Citação ou notificação por via postal sem a prova prevista no n.º 3, quando o devedor tenha
endereço no Estado-Membro de origem;

f) Citação ou notificação por meios electrónicos, com confirmação automática de entrega, desde
que o devedor tenha expressa e previamente aceite esse meio de citação ou notificação.

2. Para efeitos do presente regulamento, a citação ou notificação nos termos do n.º 1 não é
admissível se o endereço do devedor não for conhecido com segurança.

3. A citação ou notificação nos termos das alíneas a) a d) do n.º 1 será comprovada por:
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a) Um documento assinado pela pessoa competente que procedeu à citação ou notificação, que
indique:

i) o método de citação ou notificação, e

ii) a data da citação ou notificação, e

iii) se o acto foi citado ou notificado a outra pessoa que não o devedor, o nome dessa pessoa
e a sua relação com o devedor,

ou

b) Um aviso de recepção pela pessoa citada ou notificada, para efeitos do disposto nas alíneas a)
e b) do n.º 1.

Artigo 15.º
Citação ou notificação dos representantes do devedor

A citação ou notificação nos termos dos artigos 13.º e 14.º pode igualmente ter sido feita a um
representante do devedor.

Artigo 16.º
Informação adequada do devedor sobre o crédito

A fim de assegurar que o devedor foi devidamente informado sobre o crédito, o documento que der
início à instância, ou acto equivalente, deve incluir:

a) Os nomes e endereços das partes;
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b) O montante do crédito;

c) Se forem exigidos juros sobre o crédito, a taxa de juro e o período em relação ao qual são
exigidos, salvo se ao capital forem aditados automaticamente juros legais por força da
legislação do Estado-Membro de origem;

d) Uma declaração sobre a causa de pedir.

Artigo 17.º
Informação adequada do devedor sobre as diligências processuais necessárias

para contestar o crédito

Os elementos seguintes devem ser claramente mencionados no documento que der início à instância

ou acto equivalente, em documento equivalente ou em qualquer citação ou notificação para

comparecer em audiência:

a) Os requisitos processuais para o devedor deduzir oposição ao crédito, incluindo o prazo de

contestação por escrito ou a data da audiência, conforme o caso, o nome e o endereço da

instituição a que deverá ser dada resposta ou perante a qual o devedor deverá comparecer e a

indicação do carácter obrigatório ou não de se fazer representar por um advogado;

b) As consequências da falta de contestação ou de comparência, em particular, quando aplicável,
a possibilidade de uma decisão ser proferida ou executada contra o devedor e a sua
responsabilidade pelos custos da acção judicial.
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Artigo 18.º
Suprimento da inobservância das normas mínimas

1. Se o processo no Estado-Membro de origem não observar os requisitos processuais constantes
dos artigos 13.º a 17.º, esta inobservância será sanada e a decisão pode ser certificada como Título
Executivo Europeu, se:

a) A decisão tiver sido notificada ao devedor de acordo com os requisitos constantes dos
artigos 13.º ou 14.º;

b) O devedor tiver tido a possibilidade de impugnar a decisão, por meio de uma revisão total, e
tiver sido devidamente informado na decisão, ou juntamente com esta, sobre os requisitos
processuais para essa impugnação, incluindo o nome e o endereço da instituição a que deve
ser dirigida, bem como, quando aplicável, o respectivo prazo;

c) O devedor não tiver contestado a decisão de acordo com os requisitos processuais relevantes.

2. Se o processo no Estado-Membro de origem não observar os requisitos processuais constantes
do artigo 13.º ou do artigo 14.º, esta inobservância será sanada se se provar pela conduta do devedor
na acção judicial que o devedor foi citado ou notificado pessoalmente em tempo útil para poder
preparar a sua defesa.
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Artigo 19.º
Normas mínimas de revisão em casos excepcionais

1. Por força dos artigos 13.º a 18.º, uma decisão só pode ser certificada como Título Executivo
Europeu se o devedor tiver direito, segundo a legislação do Estado-Membro de origem, a requerer
uma revisão da decisão, quando:

a) i) O documento que dá início à instância ou acto equivalente ou, se for caso disso, a ordem
para comparecer em audiência tiver sido notificada por um dos meios previstos no
artigo 14.º e

ii) A citação ou notificação não tiver sido efectuada em tempo útil para lhe permitir
preparar a defesa, sem que haja qualquer culpa da sua parte;

ou

b) O devedor tiver sido impedido de deduzir oposição ao crédito por motivo de força maior ou
devido a circunstâncias excepcionais, sem que haja qualquer culpa da sua parte,

desde que, em qualquer dos casos, actue prontamente.

2. O presente artigo não prejudica a possibilidade de os Estados-Membros facultarem o acesso à
revisão da decisão em condições mais favoráveis do que as previstas no n.º 1.
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CAPÍTULO IV
EXECUÇÃO

Artigo 20.º
Trâmites de execução

1. Sem prejuízo das disposições do presente capítulo, os trâmites de execução são regidos pelo
direito do Estado-Membro de execução.

Uma decisão certificada como Título Executivo Europeu será executada nas mesmas condições que
uma decisão proferida no Estado-Membro de execução.

2. O credor deve apresentar à autoridade competente para a execução no Estado-Membro de
execução:

a) Uma certidão autêntica da decisão; e

b) Uma certidão autêntica de Título Executivo Europeu; e
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c) Se necessário, uma transcrição da certidão de Título Executivo Europeu ou uma tradução
desta na língua oficial do Estado-Membro de execução ou, caso esse Estado-Membro tenha
várias línguas oficiais, na língua oficial ou numa das línguas oficiais do local onde é solicitada
a execução, ou em qualquer outra língua que o Estado-Membro de execução tenha declarado
aceitar. Cada Estado-Membro pode indicar a língua oficial ou as línguas oficiais da
Comunidade diferentes da sua, em que pode aceitar a certidão. A tradução será certificada por
pessoa habilitada para o efeito num Estado-Membro.

3. Não será exigida caução, garantia ou depósito, qualquer que seja a sua forma, a uma parte que
requeira num Estado-Membro a execução de uma decisão certificada como Título Executivo
Europeu noutro Estado-Membro com base no facto de ser nacional de um país terceiro, ou de não
estar domiciliado ou não ser residente no Estado-Membro de execução.

Artigo 21.º
Recusa de execução

1. A pedido do devedor, a execução será recusada pelo tribunal competente no Estado-Membro
de execução se a decisão certificada como Título Executivo Europeu for inconciliável com uma
decisão anteriormente proferida num Estado-Membro ou num país terceiro, desde que:

a) Envolva as mesmas partes e a mesma causa de pedir; e

b) Tenha sido proferida no Estado-Membro de execução ou reúna as condições necessárias para
o seu reconhecimento no Estado-Membro de execução; e
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c) Não tenha sido alegada, nem tiver sido possível alegar, a incompatibilidade para impugnar o
crédito durante a acção judicial no Estado-Membro de origem.

2. A decisão ou a sua certificação como Título Executivo Europeu não pode, em caso algum, ser
revista quanto ao mérito no Estado-Membro de execução.

Artigo 22.º
Acordos com países terceiros

O presente regulamento não afecta os acordos nos termos dos quais os Estados-Membros se tenham
comprometido, antes da entrada em vigor do Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, ao abrigo
do artigo 59.º da Convenção de Bruxelas relativa à Competência Judiciária e à Execução de
Decisões em Matéria Civil e Comercial, a não reconhecer uma decisão proferida, nomeadamente
noutro Estado Contratante da referida convenção, contra um requerido que tenha o seu domicílio ou
residência habitual num país terceiro quando, nos casos previstos no artigo 4.º da citada Convenção,
a decisão só pode ter por fundamento uma das disposições previstas no segundo parágrafo do
artigo 3.º dessa Convenção.

Artigo 23.º

Suspensão ou limitação da execução

Quando o devedor tiver:

� contestado uma decisão certificada como Título Executivo Europeu, incluindo um pedido de
revisão na acepção do artigo 19.º, ou
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� requerido a rectificação ou revogação da certidão de Título Executivo Europeu em
conformidade com o artigo 10.º,

o tribunal ou a autoridade competente do Estado-Membro de execução pode, a pedido do devedor:

a) Limitar o processo de execução a providências cautelares; ou

b) Subordinar a execução à constituição de uma garantia, conforme determinar;

c) Em circunstâncias excepcionais, suspender o processo de execução.

CAPÍTULO V
TRANSACÇÕES JUDICIAIS E INSTRUMENTOS AUTÊNTICOS

Artigo 24.º
Transacções judiciais

1. As transacções relativas a créditos, na acepção do ponto 2 do artigo 4.º, que tenham sido
homologadas pelo tribunal ou celebradas perante um tribunal no decurso de um processo e sejam
executórias no Estado-Membro onde tiverem sido homologadas ou celebradas, serão, mediante
pedido apresentado ao tribunal que as homologou ou perante o qual foram celebradas, certificadas
como Título Executivo Europeu, utilizando o formulário-tipo constante do Anexo II.
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2. Uma transacção que tenha sido certificada como Título Executivo Europeu no Estado-
-Membro de origem será executada nos outros Estados-Membros sem necessidade de declaração de
executoriedade e sem que seja possível contestar a sua força executória.

3. São aplicáveis, consoante o caso, as disposições do Capítulo II, com excepção do artigo 5.º,
do n.º 1 do artigo 6.° e do n.º 1 do artigo 9.º, e do Capítulo IV, com excepção do n.º 1 do artigo 21.º
e do artigo 22.º.

