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1. Introdução

Existem, atualmente, na UE diversos instrumentos, nomeadamente o processo europeu para 
ações de pequeno montante, o procedimento europeu de injunção de pagamento e o título 
executivo europeu para créditos não contestados. Apesar de facilitarem o reconhecimento das 
decisões judiciais relativas às cobranças transfronteiriças de créditos, há ainda muito por fazer 
em matéria de medidas provisórias.

Calcula-se que, todos os anos, cerca de 2,6% do volume de negócios anual das empresas 
europeias se percam em créditos em dívida. A fragmentação das disposições nacionais em 
matéria de cobrança de dívidas permite ao devedor transferir facilmente o seu dinheiro de 
uma conta bancária de um Estado-Membro para outra. 

Tal como se conclui da exposição de motivos da Comissão Europeia1, a situação atual 
caracteriza-se por quatro deficiências:

 as condições de emissão de uma ordem de arresto de contas variam consideravelmente 
nos diferentes Estados-Membros2;

 muitos Estados-Membros não preveem a possibilidade de obter informações sobre a 
localização da conta bancária do devedor;

 as despesas relativas à obtenção e execução de decisões de arresto de contas em 
situações transfronteiriças são, em geral, mais elevadas do que em situações internas;

 as diferenças entre os sistemas nacionais de execução e a duração dos procedimentos 
constituem um grave obstáculo para os credores.

Para fazer face aos problemas supracitados, a Comissão propôs a adoção de um regulamento 
que visa a introdução de um novo instrumento judicial de natureza cautelar, denominado 
decisão europeia de arresto de contas (DEAC), que constitui uma alternativa aos 
procedimentos nacionais. A Comissão considera que a utilização da medida proposta poderá 
permitir às empresas recuperar até 600 milhões de euros de créditos em dívida3.

O principal objetivo da Comissão é garantir um verdadeiro "efeito de surpresa" na execução 
da DEAC, de modo a impedir o devedor de retirar ou transferir os montantes existentes para
outras contas bancárias situadas num Estado diferente daquele em que tem lugar o 
procedimento. Para tal, a proposta prevê que o procedimento europeu seja acessível antes 
mesmo da obtenção de um título executivo no Estado-Membro em que se encontra o devedor4

e que a DEAC seja emitida num processo ex parte, ou seja, sem a autorização prévia do 

                                               
1 Ver: exposição de motivos da proposta de regulamento (COM(2011)445, p. 3).
2 Uma ordem de arresto de contas não representa um conceito "universal" no sistema jurídico da União. Existem, 
pelo contrário, diferentes medidas provisórias nos vários sistemas, que vão de instrumentos gerais, como 
injunções (Irlanda) ou decisões (Dinamarca), a instrumentos específicos, como o Garnishment Order (Malta). A 
este respeito, ver análise comparativa dos procedimentos nacionais para obtenção de uma ordem de arresto de 
contas, efetuada pelo CSES num estudo encomendado pela Comissão e publicado em 2011: «Study for an 
Impact Assessment on a draft legislative proposal on the attachment of bank accounts», CSES, Londres, (pp. 70-
85).
3 Ver: avaliação do impacto da proposta de regulamento da Comissão (p. 35), acessível na seguinte hiperligação: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0937:FIN:PT:PDF.
4 Artigo 5.º (Acesso).
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devedor1.

2. Análise das principais medidas da proposta

2.1. Definições

 "Questões que tenham incidência transfronteiriça" (artigo 3.º)

A proposta em apreço, ao definir o âmbito de aplicação do regulamento, estabelece "que uma 
questão não tem incidência transfronteiriça apenas se o tribunal que aprecia o requerimento 
para emissão da DEAC, todas as contas bancárias a arrestar através da decisão e as partes se 
situarem ou residirem no mesmo Estado-Membro". 

A fim de reforçar a certeza do direito, o relator considera oportuno privilegiar uma inversão 
da presunção contida na referida disposição e estabelecer que "uma questão tem incidência 
transfronteiriça se os devedores residirem e/ou as contas bancárias a arrestar através da 
decisão se situarem num Estado-Membro diferente do Estado do tribunal que aprecia o 
requerimento para emissão da DEAC". 

 "Conta bancária" (artigo 4.º, n.º 1)

O relator considera que a inclusão dos "instrumentos financeiros" na definição de "conta 
bancária" pode suscitar vários problemas relacionados com a eventual perda das taxas de juro 
vencidas. Nesta ótica, o artigo 26.º, n.º 3, estabelece que o valor dos instrumentos financeiros 
seja determinado com base na taxa de mercado pertinente, aplicável no dia da aplicação 
DEAC. 

O n.º 4 estabelece que "quando os fundos existentes na conta estiverem numa moeda diferente 
da moeda na qual a DEAC foi emitida, o banco procede à conversão do montante com base na 
taxa de câmbio oficial do dia da aplicação". Estas soluções podem ser problemáticas e lesar os 
interesses do devedor, na medida em que o valor dos instrumentos financeiros fica exposto ao 
risco de câmbio devido à flutuação das taxas de mercado. Neste contexto, seria necessário 
exonerar o banco de toda a responsabilidade a este respeito, ou, melhor ainda, a fim de 
simplificar o procedimento, limitar o objeto de arresto ao numerário.

 "Crédito" (artigo 4.º, n.º 7)

O relator considera que a definição de "crédito" contida na proposta deve ser alargada a fim 
de especificar a sua natureza. Para o efeito, uma referência explícita aos requisitos de liquidez 
e exigibilidade poderia permitir uma melhor determinação dos fundamentos do crédito e 
evitaria deformações da interpretação da natureza do crédito com base no qual o tribunal 
deverá emitir a DEAC.