Artigo 25.º

Actos autênticos

1. Um instrumento autêntico relativo a um crédito, na acepção do ponto 2 do artigo 4.º, que seja
executório num Estado-Membro, será, mediante pedido apresentado à autoridade designada pelo
Estado-Membro de origem, certificado como Título Executivo Europeu, utilizando o formulário-
-tipo constante do Anexo III.

2. Um instrumento autêntico que tenha sido certificado como Título Executivo Europeu no
Estado-Membro de origem será executado nos outros Estados-Membros sem necessidade de
declaração de executoriedade e sem que seja possível contestar a sua força executória.

3. São aplicáveis, consoante o caso, as disposições do Capítulo II, com excepção do artigo 5.º,
do n.º 1 do artigo 6.° e do n.º 1 do artigo 9.º, e do Capítulo IV, com excepção do n.º 1 do artigo 21.º
e do artigo 22.º.
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CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA

Artigo 26.º

Disposição transitória

O presente regulamento é apenas aplicável às decisões proferidas por um tribunal, às transacções

judiciais homologadas por um tribunal ou celebradas perante um tribunal e aos documentos

formalmente redigidos ou registados como instrumentos autênticos após a entrada em vigor do

presente regulamento.

CAPÍTULO VII

RELAÇÕES COM OUTROS INSTRUMENTOS COMUNITÁRIOS

Artigo 27.º

Relação com o Regulamento (CE) n.º 44/2001

O presente regulamento não afecta a possibilidade de solicitar o reconhecimento e a execução de

uma decisão relativa a um crédito não contestado, de uma transacção homologada por um tribunal

ou de um instrumento autêntico em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 44/2001.

Artigo 28.º

Relação com o Regulamento (CE) n.º 1348/2000

O presente regulamento não afecta a aplicação do Regulamento (CE) n.º 1348/2000
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CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Artigo 29.º
Informações relativas aos tribunais, autoridades e procedimentos de recurso

1. Os Estados-Membros notificarão à Comissão

a) Os procedimentos de rectificação e de revogação referidos no n.º 2 do artigo 10.º e de revisão

previsto no n.º 1 do artigo 19.º;

b)  As línguas aceites nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 20.º;

c) As listas das autoridades referidas no artigo 25.º,

bem como quaisquer alterações posteriores destas informações.

2. A Comissão tornará disponíveis ao público as informações notificadas nos termos do n.º 1

mediante a sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia e por quaisquer outros meios

adequados.
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Artigo 30.º

Informação sobre os trâmites de execução

1. Os Estados-Membros cooperarão no sentido de fornecer, tanto ao público em geral como aos
sectores profissionais, informações sobre:

a) Os meios e trâmites de execução nos Estados-Membros; e

b) As autoridades competentes em matéria de execução nos Estados-Membros, nomeadamente

por meio da Rede Judiciária Europeia em matéria civil e comercial, criada pela

Decisão 2001/470/CE 1

Artigo 31.º

Alterações aos Anexos

As alterações dos formulários-tipo constantes dos Anexos serão adoptadas de acordo com o

procedimento referido no n.º 2 do artigo 32.º.

Artigo 32.º
Comité

1. A Comissão é assistida pelo Comité previsto no artigo 75.° do Regulamento (CE)
n.° 44/2001.

                                                
1 JO L 174 de 27.6.2001, p. 25.
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2. Quando seja feita referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 3.º e 7.º da
Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

Artigo 33.º

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor em �������..

É aplicável a partir de ..��� *, com excepção dos artigos 29.º, 31.º e 32.º, que são aplicáveis a
partir de ��.... **

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos

os Estados-Membros, em conformidade com o Tratado que institui a Comunidade Europeia.

Feito em Bruxelas, em

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente

                                                
* Dezoito meses após a aprovação do presente regulamento
** Data da entrada em vigor.
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ANEXO I

CERTIDÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EUROPEU � DECISÃO

1. Estado-Membro de origem: AT BE DE EL ES FI FR 

IE IT LU NL PT SE UK 

2. Órgão jurisdicional/Tribunal que emitiu a certidão

2.1. Nome:

2.2. Endereço:

2.3. Tel./Fax/Correio electrónico:

3. Se diferente, Órgão jurisdicional/Tribunal que proferiu a decisão

3.1. Nome:

3.2. Endereço:

3.3. Tel./Fax/Correio electrónico:

4. Decisão

4.1 Data:

4.2 Número de referência:

4.3 Partes

4.4 Nome e endereço do(s) credor(es):

4.5 Nome e endereço do(s) devedor(es):

5. Crédito líquido tal como certificado

5.1 Montante do capital:

5.1.1 Moeda euro

coroa sueca

libra esterlina

outra (especificar)
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5.1.2 Se o crédito tem pagamento escalonado

5.1.2.1 Montante de cada prestação:

5.1.2.2 Prazo da primeira prestação:

5.1.2.3 Prazos das prestações subsequentes

semanal mensal outro (especificar)

5.1.2.4 Período do crédito

5.1.2.4.1 Actualmente indeterminado

5.1.2.4.2 ou prazo da última prestação:

5.2 Juros

5.2.1 Taxa de juro

5.2.1.1 �% ou

5.2.1.2 �% acima da taxa de base do BCE 1

5.2.1.3 outra (especificar)

5.2.2 Cobrança de juros a partir de:

5.3 Montante das despesas reembolsáveis, se a decisão o especificar:

6. A decisão é executória no Estado-Membro de origem   ٱ

7. A decisão ainda é passível de recurso:

ٱ Sim ٱ Não

8. A decisão tem por objecto um crédito não contestado nos termos do n.º 1

do artigo 3.º   ٱ

                                                
1 Taxa de juro aplicada pelo Banco Central Europeu às suas principais operações de

refinanciamento.
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9. A decisão está em conformidade com a alínea b) do n.º 1 do artigo 6.° ٱ   

10. A decisão respeita a matérias relacionadas com contratos celebrados com os

consumidores

ٱ Sim ٱ Não

10.1 Em caso afirmativo:

O devedor é o consumidor:   ٱ Sim ٱ Não

10.2 Em caso afirmativo:

O devedor tem domicílio no Estado-Membro de origem (na acepção do artigo 59.º do

Regulamento (CE) n.º 44/2001)   ٱ

11. Notificação do acto que dá início à instância nos termos do Capítulo III, quando

aplicável:

Sim Não

11.1 Notificação efectuada em conformidade com o artigo 13.º   

ou notificação efectuada em conformidade com o artigo 14.º   

ou ficou provado que, em conformidade com o n.º 2 do artigo 18.º, o devedor foi

notificado   

11.2 Informação obrigatória

O devedor foi informado em conformidade com os artigos 16.º e 17.º   ٱ

12. Citação, quando aplicável:

Sim Não

12.1 Citação efectuada em conformidade com o artigo 13.º   

ou citação efectuada em conformidade com o artigo 14.º   

ou ficou provado que, em conformidade com o n.º 2 do artigo 18.º, o devedor foi

citado   

12.2 Informação obrigatória

O devedor foi informado em conformidade com o artigo 17.º   ٱ
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13. Suprimento do incumprimento das normas mínimas processuais nos termos do n.° 1 do

artigo 18.º

13.1 A decisão foi notificada em conformidade com o artigo 13.º   ٱ

ou A decisão foi notificada em conformidade com o artigo 14.º   ٱ

ou ficou provado que, em conformidade com o n.º 2 do artigo 18.º, o devedor recebeu a

decisão   ٱ

13.2 Informação obrigatória

O devedor foi informado em conformidade com a alínea b) do n.° 1 do artigo 18.º   ٱ

13.3 O devedor tinha possibilidade de recorrer da decisão

Sim Não

13.4 O devedor não recorreu da decisão nos termos dos requisitos processuais pertinentes:

Sim Não

Feito em Data

Assinatura e/ou carimbo
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ANEXO II

CERTIDÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EUROPEU � TRANSACÇÃO JUDICIAL

1. Estado-Membro de origem: AT BE DE EL ES FI FR 

IE IT LU NL PT SE UK 

2. Órgão jurisdicional que emitiu a certidão

2.1 Nome:

2.2 Endereço:

2.3 Tel./Fax/Correio electrónico:

3. Se diferente, Órgão jurisdicional que homologou ou onde foi celebrada a transacção

judicial

3.1 Nome:

3.2 Endereço:

3.3 Tel./Fax/Correio electrónico:

4. Transacção judicial

4.1 Data:

4.2 Número de referência:

4.3 Partes

4.3.1 Nome e endereço do(s) credor(es):

4.3.2 Nome e endereço do(s) devedor(es):

5. Crédito líquido tal como certificado

5.1 Montante do capital:

5.1.1 Moeda euro

coroa sueca

libra esterlina

outra (especificar)
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5.1.2 Se o crédito tem pagamento escalonado

5.1.2.1 Montante de cada prestação:

5.1.2.2 Prazo da primeira prestação:

5.1.2.3 Prazo das prestações subsequentes

semanal mensal outro (especificar)

5.1.2.4 Período do crédito

5.1.2.4.1 Actualmente indeterminado

5.1.2.4.2 ou Prazo da última prestação:

5.2 Juros

5.2.1 Taxa de juro

5.2.1.1 ..% ou

5.2.1.2 ..% acima da taxa de base do BCE 1

5.2.1.3 Outra (especificar)

5.2.2 Cobrança de juros a partir de:

5.3 Montante das despesas reembolsáveis, se a decisão o especificar:

6. A decisão é executória no Estado-Membro de origem ٱ

Feito em, Data

Assinatura e/ou carimbo

                                                
1 Taxa de juro aplicada pelo Banco Central Europeu às suas principais operações de

refinanciamento.
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ANEXO III

CERTIDÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EUROPEU �INSTRUMENTO AUTÊNTICO

1. Estado-Membro de origem: AT BE DE EL ES FI FR 

IE IT LU NL PT SE UK 

2. Órgão jurisdicional/Autoridade que emitiu a certidão

2.1 Nome:

2.2 Endereço:

2.3 Tel./Fax/Correio electrónico:

3. Se diferente, Órgão jurisdicional/Autoridade que emitiu o instrumento autêntico

3.1 Nome:

3.2 Endereço:

3.3 Tel./Fax/Correio electrónico:

4. Instrumento autêntico

4.1 Data:

4.2 Número de referência:

4.3 Partes

4.3.1 Nome e endereço do(s) credor(es):

4.3.2 Nome e endereço do(s) devedor(es):
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5. Crédito líquido tal como certificado:

5.1 Montante do capital

5.1.1 Moeda euro

coroa sueca

libra esterlina

outra (especificar)

5.1.2 Se o crédito tem pagamento escalonado

5.1.2.1 Montante de cada prestação:

5.1.2.2 Prazo da primeira prestação:

5.1.2.3 Prazo das prestações subsequentes

semanal mensal outro (especificar)

5.1.2.4 Período do crédito

5.1.2.4.1 Actualmente indeterminado

5.1.2.4.2 ou Prazo da última prestação

5.2 Juros

5.2.1 Taxa de juro

5.2.1.1 ..% ou

5.2.1.2 ..% acima da taxa de base do BCE 1

5.2.1.3 Outra (especificar)

5.2.2 Cobrança de juros a partir de:

                                                
1 Taxa de juro aplicada pelo Banco Central Europeu às suas principais operações de

refinanciamento.
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5.3 Montante das despesas reembolsáveis, se o instrumento autêntico o especificar:

6. O instrumento é executório no Estado-Membro de origem:

Feito em, Data

Assinatura e/ou carimbo



16041/1/03 REV 1 ILC/ca 1
ANEXO IV    PT

ANEXO IV

CERTIDÃO DE AUSÊNCIA OU LIMITAÇÃO DA FORÇA EXECUTÓRIA (n.º 2 do artigo 6.º)

1. Estado-Membro de origem: AT BE DE EL ES FI FR 

IE IT LU NL PT SE UK 

2. Órgão jurisdicional/Autoridade que emitiu a certidão

2.1 Nome:

2.2 Endereço:

2.3 Tel./Fax/Correio electrónico:

3. Se diferente, Órgão jurisdicional/Autoridade que proferiu a decisão/transacção

judicial/instrumento autêntico *

3.1 Nome:

3.2 Endereço:

3.3 Tel./Fax/Correio electrónico:

4. Decisão/Transacção/Instrumento autêntico *

4.1 Data:

4.2 Número de referência:

4.3 Partes

4.3.1 Nome e endereço do(s) credor(es):

4.3.2 Nome e endereço do(s) devedor(es):

                                                
* Riscar o que não interessa.
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5. A presente decisão transacção/instrumento autêntico foi certificado como Título

Executivo Europeu, mas:

5.1 A decisão/transacção/instrumento autêntico deixou de ter força executória

5.2 A execução está provisoriamente

5.2.1 suspensa

5.2.2 limitada a providências cautelares

5.2.3 dependente da prestação de uma caução ainda pendente ٱ

5.2.3.1 Montante da caução:

5.2.3.2 Moeda euro

coroa sueca

libra esterlina

outra (especificar)

5.2.4 Outro (especificar)

Feito em, Data

Assinatura e/ou carimbo
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ANEXO V

CERTIDÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EUROPEU NA SEQUÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO (n.º 3 do artigo 6.º)

A. Foi impugnada a seguinte decisão/transacção/instrumento autêntico certificado como
Título Executivo Europeu:

1. Estado-Membro de origem: AT BE DE EL ES FI FR 

IE IT LU NL PT SE UK 

2. Tribunal/Autoridade que emitiu a certidão:
2.1 Nome:
2.2 Endereço:
2.3 Tel./Fax/Correio electrónico:

3. Se diferente, Órgão jurisdicional/Autoridade que proferiu a decisão/transacção
judicial/Instrumento autêntico *

3.1 Nome:
3.2 Endereço:
3.3 Tel./Fax/Correio electrónico:

4. Decisão/Transacção/Instrumento autêntico *

4.1 Data:
4.2 Número de referência:
4.3 Partes
4.3.1 Nome e endereço do(s) credor(es):
4.3.2 Nome e endereço do(s) devedor(es):

                                                
* Riscar o que não interessa.
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B. Em virtude dessa impugnação, é certificada como Título Executivo Europeu de
substituição do Título Executivo Europeu original e comunicada a seguinte decisão:

1. Tribunal
1.1 Nome:
1.2 Endereço:
1.3 Tel./Fax/Correio electrónico:

2. Decisão:

2.1 Data:

2.2 Número de referência:

3. Crédito líquido tal como certificado:

3.1 Montante do capital

3.1.1 Moeda Euro

Coroa sueca

Libra esterlina

Outra (especificar)

3.1.2 Se o crédito tem pagamento escalonado

3.1.2.1 Montante de cada prestação:

3.1.2.2 Prazo da primeira prestação:

3.1.2.3 Prazo das prestações subsequentes

semanal mensal outro (especificar)

3.1.2.4 Período do crédito

3.1.2.4.1 Actualmente indeterminado

3.1.2.4.2 ou Prazo da última prestação:
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3.2 Juros

3.2.1 Taxa de juro

3.2.1.1 ..% ou

3.2.1.2 ..% acima da taxa de base do BCE 1

3.2.1.3 outra (especificar)

3.2.2 Cobrança de juros a partir de:

3.3 Montante das despesas reembolsáveis, se a decisão o especificar:

4. A decisão é executória no Estado-Membro de origem:

5. Da decisão ainda cabe novo recurso:

Sim Não

6. A decisão é conforme com a alínea b) do n.º 1 do artigo 6.°:

7. A decisão diz respeito a matérias relacionadas com contratos celebrados por

consumidores:

Sim Não

7.1 Em caso afirmativo:

O devedor é o consumidor:

Sim Não

7.2 Em caso afirmativo:

O devedor tem domicílio no Estado-Membro de origem, na acepção do artigo 59.º do

Regulamento (CE) n.º 44/2001

                                                
1 Taxa de juro aplicada pelo Banco Central Europeu às suas principais operações de

refinanciamento.



16041/1/03 REV 1 ILC/ca 4
ANEXO V    PT

8. Ao tempo da decisão sobre a contestação, o crédito não é contestado, na acepção das

alíneas b) ou c) do n.º 1 do artigo 3.º

Sim Não

Em caso afirmativo:

8.1 Notificação do acto que dá início à contestação

O credor recorreu da contestação?

Sim Não

Em caso afirmativo:

8.1.1 Notificação efectuada em conformidade com o artigo 13.º

ou notificação efectuada em conformidade com o artigo 14.º

ou ficou provado que, em conformidade com o n.º 2 do artigo 18.º, o devedor foi

notificado

8.1.2 Informação obrigatória

O devedor foi informado em conformidade com os artigos 16.º e 17.º

8.2. Criação, quando aplicável:

Sim Não

Em caso afirmativo:

8.2.1 Criação efectuada em conformidade com o artigo 13.º

ou citação efectuada em conformidade com o artigo 14.º

ou ficou aprovado que, em conformidade com o n.º 2 do artigo 18.º,

o devedor foi citado
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8.2.2 Informação obrigatória

O devedor foi informado em conformidade com o artigo 17.º

8.3 Suprimento do incumprimento das normas processuais mínimas nos termos do n.º 1 do

artigo 18.º

8.3.1 A decisão foi notificada em conformidade com o artigo 13.º

ou A decisão foi notificada em conformidade com o artigo 14.º

ou ficou provado que, em conformidade com o n.º 2 do artigo 18.º,

o devedor recebeu a decisão

8.3.2 Informação obrigatória

O devedor foi informado em conformidade com a alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º

Feito em, Data

Assinatura e carimbo

__________________



16041/1/03 REV 1 ILC/ca 1
ANEXO VI    PT

ANEXO VI

PEDIDO DE RECTIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO

DA CERTIDÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EUROPEU

(n.º 3 do artigo 10.º)

O SEGUINTE TÍTULO EXECUTIVO EUROPEU

1. Estado-Membro de origem: AT BE DE EL ES FI FR 

IE IT LU NL PT SE UK 

2. Órgão jurisdicional/Autoridade que emitiu a certidão

2.1 Nome:

2.2 Endereço:

2.3 Tel./Fax/Correio electrónico:

3. Se diferente, Órgão jurisdicional/Autoridade que proferiu a decisão/transacção

judicial/Instrumento autêntico *

3.1 Nome:

3.2 Endereço:

3.3 Tel./Fax/Correio electrónico:

4. Decisão/transacção judicial/instrumento autêntico *

4.1. Data

4.2. Número de referência:

4.3. Partes

4.3.1. Nome e endereço do(s) credor(es):

4.3.2. Nome e endereço do(s) devedor(es):

DEVE SER

                                                
* Riscar o que não interessa.
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5. RECTIFICADO, uma vez que, devido a um erro material, existe a seguinte discrepância

entre o Título Executivo Europeu e a decisão/transacção judicial/acto autêntico a que

diz respeito (especificar)

6. REVOGADO, uma vez que:

6.1 A decisão certificada diz respeito a um contrato celebrado por um consumidor, mas foi

emitida num Estado-Membro em que o consumidor não tem domicílio, na acepção do

artigo 59.º do Regulamento (CE) n.º 44/2001

6.2 A certidão de Título Executivo Europeu foi emitida de forma claramente errada, por

outros motivos (especificar)

Feito em Data

Assinatura e/ou carimbo
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CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 6 de Fevereiro de 2004 (06.02)
(OR. en)

Dossier interinstitucional:
2002/0090 (COD)

16041/1/03
REV 1 ADD 1

JUSTCIV 269
CODEC 1805

NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO
Assunto: Posição comum do Conselho em 6 de Fevereiro de 2004 relativa à aprovação do

regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Título Executivo
Europeu para créditos não contestados

NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO
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I. Introdução

Em 27 de Novembro de 2003, no âmbito do processo de co-decisão (artigo 251.º do Tratado CE), o

Conselho chegou a uma abordagem comum que conduziu à adopção, em [6 de Fevereiro de 2004],

[por procedimento escrito], de uma posição comum relativa ao projecto de regulamento que cria o

Título Executivo Europeu para créditos não contestados. O Conselho tomou a decisão por

[unanimidade] [maioria].