2.2. Equilíbrio entre os direitos do devedor e os direitos do credor

                                               
1 Artigo 10.º (Processo ex parte).
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Embora seja necessário salvaguardar o efeito de surpresa através do recurso ao processo ex
parte para a emissão de uma DEAC, o relator considera que o teor de algumas disposições 
deve ser revisto a fim de obter um equilíbrio correto entre os direitos do devedor e os do 
credor. A proposta afigura-se excessivamente desequilibrada a favor do requerente e não 
oferece garantias necessárias para atenuar a natureza potencialmente drástica da DEAC. 

Nesta ótica, o relator considera oportuno apresentar algumas modificações à proposta de 
regulamento, a fim de reforçar a proteção do devedor em caso de um eventual "abuso" do 
procedimento por parte do credor. Segundo o relator, estas modificações poderiam incidir em 
aspetos como os meios de prova (artigo 11.º) e as modalidades de execução (artigo 16.º e 
17.º), visando-se assim reforçar os direitos do devedor, sem alterar o efeito surpresa, que é 
garantido pelo processo ex parte.

Perante as considerações expostas, o relator considera que seria desejável introduzir uma 
disposição que preveja, em casos excecionais e devidamente justificados, a possibilidade de o 
tribunal pertinente convocar o requerido para obter informações adicionais1, que permitam 
uma apreciação mais precisa dos fundamentos do pedido. Por outro lado, caso a comparência 
do devedor possa prejudicar a cobrança do crédito por parte do credor e a aplicação concreta 
do procedimento, o tribunal pode proceder inaudita altera parte ao deferimento ou 
indeferimento do pedido. 

No que diz respeito às modalidades de execução, o artigo 16.º refere todas as informações 
"que permitam ao banco, ou bancos, identificar o requerido". Neste contexto, o relator 
considera que os dados referidos nos pontos iii) e iv) deste artigo, ou seja, a data de 
nascimento, o número do documento de identidade nacional ou do passaporte ou o número de 
registo de pessoa coletiva, devem ser sempre comunicados a fim de aumentar o nível das 
informações necessárias para identificar a conta do devedor e, consequentemente, aumentar o 
nível de proteção dos seus direitos. Esta disposição permitirá, além disso, uma identificação 
mais rápida e segura da conta do devedor. 

Sempre que o credor não disponha das informações exigidas nos termos do artigo 17.º, pode 
requerê-las à autoridade competente do Estado-Membro de execução. Esta possibilidade 
representa uma situação altamente provável, que, contudo, pode levar facilmente o credor a 
afirmar de uma forma genérica que o requerido possui uma conta num determinado Estado-
Membro. 

Em conformidade com o parecer da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados2", o 
relator propõe algumas modificações que visam regular e circunscrever o pedido e a obtenção 
de informações sobre a conta bancária do requerido às efetivamente necessárias para a 
identificação do requerido e das suas contas. Neste sentido, a formulação do artigo 17.º, n.º 23

                                               
1 O princípio do contraditório é um dos princípios fundamentais dos sistemas jurídicos dos Estados-Membros.
2 Ver: parecer da Autoridade Europeia de Proteção de Dados; Jornal Oficial da União Europeia, C 373/4 
(21.12.2011).
3 Sempre que o requerente não disponha de todas as informações sobre a(s) conta(s) exigidas pelo artigo 16.º, 
pode pedir que a autoridade competente do Estado-Membro de execução obtenha as informações necessárias. 
Este pedido, a apresentar juntamente com o pedido de emissão de uma DEAC, "deve incluir todas as 
informações de que o requerente disponha sobre o requerido e sobre as contas bancárias do requerido" (artigo 
17.º, n.º 2).
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é excessivamente genérica e poderia implicar a divulgação de informações não pertinentes 
nem relevantes para o procedimento, nomeadamente o levantamento de sigilos bancários.

2.3. Despesas incorridas na aplicação do procedimento

A proposta da Comissão prevê que o pagamento ou o reembolso das despesas incorridas pelos 
bancos na aplicação da DEAC seja regulado pelas disposições da legislação nacional (artigo 
30.º, n.º 1). Perante a diversidade dos sistemas jurídicos nacionais, uma previsão deste tipo 
poderá provocar formas de discriminação em prejuízo das instituições de crédito, para as 
quais não está prevista uma indemnização. 

É inegável que o procedimento comporta a utilização de recursos humanos e económicos, 
cujos custos não podemos ignorar, tanto mais que não se trata de defender um interesse 
público, mas o de indivíduos particulares. Nesta ótica, o relator considera que o artigo 30.º 
deveria conter disposições explícitas e harmonizadas para o pagamento das despesas 
incorridas pelos bancos, bem como o respetivo calendário e modalidades.

3. Conclusões

O relator considera que a DEAC constitui um instrumento essencial para contribuir para o 
desenvolvimento do mercado interno, facilitando as transações comerciais transfronteiriças. 
Atualmente, a obtenção de medidas provisórias para arrestar os ativos do devedor que se 
encontrem noutro Estado-Membro é difícil, demorada e onerosa para o credor. O acesso 
rápido e fácil a essas medidas provisórias é, muitas vezes, crucial para garantir que o devedor 
não retire nem dissipe os seus ativos antes de o credor conseguir obter e executar uma decisão 
judicial quanto ao mérito da causa. 

Tendo em conta a importância da disposição e as considerações acima expostas, o relator 
solicita uma nova reflexão sobre o tipo exato de medidas a estabelecer pela normativa e 
aguarda com interesse o debate circunstanciado que terá lugar nos próximos meses.