Ao adoptar a posição comum, o Conselho teve em conta o parecer do Comité Económico e Social

de 11 de Dezembro de 2002, assim como o parecer do Parlamento Europeu, em primeira leitura,

de 8 de Abril de 2003.

O projecto de regulamento pretende contribuir para a supressão das condições prévias para o

reconhecimento e a execução, noutro Estado-Membro, de qualquer decisão judicial executória,

pronunciada acerca de um crédito cuja natureza e montante não tenham sido contestados pelo

devedor; suprime os obstáculos ao reconhecimento da decisão noutro Estado-Membro, assim como

as medidas de controlo da execução actualmente em vigor geralmente designadas por

"procedimento de exequatur". O regulamento aplica-se igualmente às transacções judiciais e aos

actos autênticos referentes a créditos não contestados.

O regulamento constitui, assim, uma aplicação concreta do princípio do reconhecimento mútuo,

necessária à livre circulação das decisões judiciais.

II. Análise da posição comum

I. Generalidades

A posição comum do Conselho não se afasta significativamente do conteúdo da proposta inicial da

Comissão, tal como alterada pela proposta enviada ao Conselho em 18 de Junho de 2003.
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As principais alterações introduzidas no texto são as seguintes:

1. Na proposta inicial de regulamento, só as decisões transitadas em julgado no Estado-Membro

de origem poderiam ser certificadas enquanto Título Executivo Europeu. No texto da posição

comum adoptada pelo Conselho foi suprimida esta condição: para efeitos de certificação,

bastará que a decisão seja executória no Estado-Membro de origem. Do mesmo modo e por

uma questão de coerência e de eficácia do sistema, se a decisão certificada for objecto de

recurso, a decisão proferida sobre o recurso poderá, por sua vez, ser certificada, mesmo no

caso de o recurso ter sido introduzido pelo devedor.

Esta alteração permite evitar que a introdução de um recurso pelo devedor seja suficiente para

privar o credor do benefício que é conferido pelo título executivo. (...)

2. A posição comum mantém o princípio segundo o qual a emissão do certificado de título

executivo não pode ser impugnada. Prevê, no entanto, a possibilidade de se introduzir um

pedido de rectificação da certidão em caso de erro material, ou um pedido de revogação nos

casos em que a certificação tenha sido emitida de forma claramente indevida.

3. O consumidor beneficia a partir de agora de uma protecção especial: a decisão relativa a um

crédito não contestado, reclamado a um devedor consumidor, só poderá ser certificada

enquanto título executivo europeu se tiver sido proferida no Estado-Membro de domicílio do

devedor.

4. A título das normas mínimas aplicáveis aos processos relativos a créditos não contestados, a

proposta inicial estabelecia uma hierarquia entre os meios de citação ou de notificação do acto

que deu início à instância. O texto da posição comum suprime esta hierarquia, mas distingue

os meios de citação ou de notificação consoante exista ou não a prova de que o devedor

recebeu efectivamente a citação ou a notificação. Por outro lado, admite-se a partir de agora,

em certas condições, a simples citação ou notificação por via postal.
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A posição comum prevê, no entanto, que os meios de citação ou de notificação não

acompanhados pela prova de recepção do acto pelo devedor só são admissíveis para efeitos de

certificação da decisão se, em conformidade com a legislação nacional do Estado de origem, o

devedor tiver direito a pedir revisão da decisão quando não tiver recebido o acto que dá início

à instância em tempo útil que lhe permita preparar a sua defesa.

Há outras alterações de carácter mais formal que facilitam a leitura do texto.

2. Alterações do Parlamento Europeu

O Conselho diligenciou no sentido de integrar tanto quanto possível as alterações do Parlamento

Europeu.

A alteração 1 foi tida em conta quanto ao fundo (cf. considerando n.º 26).

A alteração 2 foi parcialmente tida em conta; o Conselho considerou desnecessária a segunda parte

do texto proposto pelo Parlamento Europeu (artigo 3.º).

A alteração 3 não foi integrada na proposta alterada da Comissão nem inserida na posição comum

do Conselho.

A alteração 4 tornou-se supérflua, dado que na posição comum o carácter definitivo da decisão

judicial deixa de ser uma condição necessária para a certificação.

A alteração 5 foi incluída, no seu espírito, no texto da proposta alterada, tendo sido aceite pelo

Conselho na sua posição comum (artigo 5.º).
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As alterações 6, 7, 8 e 16, relativas à admissibilidade de um recurso contra a emissão ou a recusa de

emissão de uma certidão, não foram aceites como tais, mas respeitadas em espírito: o artigo 10.º da

posição comum estipula que a emissão da certidão não é susceptível de recurso, mas autoriza, por

outro lado, o procedimento de rectificação ou revogação da mesma.

A alteração 9 foi integrada (alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º).

A alteração 10 não foi aceite por ter sido considerada supérflua.

A alteração 11 já não se justifica visto que a posição comum suprime a hierarquia entre os meios de

citação ou de notificação do acto que deu início à instância.

As alterações 12 e 13 não foram aceites.

A alteração 14 foi aceite quanto ao fundo (alínea d) do artigo 16.º).

A alteração 15, que propunha a supressão do n.º 2 do artigo 19.º da proposta inicial, não foi

integrada; no entanto, o n.º 2 do artigo 18.º proporciona agora uma protecção reforçada da parte

requerida nas circunstâncias previstas nessa disposição.

III. Conclusão

O Conselho considera que o texto da sua posição comum relativa à criação do Título Executivo

Europeu para créditos não contestados garante o equilíbrio pretendido entre, por um lado, a

protecção dos direitos do devedor e, por outro, a eficácia do sistema de certificação, tendo em vista

a livre circulação das decisões judiciais mediante a supressão dos obstáculos ao reconhecimento e à

execução no Estado-Membro de execução.
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CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 2 de Fevereiro de 2004 (03.02)
(OR. en)

Dossier interinstitucional:
2002/0090 (COD)

5868/04

JUSTCIV 19
CODEC 136

NOTA PONTO "A"
de: Secretariado-Geral do Conselho
para: Conselho
n.º doc. ant.: 16041/03 JUSTCIV 269 CODEC 1805 + ADD 1
n.º prop. Com.: 10630/03 JUSTCIV 91 CODEC 850
Assunto: Adopção da posição comum tendo em vista a aprovação do regulamento do

Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Título Executivo Europeu para
créditos não contestados

1. Em 19 de Abril de 2002, a Comissão apresentou ao Conselho a proposta de regulamento que

cria o Título Executivo Europeu (TEE) para créditos não contestados. Desde a entrada em

vigor do Tratado de Nice, esta proposta tem sido objecto do processo de codecisão previsto no

artigo 251.º do Tratado.

2. No quadro da aplicação do processo de codecisão, o Parlamento Europeu emitiu o seu parecer

em 8 de Abril de 2003. Desde essa data, têm-se mantido contactos informais com o

Parlamento Europeu para troca de informações e pontos de vista sobre o andamento dos

trabalhos no Conselho.

3. O Comité Económico e Social emitiu o seu parecer sobre a proposta em 11 de Dezembro

de 2002.
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4. Em conformidade com o artigo 3.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, o Reino Unido e a Irlanda notificaram a sua intenção de participar na aprovação e

na aplicação do presente regulamento.

5. Nos termos dos artigos 1.º e 2.º do Protocolo relativo à posição da Dinamarca, anexo ao

Tratado da União Europeia e ao Tratado que institui a Comunidade Europeia, a Dinamarca

não participa na aprovação do presente regulamento e não fica a ele vinculada nem sujeita à

sua aplicação.

6. Na sessão de 27 e 28 de Novembro de 2003, o Conselho reconheceu a existência de uma

abordagem geral sobre a solução de compromisso proposta pela Presidência, tal como consta

do doc. 15226/03 JUSTCIV 257 CODEC 1663 + ADD 1. O Comité das Questões de Direito

Civil (TEE) reuniu-se em 2 de Dezembro de 2003 e concluiu a análise de alguns pormenores,

nomeadamente no tocante aos considerandos, a determinadas disposições e aos anexos.

Entretanto, o texto foi ultimado pelos Juristas-Linguistas do Conselho (doc. 16041/03

JUSTCIV 269 CODEC 1805).

7. As Delegações do Reino Unido e da Suécia retiraram as reservas de análise parlamentar sobre

o referido projecto de posição comum.

8. Por conseguinte, e tendo presente que o Conselho JAI de 27 e 28 de Novembro de 2003

decidiu que a posição comum deveria ser adoptada o mais rapidamente possível, a fim de ser

enviada ao Parlamento Europeu, solicita-se ao Conselho que:

a) adopte a posição comum, tal como consta do documento 16041/03 JUSTCIV 269

CODEC 1805;

b) aceite o projecto de nota justificativa do Conselho, tal como consta do

documento 16041/03 JUSTCIV 269 CODEC 1805 ADD 1 + COR 1 (en), que será

enviado ao Parlamento Europeu;

c) registe que a posição comum adoptada pelo Conselho e o projecto de nota justificativa

do Conselho serão publicados no Jornal Oficial, série "C".
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2002/0090 (COD) 

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU 
 

nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE 
 

respeitante à  

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção de um regulamento 
do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Título Executivo Europeu para 

créditos não contestados 

1. ANTECEDENTES 

Data de transmissão da proposta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho 
(documento COM(2002)159 final – 2002/0090 (COD): 

18.04.2002. 

Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu: 11.12.2002. 

Data do parecer do Parlamento Europeu em primeira leitura: 08.04.2003. 

Data de transmissão da proposta alterada: 12.06.2003 

Data de adopção da posição comum: 06.02.2004 

2. OBJECTIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO 

A presente proposta tem por finalidade permitir aos credores que obtiveram uma decisão 
executória relativa a um crédito pecuniário que não foi contestado pelo devedor executar tal 
decisão directamente noutro Estado-Membro, através da livre circulação das decisões 
judiciais. Visa suprimir, no domínio das decisões relativas a créditos não contestados, as 
medidas intermédias actualmente necessárias para que as decisões possam ser executadas 
noutro Estado-Membro (procedimento de exequatur), bem como a possibilidade de se opor ao 
seu reconhecimento. A proposta da Comissão, por conseguinte, implementa pela primeira vez 
o princípio nos termos do qual os Estados-Membros devem tratar as decisões dos órgãos 
jurisdicionais dos outros Estados-Membros como se tivessem sido proferidas pelos seus 
próprios tribunais; proporciona ainda aos credores uma possibilidade suplementar de 
execução facilitada, embora sem os obrigar a utilizar tal opção. 

A proposta compreende normas mínimas em matéria de citação ou notificação dos actos, 
abrangendo as formas de citação ou de notificação admissíveis e a informação adequada ao 
devedor tendo em vista permitir-lhe preparar a sua defesa e, portanto, garantir o carácter 
equitativo do procedimento. É o respeito destas normas mínimas, verificado pelos órgãos 
jurisdicionais do Estado-Membro de origem no decurso do procedimento conducente à 
certificação de uma decisão judicial como título executivo europeu, que justifica a supressão 
do controlo do respeito dos direitos da defesa no Estado-Membro em que a decisão deve ser 
executada. 
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3. COMENTÁRIOS SOBRE A POSIÇÃO COMUM 

3.1. Comentários gerais 

A abordagem geral aprovada por unanimidade no Conselho de 27 de Novembro de 2003 
permitiu a adopção de uma posição comum por procedimento escrito em 6 de Fevereiro 
de 2004. 

A posição comum do Conselho preserva os elementos essenciais da proposta inicial da 
Comissão, tendo em conta as alterações introduzidas pela proposta alterada. 

As principais alterações introduzidas na posição comum dizem respeito aos seguintes pontos: 

– a posição comum já não exige que uma decisão seja definitiva como condição prévia 
para ser certificada enquanto título executivo europeu, considerando suficiente o seu 
carácter executório, embora a decisão seja susceptível de recurso. Em caso de recurso 
ou outro tipo de impugnação, a decisão proferida na sequência deste recurso é 
executória nos outros Estados-Membros nas mesmas condições, ou seja, sem 
exequatur, mesmo que o crédito em causa tenha deixado de ser não contestado, pois 
seria inaceitável anular o título executivo europeu e obrigar o credor a iniciar todo o 
procedimento desde o início com o início de um procedimento de exequatur neste 
caso. Com efeito, se esta fosse a solução adoptada, qualquer devedor contra o qual 
tivesse sido emitido uma certidão, poderia adiar a execução da decisão interpondo 
um recurso, mesmo manifestamente infundado, no país de origem, anulando o efeito 
benéfico da utilização do título executivo europeu. Seria assim subvertido o próprio 
objectivo do regulamento que consiste na simplificação e aceleração da execução 
transfronteiras, a ponto de tornar o instrumento contraproducente. Os interesses 
legítimos do devedor em caso de recurso subsequente à emissão de um certificado de 
título executivo europeu estão devidamente salvaguardados pelos artigos 8º-Y e 23º, 
relativos à suspensão ou à limitação da execução; 

– a posição comum mantém o princípio da impossibilidade de interposição de recurso 
contra a emissão de um título executivo europeu. Elemento novo, contudo, introduz a 
possibilidade para um devedor de solicitar a rectificação dos erros materiais na 
certidão (por exemplo, erros de dactilografia) e a retirada da certidão quando esta 
tenha sido emitida de forma manifestamente errada; 

– os consumidores, na qualidade de devedores, beneficiam de uma protecção especial 
mais ampla do que o controlo do respeito das normas jurisdicionais previstas pelo 
Regulamento (CE) nº 44/2001 do Conselho (“Bruxelas I”). Uma decisão judicial 
proferida contra um consumidor na falta de reconhecimento expresso do crédito em 
causa só pode ser certificada enquanto título executivo europeu se o consumidor tiver 
domicílio no Estado-Membro de origem; 

– em vez de uma estrutura hierárquica dos meios de citação ou de notificação que 
exigiriam que se tentasse proceder primeiramente à citação ou notificação pessoal do 
devedor antes de recorrer a outros meios de citação ou notificação, o Conselho 
acordou em permitir a livre escolha de qualquer um dos meios de citação ou 
notificação admissíveis cuja lista exaustiva figura na proposta e acrescentou mesmo a 
possibilidade de proceder, sob certas condições, à citação ou à notificação por via 
postal, sem prova de recepção ou de entrega; 
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– por outro lado, todos estes meios de citação ou notificação que oferecem um grau 
elevado de probabilidade, mas não a prova cabal de que o acto notificado ou citado 
chegou ao seu destinatário, apenas são admissíveis se o direito do Estado-Membro de 
origem permitir ao devedor solicitar o reexame da integralidade da decisão nos casos 
excepcionais em que, apesar de se ter procedido à notificação em conformidade com 
o regulamento, o devedor não tenha tido conhecimento do acto em causa em tempo 
útil para preparar a sua defesa. 

A Comissão pode aceitar a posição comum que, embora altere determinados aspectos da 
proposta inicial da Comissão, na versão alterada na sequência do parecer do Parlamento, 
continua fiel ao objectivo ambicioso que constitui a supressão do exequatur, incluindo 
qualquer controlo relacionado com a ordem pública, e estabelece um equilíbrio justo entre a 
simplificação importante da execução transfronteiras para os credores e a adequada protecção 
dos direitos dos devedores. 

3.2. A incorporação das alterações do Parlamento na proposta alterada e na posição 
comum 

3.2.1. Alterações incorporadas total ou parcialmente na proposta alterada na posição 
comum 

3.2.1.1 Considerandos 

A alteração 1 (considerando 3-bis), que tem em conta a aplicabilidade do procedimento de 
co-decisão desde a entrada em vigor do Tratado de Nice, foi aceite; embora a sua formulação 
seja ligeiramente mais curta, não foi objecto de qualquer alteração substancial. 

3.2.1.2 Artigos 

A alteração 2 (nº 4, alínea b), do artigo 3º da proposta inicial e actualmente nº 1, 
alínea b), do artigo 2º-bis) conjugava duas alterações da definição de uma das 
subcategorias do conceito “créditos não contestados”. A primeira destina-se a clarificar que, 
para constituir um fundamento válido de oposição a um crédito, o comportamento do devedor 
deve estar em conformidade como os requisitos processuais do Estado-Membro de origem. A 
Comissão subscreveu a intenção que inspirou esta alteração, mas optou por uma redacção que 
evita a referência a um “requerimento formal” que pode não se adequar a todos os 
Estados-Membros e a todos os tipos de procedimentos e não cobre todas as situações que 
deveriam ser contempladas (por exemplo, a situação de um devedor que apresente 
pessoalmente uma contestação apesar de ser obrigatório fazer-se representar por um 
advogado). A referência à “conformidade com os requisitos processuais do Estado-Membro 
de origem” da proposta alterada foi integrada na posição comum. O Conselho decidiu, 
contudo, suprimir a parte do parágrafo que previa que as dificuldades materiais para honrar a 
dívida não podiam ser invocadas para fundamentar uma contestação neste contexto. 

A segunda alteração que tornaria inadmissíveis como objecção válida a um crédito 
“contestações no âmbito de um processo pré-contencioso susceptível de desencadear 
automaticamente uma acção judicial litigiosa” foi rejeitada pela Comissão e também não foi 
aceite pelo Conselho. A Comissão considera que é inútil e susceptível de induzir em erro. No 
que respeita ao período pré-contencioso, a actual redacção já estabelece claramente que a 
oposição deve ser apresentada “durante a acção judicial”. Esta alteração parece, porém, 
referir-se essencialmente a contestações no âmbito de injunções de pagamento simplificadas 
(injonction de payer, Mahnverfahren), visto que só estas podem desencadear 
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automaticamente procedimentos contenciosos. O termo “pré-contencioso” não se adequa a 
estes procedimentos porque estes já constituem processos judiciais. Além disso, a situação de 
oposição inicial, mas de não participação subsequente, já se encontra especificamente prevista 
na alínea seguinte do mesmo artigo. 

A alteração 5 (artigo 4º) reformulava a descrição dos efeitos jurídicos da certificação de uma 
decisão enquanto título executivo europeu, a supressão do exequatur, mediante a sua 
equiparação expressa a um “título executivo nacional”. A Comissão considerou preferível 
referir de forma mais directa as consequências práticas dessa equiparação, harmonizando a 
redacção com o texto que foi aprovado pelo Conselho em relação à supressão do exequatur 
para algumas decisões sobre a responsabilidade parental e indicando que uma decisão 
certificada com um título executivo europeu “é reconhecida e executada nos outros 
Estados-Membros sem necessidade de qualquer declaração de força executória e sem que 
seja possível contestar o seu reconhecimento”. O Conselho não introduziu qualquer 
modificação à proposta alterada a este respeito. 

A alteração 9 (nº 1, alínea b), do artigo 11º) visava equiparar a recusa do devedor de aceitar 
o acto em causa, certificada pelo funcionário competente que efectuou essa diligência, a uma 
citação ou notificação pessoal do devedor efectivamente levada a cabo. A Comissão aceitou 
esta alteração e inseriu-a na posição comum, precisando ainda que a recusa só pode ser 
considerada equivalente a uma citação ou notificação se o devedor não apresentar uma 
justificação válida para o seu comportamento, o que pode suceder em certos casos, 
nomeadamente os enunciados no artigo 8º do Regulamento (CE) nº 1348/2000, de 29 de Maio 
de 2000, relativo à citação e à notificação dos actos judiciais e extrajudiciais em matérias civil 
e comercial nos Estados-Membros. 

A alteração 14 (alínea d) do artigo 16º da proposta) teve por objectivo clarificar que a 
descrição muito breve da justificação do crédito em causa que é normalmente suficiente em 
procedimentos simplificados de cobrança de dívidas (injonction de payer, Mahnverfahren) 
também satisfaz os requisitos para certificação enquanto título executivo europeu. Em vez de 
acrescentar nova terminologia jurídica à já existente, o que dificultaria a compreensão da 
disposição, a Comissão prefere reduzir, simplificar e alargar a formulação por forma a 
eliminar qualquer eventual dúvida a esse respeito. A proposta alterada que exige “uma 
declaração dos motivos do crédito” foi incorporada na posição comum sem mais alterações. 

3.2.2. Alterações incluídas na proposta alterada, mas não incorporadas na posição 
comum 

A alteração 4 dizia respeito à clarificação da definição da expressão “recurso ordinário” do 
nº 6 do artigo 3º. Em razão da supressão da condição relativa à natureza definitiva de uma 
decisão, caracterizada pela inexistência de recurso ordinário, a definição tornou-se 
desnecessária. Por conseguinte, o nº 6 do artigo 3º foi totalmente suprimido. 

A alteração 6 (nº 1 do artigo 7º, que previa que a certidão só pode ser emitida quando a 
decisão sobre o pedido se tornou definitiva), a alteração 7 (nº 4 do artigo 7º, respeitante à 
citação ou notificação ao devedor da decisão relativa à certidão), a alteração 8 (artigo 8º, 
respeitante ao recurso contra a certidão de título executivo europeu) e a alteração 16 (destinada 
a reflectir as alterações 6, 7 e 8 no modelo de certidão) deveriam ser examinadas 
conjuntamente, pois todas visam e estão relacionadas com a introdução de uma via de recurso 
contra a emissão ou a recusa de uma certidão de título executivo europeu. Sem pretender prever 
um direito de recurso, mas a fim de reforçar os direitos da defesa no procedimento de 
certificação, a Comissão inseriu, na sua proposta alterada, um novo artigo 6º-bis nos termos do 
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qual deve ser citado ou notificado ao devedor um pedido de certidão de título executivo 
europeu, a fim de este ter oportunidade de apresentar o seu ponto de vista ao tribunal de origem 
quanto ao cumprimento dos requisitos de certificação antes de ser tomada uma decisão sobre o 
pedido. A posição comum adopta uma abordagem diferente mas que permite atingir os mesmos 
objectivos através de meios ligeiramente diferentes. O nº 4 do artigo 8º mantém o princípio da 
inexistência de recurso contra a emissão de uma certidão, embora a questão de um recurso 
contra a recusa de certidão tenha deixado de ser contemplada no regulamento, devendo, 
portanto, ser regulada pela legislação nacional. Os números anteriores do artigo 8º, introduzidos 
de novo, proporcionam ao devedor os instrumentos adequados para solicitar a rectificação dos 
erros materiais na certidão, bem como a sua retirada, caso tenha sido emitida de forma 
manifestamente indevida tendo em conta as condições estabelecidas pelo regulamento. A 
Comissão pode partilhar a posição do Conselho, que assegura uma protecção dos direitos do 
devedor sem prejudicar a melhoria da eficácia da execução transfronteiras. 

A alteração 10 (nº 2 do artigo 11º) introduziu uma remissão para o direito nacional no que 
respeita à admissibilidade da citação ou notificação dos actos não ao devedor, mas ao seu 
representante legal. Os debates no Conselho revelaram a complexidade de determinar o 
direito aplicável (direito do Estado-Membro de origem ou direito do Estado-Membro no 
território do qual a citação ou notificação foi efectuada) relativamente a numerosos aspectos 
associados à representação do devedor. A posição comum retomou, por conseguinte, a 
formulação da proposta inicial da Comissão mediante uma modificação insignificante 
introduzida no novo artigo 12º-bis, suprimindo qualquer referência à legislação nacional. A 
Comissão pode aceitar esta alteração, especialmente tendo em conta o facto de os órgãos 
jurisdicionais dos Estados-Membros examinarem automaticamente durante o procedimento 
conducente à decisão judicial, o respeito do seu próprio direito nacional (incluindo o direito 
internacional privado e, por conseguinte, se for caso disso, o direito do Estado-Membro no 
território do qual a citação ou a notificação foi efectuada). 

A alteração 11 (nº 1 do artigo 12º da proposta) tem por objectivo clarificar que basta uma 
tentativa infrutífera de citação ou notificação pessoal do devedor para recorrer a meios de 
citação ou notificação alternativos. Esta precisão deixou de ter razão de ser, pois a posição 
comum tornou supérflua a hierarquia entre os artigos 11º e 12º.  

A mesma alteração previa igualmente a admissibilidade de meios de citação ou notificação 
alternativos, “nomeadamente” os que eram enumerados em seguida. Esta redacção implicaria 
que a lista subsequente de meios alternativos seria não exaustiva. Com esta formulação, o 
artigo deixaria de estabelecer quaisquer restrições quanto aos meios de citação ou notificação 
alternativos, pondo assim em causa o objectivo de estabelecer normas mínimas fiáveis para a 
citação ou notificação de actos. Esta parte da alteração não foi, por conseguinte, incorporada 
nem na resposta alterada nem na posição comum. 

A alteração 15 (nº 2 do artigo 19º da proposta) suprimiu a possibilidade de certificar uma 
decisão enquanto título executivo europeu apesar do incumprimento das normas mínimas 
relativas à citação ou notificação, desde que se comprove que o devedor recebeu 
pessoalmente o acto em questão e num prazo suficiente para preparar a defesa. O Conselho 
considerou que esta disposição podia ter um interesse prático, mas respondeu igualmente às 
críticas relativas aos riscos inerentes à sua imprecisão, impondo uma condição concreta 
suplementar nos termos da qual tem que ser o próprio devedor, de forma expressa ou 
implicitamente através do seu comportamento no quadro do procedimento judicial, a 
confirmar o respeito destas condições. A Comissão pode aceitar esta alteração. 
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3.2.3. Alterações rejeitadas pela Comissão e que não figuram na posição comum 

A alteração 3 (nº 4, alínea c), do artigo 3º da proposta) visava introduzir a culpa do 
devedor como condição para considerar a sua falta de comparência numa audiência como um 
caso de crédito não contestado. Esta condição impediria, em quase todos os casos, a emissão 
de uma certidão de título executivo europeu, pois normalmente o tribunal de origem só pode 
verificar se o devedor foi adequadamente notificado para comparecer a uma audiência. 
Mesmo que o devedor tenha sido notificado e não tenha comparecido, o tribunal não poderá 
afastar a possibilidade de não lhe poder ser imputada responsabilidade pela não comparência 
(por exemplo, devido a um acidente de viação no trajecto para o tribunal). Além disso, em 
relação aos casos problemáticos em que este critério é pertinente, a falta de culpa por parte do 
devedor constitui uma condição prévia para o reexame em casos excepcionais, a título do 
artigo 19-bis. 

A alteração 12 (nº 3 do artigo 12º da proposta) aditou a condição do respeito da legislação 
nacional do Estado-Membro de origem em paralelo com os requisitos de admissibilidade da 
utilização de todos os métodos de citação ou de notificação alternativos. A introdução desta 
exigência prévia constituiria um elemento novo e sem qualquer relação com a proposta. Os 
tribunais do Estado-Membro de origem têm obrigatoriamente de apreciar o cumprimento das 
regras relativas à citação ou notificação dos actos no âmbito do processo principal. A 
repetição desta exigência de respeito da legislação do Estado-Membro de origem no contexto 
da certificação implicaria uma duplicação de trabalho para os tribunais do Estado-Membro de 
origem. Representaria também um retrocesso em relação ao Regulamento nº 44/2001 do 
Conselho que, no nº 2 do seu artigo 34º, contrariamente ao nº 2 do artigo 27º da Convenção de 
Bruxelas de 1968, não previu esta exigência . 

A alteração 13 (artigo 14º-bis novo) introduziria uma nova disposição nos termos da qual 
qualquer referência da proposta a uma audiência em tribunal devia ser entendida como um 
referência efectuada no âmbito de processos que substituam a referida audiência, com a 
finalidade de ter em conta os processos que não prevêem audiências. A Comissão considera 
que este novo artigo é desnecessário porque as disposições referentes a audiências são 
irrelevantes e inaplicáveis se não tiver havido audiência. Nesse caso, são necessárias apenas 
as normas mínimas processuais que não pressupõem uma audiência. Não se compreende 
claramente o que deveria substituir a audiência como referência e qual seria a finalidade 
prática dessa referência alterada. 

3.3. Novas disposições inseridas e disposições suprimidas ou alteradas, para além 
das alterações meramente formais introduzidas pelo Conselho 

3.3.1 Considerandos 

O considerando 5-bis foi inserido para ilustrar melhor os dois casos de não participação no 
procedimento judicial considerados como implicando a inexistência de objecções, sendo um a 
falta de comparência na audiência e o outro a falta de resposta a um convite para comunicar a 
sua intenção de se defender no âmbito de um procedimento escrito. 

O considerando 5-ter visava precisar que, em consequência da substituição da natureza 
definitiva pelo carácter executório de uma decisão como condição suficiente para a 
certificação enquanto título executivo europeu (ver ponto 3.1 supra), este regulamento é 
aplicável não apenas às decisões respeitantes aos créditos não contestados stricto senso, mas 
igualmente às decisões proferidas na sequência de recursos interpostos contra tais decisões, 
embora o crédito em causa tenha passado a ser contestado. 
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O considerando 6 consagra doravante uma explicação suplementar das consequências para o 
Reino Unido da supressão do exequatur; o registo das decisões estrangeiras continuará a ser 
exigido, mas não poderá implicar um reexame do mérito da decisão como acontecia no 
procedimento de exequatur. 

O considerando 11-bis estabelece a ligação entre a admissibilidade da utilização de meios de 
citação em conformidade com o artigo 12º que, apesar do seu grau elevado de fiabilidade não 
podem fornecer a prova absoluta de que o devedor tomou pessoalmente conhecimento do acto 
que lhe foi citado ou notificado, e a existência de um procedimento de reexame em 
conformidade com o artigo 19º-bis em casos muito raros em que, embora as normas mínimas 
enunciadas no artigo 12º tenham sido respeitadas, o acto em causa não foi levado ao 
conhecimento do devedor. 

O considerando 11-ter indica claramente que, ao contrário do previsto na alínea b) do nº 1 do 
artigo 11º, em que este caso é expressamente contemplado, a recusa pelo co-habitante ou 
empregado do devedor de aceitar um acto que lhe deveria ser citado ou notificado não pode 
ser considerada como uma citação efectivamente levada a cabo. 

O considerando 11-quater estabelece que a expressão (representante) utilizada no 
artigo 12º-bis designa simultaneamente o representante, designado por lei, de um devedor que 
não pode representar-se a si próprio no tribunal e o representante autorizado escolhido pelo 
devedor. 

O considerando 15-bis precisa que, no respeitante à citação e notificação transfronteiras de 
actos, este regulamento não substitui o Regulamento (CE) nº 1348/2000 relativo à citação e à 
notificação dos actos judiciais e extrajudiciais em matérias civil e comercial nos 
Estados-Membros. Os dois instrumentos são aplicáveis de forma cumulativa. Enquanto o 
Regulamento (CE) nº 1348/2000 prevê a forma como se deve proceder à citação e notificação 
no caso de litígios transfronteiras, a decisão proferida no termo deste procedimento só pode 
ser certificada enquanto título executivo europeu se tiverem igualmente sido respeitadas as 
normas mínimas enunciadas no Capítulo III, se for caso disso. 

3.3.2 Artigos 

O artigo 2º foi alterado a fim de precisar que a responsabilidade do Estado por actos ou 
omissões praticados no exercício das prerrogativas públicas (“acta iure imperii”) não constitui 
matéria civil e comercial e, por conseguinte, não é abrangida pelo âmbito de aplicação do 
regulamento. 

O artigo 2º-bis foi introduzido para sublinhar a particular importância da definição da 
expressão “não contestado” anteriormente tratada no nº 4 do artigo 3º, e para enunciar 
claramente, no nº 2, que, sempre que uma decisão foi certificada enquanto título executivo 
europeu em razão da natureza não contestada do crédito em causa, este regulamento continua 
a aplicar-se às decisões proferidas posteriormente, mesmo que o crédito tenha passado a ser 
contestado. 

Foi aditada uma referência suplementar ao direito nacional na alínea c) do nº 1, a fim de 
garantir que, nas circunstâncias específicas mencionadas, o órgão jurisdicional de um 
Estado-Membro não tem de certificar uma decisão como título executivo europeu sempre que, 
apesar da falta de comparência do devedor, o crédito continue a ser considerado contestado a 
título do seu direito processual nacional. 
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No artigo 3º, os nºs 5 e 6 tornaram-se obsoletos na sequência da supressão da condição 
relativa à natureza definitiva da decisão. O nº 3 foi alterado, a fim de permitir a certificação de 
decisões que dizem respeito a créditos que ainda não são exigíveis, mas cuja data de execução 
futura consta da decisão, nomeadamente os pagamentos periódicos como as obrigações de 
alimentos. 

O artigo 5º reflecte uma alteração geral respeitante a todo o regulamento. Em vez de 
mencionar o órgão jurisdicional competente para a certificação como na proposta alterada da 
Comissão, a posição comum indica o órgão jurisdicional ao qual foi apresentado o pedido, o 
que proporciona uma certa flexibilidade aos Estados-Membros em matéria de atribuição de 
competência. 

O novo nº 1, (alínea c)-bis) concretiza a protecção especial conferida aos consumidores, já 
acima mencionada (ponto 3.1). Devido à introdução de uma norma específica para as questões 
dos consumidores, foi suprimida na alínea b) do nº 1 a obrigação de respeitar a secção 4 do 
Capítulo II do Regulamento (CE) nº 44/2001 que aborda estas questões. 

Os nºs 2 e 3 instauram dois novos modelos de formulário visando comprovar a perda ou a 
limitação do carácter executório de uma decisão anteriormente certificada enquanto título 
executivo europeu e, em caso de decisão subsequente a um recurso interposto a uma decisão 
certificada enquanto título executivo europeu, substituir a certidão original por uma nova 
certidão com base na última decisão. 

O artigo 5º-bis prevê que, sempre que uma decisão sobre um crédito não contestado 
compreenda uma decisão executória sobre o montante das custas judiciais, esta última decisão 
é igualmente plenamente executória, sem exequatur, salvo se o devedor contestou 
expressamente a sua responsabilidade a este respeito. 

O artigo 6º foi significativamente simplificado e abreviado, embora sem sofrer alterações de 
fundo. 

O artigo 7º, nº 3 (que fixava o número de cópias autenticadas do título executivo europeu a 
entregar ao credor) foi considerado supérfluo, tendo, por conseguinte, sido suprimido. 

O artigo 8º foi alterado, a fim de prever a possibilidade de rectificar e de retirar a certidão de 
título executivo europeu, já acima descrita nos pontos 3.1 e 3.2.2. As modalidades desses 
procedimentos são regulados pelo direito nacional. 

O artigo 8Y enuncia o princípio simples nos termos do qual a supressão do exequatur, que 
visa colocar as decisões proferidas na estrangeiro em pé de igualdade no Estado-Membro de 
execução com as decisões proferidas neste Estado-Membro, não deve ter por efeito que a 
decisão certificada possa ser mais facilmente executada no estrangeiro do que no 
Estado-Membro de origem. Uma disposição paralela, com a mesma redacção, foi igualmente 
adoptada pelo Conselho no respeitante à supressão do exequatur para determinadas decisões 
em matéria de responsabilidade parental. Se a decisão deixa de ser executória ou só é 
executória mediante determinadas limitações no Estado-Membro de origem, a existência de 
um título executivo europeu não pode ser interpretado incorrectamente no sentido de autorizar 
o credor a invocar uma execução permanente (ilimitada) noutros Estados-Membros. Se 
necessário, o devedor pode obter uma certidão que comprove a falta ou a limitação do 
carácter executório a título do nº 2 do artigo 5º. 
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O artigo 9º, que dizia respeito ao caso específico das decisões relativas a créditos não 
contestados que são executórias, mas que ainda podem ser objecto de recurso, passou a ser 
obsoleto, pois o carácter definitivo de uma decisão deixou de constituir uma condição prévia à 
certificação, tendo, por conseguinte, sido suprimido. 

O artigo 10º inclui um novo nº 2 que estabelece as condições de aplicabilidade das normas 
mínimas enunciadas no Capítulo III à certificação, a título do nº 3 do artigo 5º, de uma 
decisão proferida na sequência de um recurso interposto contra uma decisão certificada 
enquanto título executivo europeu. Se, pelo contrário, a decisão subsequente a um recurso tem 
ela própria por base a falta de comparência ou a falta de participação na audiência, 
interpretadas como um reconhecimento tácito do crédito, e as condições das alíneas b) ou c), 
do nº 1 do artigo 2º-bis, estiverem preenchidas, as disposições do Capítulo III devem 
aplicar-se, mutatis mutandis, ao procedimento subsequente ao recurso. 

O artigo 11º mantém-se inalterado, com excepção das alterações já referidas nos 
pontos 3.2.1.2 e 3.2.2 acima indicados. 

O artigo 12º caracteriza-se pela simplificação e clarificação da descrição dos meios de citação 
e notificação alternativos, que já figuravam na proposta alterada da Comissão, sem alterações 
de fundo importantes. Dois novos meios de citação ou notificação, a citação ou a notificação 
por via postal sem aviso de recepção e a citação ou notificação por meios electrónicos 
certificada por um aviso de recepção automática, foram aditados mediante o respeito de 
condições que garantam um grau bastante elevado de probabilidade que o acto notificado seja 
efectivamente levado ao conhecimento do seu destinatário. Pode igualmente remeter-se para 
as observações formuladas acerca deste artigo e da sua relação com o artigo 11º nos pontos 
3.1 e 3.2.2 supracitados.  

O artigo 12º-bis já foi examinado no ponto 3.2.2 (alteração 10) acima citado. 

O artigo 13º foi suprimido enquanto disposição distinta, pois as disposições relativas aos 
meios de citação ou de notificação admissíveis foram integradas nos artigos 11º e 12º.  

O mesmo motivo explica a supressão do artigo 14º devido ao facto de a decisão do Conselho 
de estabelecer de forma pormenorizada as normas mínimas relativas aos meios de citação ou 
notificação nos artigos 11º e 12º, simultaneamente para o acto introdutório da instância e, se 
necessário, para a citação para comparecer. 

O artigo 15º foi suprimido devido ao acordo geral a nível do Conselho de que pode existir 
uma confiança mútua total de que o direito nacional dos Estados-membros prevê prazos 
suficientes para a preparação da defesa após a citação ou notificação de um acto introdutório 
da instância ou de uma citação para comparecer, sendo portanto desnecessária uma norma 
mínima que regule esta questão específica. 

O artigo 17º e o antigo artigo 18º foram reunidos num único artigo, a fim de criar uma norma 
que englobe todos os aspectos da informação adequada ao devedor no respeitante à citação 
para comparecer e à resposta ao acto que tiver dado início à instância. O conteúdo da 
disposição foi consideravelmente racionalizado e simplificado. 

O artigo 19º, nº 1, foi alterado tendo em vista simplificar a sua redacção e suprimir uma 
norma mínima relativa ao prazo fixado para impugnar ou apresentar um recurso, pelos 
mesmos que levaram à supressão do artigo 15º. O reintrodução de um nº 2 alterado já foi 
comentado (ver ponto 3.2.2 supra). 
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O artigo 19º-bis substitui o artigo 20º da proposta alterada da Comissão enquanto disposição 
que trata de duas situações excepcionais diferentes: a falta de citação ou notificação que 
permita ao devedor preparar adequadamente a sua defesa apesar da observância do artigo 12º 
(que, ao contrário do artigo 11º, não comprova totalmente que o devedor tomou conhecimento 
do acto em questão), e a incapacidade de se opor ao crédito por razões de força maior ou 
devido a outras circunstâncias excepcionais não imputáveis ao devedor, independentemente 
da citação ou da notificação do acto, por outro. O anterior artigo 20º abordava as duas 
situações, mas o artigo 19-bis trata-as de forma mais concreta no nº 1, respectivamente nas 
alíneas a) e b). A nova disposição revela mais claramente a sua natureza de norma mínima, 
pois estabelece condições para o reexame em casos excepcionais, embora subordine a 
possibilidade de certificar uma decisão como título executivo europeu à existência de normas 
processuais conformes com este artigo. 

O artigo 21º foi alterado pela posição comum em vários aspectos. O nº 1 inclui doravante 
uma frase que estabelece inequivocamente o princípio nos termos do qual, para efeitos de 
execução, uma decisão certificada enquanto título executivo europeu deve ser tratada 
exactamente como uma decisão proferida no Estado-Membro de execução, tal como o 
Parlamento Europeu tinha proposto na sua alteração 5, mas em relação a outro artigo. A 
alínea c) do nº 2 diz concretamente respeito, para além da tradução, à transcrição do alfabeto 
grego em alfabeto latino e vice-versa e prevê uma possibilidade, mais do que uma obrigação, 
para os Estados-Membros de indicarem a língua ou as línguas que não sejam a sua(s) 
língua(s) oficial(ais) em que aceitam que a certidão seja preenchida. O nº 4 foi suprimido 
devido à oposição da maioria dos Estados-Membros a uma tal disposição. 

O artigo 22º foi ligeiramente reformulado e em parte concretizado, sem alteração quanto ao 
fundo. 

O novo artigo 22º-bis foi inserido tendo em conta a obrigação de alguns Estados-Membros, a 
título do direito internacional, de não reconhecerem nem executarem decisões contra 
requeridos domiciliados ou habitualmente residentes em determinados países terceiros nas 
condições enunciadas na disposição. Reproduz o artigo 72º do Regulamento (CE) nº 44/2001, 
embora com algumas adaptações a nível da redacção. 

A redacção do artigo 23º teve de ser harmonizada com a das alterações relativas ao conteúdo 
e à terminologia respeitante, em especial, aos recursos extraordinários contra a certidão de 
título executivo europeu (artigo 8º) e da decisão certificada (artigo 19º-bis). Além disso, 
embora os órgãos jurisdicionais do Estado-Membro de execução mantenham uma 
competência discricionária a título deste artigo em geral, a suspensão da execução pura e 
simples, por oposição à sua limitação, só é admissível a título excepcional. 

O artigo 25º, através da combinação das versões linguísticas inglesa (“approved by a court”) 
e francesa (“conclues devant le juge”) do artigo 58º do Regulamento (CE) nº 44/2001, 
compreende expressamente as transacções judiciais tornadas executórias por força de uma 
decisão judicial denominada “homologation” em francês. Teve de ser aditado um novo 
nº 2-bis, como no caso do artigo 26º, devido à diferença conceptual entre as decisões, por um 
lado, e as transacções judiciais e os actos autênticos, por outro, que não permite fazer 
referência ao “reconhecimento” destes últimos. 

O artigo 26º, contrariamente ao antigo nº 3 da proposta alterada da Comissão que foi 
suprimido, deixou de estabelecer a obrigação específica de certificação de um acto autêntico 
sob a forma da comunicação ao devedor do carácter directamente executório em todos os 
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Estados-Membros, comprovado pela sua própria assinatura. O Conselho considerou esta 
obrigação inútil e demasiado complexa. 

O artigo 26º-bis corresponde ao artigo 24º da proposta alterada da Comissão, com uma 
ligeira alteração da sua redacção, mas sem alterar a disposição quanto ao fundo. 

O artigo 27º e o artigo 28º, que compreendiam disposições relativas à determinação do 
domicílio do devedor, tornaram-se obsoletos devido à substituição da noção de “domicílio” 
pela noção de “morada do devedor” ou de “estabelecimentos comerciais” em todo o 
regulamento, com a única excepção da alínea c) do nº 1 do artigo 5º em que foi incluída uma 
referência específica ao artigo 59º do Regulamento (CE) nº 44/2001, que tinha sido 
reproduzida no artigo 27º. 

O artigo 29º foi simplificado e associa doravante a aplicabilidade do regulamento à data de 
emissão da decisão, da transacção judicial ou do acto autêntico a certificar enquanto título 
executivo europeu, sem que sejam necessárias outras definições suplementares. 

O artigo 30º e o artigo 31º, que dizem respeito à relação com os Regulamentos (CE) nº 
44/2001 e (CE) nº 1348/2000, foram simplificados e reduzidos ao seu conteúdo fundamental, 
ou seja, que o regulamento proposto não obriga os credores a escolher o título executivo 
europeu, dando-lhes a possibilidade de recorrer ao procedimento de exequatur caso 
considerem preferível, e que tal não prejudica de forma alguma a aplicabilidade do 
Regulamento (CE) nº 1348/2000 sempre que um acto deva ser citado ou notificado entre os 
Estados-Membros; se, neste último caso, o credor pretender obter um título executivo 
europeu, as condições previstas pelo regulamento devem ser igualmente respeitadas. As 
disposições mais precisas constantes da proposta alterada da Comissão não foram 
consideradas necessárias pelo Conselho. 

O artigo 31º-bis acompanha o exemplo do artigo 22º do Regulamento (CE) nº 1206/2001 do 
Conselho, obrigando os Estados-Membros a comunicarem as informações relativas ao 
adequado funcionamento deste regulamento à Comissão, que as divulgará posteriormente 
junto do público. Este método permite uma maior flexibilidade no caso de alterações, o que 
não seria o caso se estas mesmas informações fossem apresentadas em anexo ao regulamento, 
pois não exige alterações complexas do regulamento propriamente dito. 

Os artigos 32º e 33º foram ligeiramente alterados tendo em conta a aplicabilidade do 
procedimento de co-decisão, que necessitava de uma referência suplementar ao artigo 8º da 
Decisão 1999/468/CE. 

4- CONCLUSÃO 

A Comissão aceita a posição comum tendo em conta o facto de esta compreender os 
elementos essenciais da sua proposta inicial e das alterações do Parlamento, tal como foram 
incorporadas na sua proposta alterada. 

O texto constitui um compromisso justo e equilibrado e um importante passo em frente na 
aplicação do princípio do reconhecimento mútuo, permitindo a livre circulação de uma 
proporção considerável de decisões relativas a créditos civis e comerciais, sem que a sua 
execução num Estado-Membro diferente daquele em que foram proferidas seja subordinada a 
medidas intermédias neste mesmo Estado-Membro. 


