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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

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

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria uma 
decisão europeia de arresto de contas para facilitar a cobrança transfronteiriça de 
créditos em matéria civil e comercial
(COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0445),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 81.º, n.º 2, alíneas a), e) e f) do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi 
apresentada pela Comissão (C7-0211/2011),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e o parecer da Comissão 
dos Assuntos Económicos e Monetários (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

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

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) As condições de emissão de uma 
decisão de arresto de contas devem 
procurar um equilibrio adequado entre o 
interesse do credor em obter uma decisão 
quando necessário e o interesse do devedor 
em prevenir abusos da decisão de arresto. 
Consequentemente, antes da obtenção de 
uma decisão executória no Estado-Membro 
onde a conta se encontra, o tribunal deve 

(12) As condições de emissão de uma 
decisão de arresto de contas devem 
procurar um equilíbrio adequado entre o 
interesse do credor em obter uma decisão 
quando necessário e o interesse do devedor 
em prevenir abusos da decisão de arresto. 
Consequentemente, antes da obtenção de 
uma decisão executória no Estado-Membro 
onde a conta se encontra, o tribunal deve 
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assegurar-se de que o pedido do credor 
contra o devedor parece estar bem 
fundamentado e que sem a emissão da 
decisão de arresto a execução subsequente 
da decisão que irá proferir será
provavelmente frustrada ou tornar-se-á
consideravelmente mais difícil.

assegurar-se de que o pedido do credor é 
legítimo e que sem a emissão da decisão de 
arresto existe o risco real e concreto de o 
credor ver prejudicado o seu direito de 
crédito, ainda que parcialmente, e de a 
execução subsequente da decisão proferida 
ser provavelmente frustrada ou se tornar 
consideravelmente mais difícil. Para tal, é 
necessário que o credor apresente provas 
suficientes, corroboradas por factos 
pertinentes, que convençam o tribunal dos 
fundamentos do crédito.

Or. it

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) De modo a assegurar o efeito de 
surpresa da decisão de arresto de contas, o 
devedor não deve ser informado do 
requerimento, nem ser ouvido antes da sua 
emissão ou ser notificado do arresto antes 
da sua aplicação pelo banco. Contudo, o 
devedor deve poder impugnar a decisão de 
arresto imediatamente a seguir à sua 
aplicação. 

(13) De modo a assegurar o efeito de 
surpresa da decisão de arresto de contas, é 
preferível que o devedor não seja
informado do requerimento, nem seja
ouvido antes da sua emissão ou notificado 
do arresto antes da sua aplicação pelo 
banco. Contudo, o devedor deve poder 
impugnar a decisão de arresto 
imediatamente a seguir à sua aplicação.

Or. it

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A fim de garantir uma maior 
segurança jurídica, afigura-se adequado 
que o tribunal, ao qual é dirigido o 
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requerimento de decisão de arresto, possa 
ouvir o devedor se considerar que tal é 
necessário para tomar a decisão final. De 
modo a assegurar o efeito de surpresa da 
decisão de arresto, é conveniente garantir 
que a possibilidade de o tribunal ouvir o 
devedor é limitada a casos excecionais.

Or. it

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O presente regulamento deve oferecer 
garantias suficientes contra eventuais 
abusos da decisão de arresto. Em especial, 
o tribunal deve poder ordenar que o credor 
constitua uma garantia destinada a 
assegurar a eventual indemnização do 
devedor por quaisquer prejuízos por este 
sofridos em consequência de uma decisão 
injustificada, a menos que o credor já tenha 
obtido uma decisão judicial com força 
executória no Estado-Membro de 
execução. As condições em que o credor 
será obrigado a indemnizar o devedor por 
tais prejuízos devem ser reguladas pela 
legislação nacional. Sempre que a 
legislação de um Estado-Membro não 
preveja esta obrigação legal do 
requerente, o presente regulamento não 
deve impedir o recurso a medidas de efeito 
equivalente, como a obrigação de o 
requerente se comprometer a indemnizar 
por eventuais prejuízos.

(15) O presente regulamento deve oferecer 
garantias suficientes contra eventuais 
abusos da decisão de arresto. Em especial, 
o tribunal deve poder ordenar que o credor 
constitua uma garantia destinada a 
assegurar a eventual indemnização do 
devedor por quaisquer prejuízos por este 
sofridos em consequência de uma decisão 
injustificada, a menos que o credor já tenha 
obtido uma decisão judicial com força 
executória no Estado-Membro de 
execução. 

Or. it
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) É necessário que o presente 
regulamento preveja a responsabilidade 
do requerente por quaisquer prejuízos 
sofridos pelo requerido no seguimento de 
processos que venham a ser considerados 
injustificados. As condições em que o 
credor será obrigado a indemnizar o 
devedor por tais prejuízos devem ser 
reguladas pela legislação nacional. A 
indemnização por quaisquer prejuízos 
sofridos deve incluir, pelo menos, as 
perdas de rendimento e as despesas 
incorridas durante o processo.

Or. it

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Atendendo a que os credores se 
defrontam atualmente com dificuldades de 
ordem prática, em contexto 
transfronteiriço, para aceder a informações, 
de fontes públicas ou privadas, relativas 
aos credores, o regulamento deve 
estabelecer um mecanismo que permita à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de execução obter informações acerca das
contas bancárias do devedor, quer 
obrigando os bancos a revelar a 
localização das contas do devedor nesse 
Estado-Membro, quer permitindo o acesso 
à informação constante dos registos ou de 
outras bases de dados de autoridades ou 
entidades administrativas públicas. 

(16) Atendendo a que os credores se 
defrontam atualmente com dificuldades de 
ordem prática, em contexto 
transfronteiriço, para aceder a informações, 
de fontes públicas ou privadas, relativas 
aos credores, o regulamento deve 
estabelecer um mecanismo que permita à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de execução obter informações necessárias 
para identificar as contas bancárias do 
devedor. Tal mecanismo é disponibilizado 
pelos Estados-Membros, ao abrigo da 
legislação nacional, e pode consistir 
numa obrigação imposta aos bancos de
revelar a localização das contas do devedor 
nesse Estado-Membro, ou permitir o 
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acesso à informação constante dos registos 
ou de outras bases de dados de autoridades 
ou entidades administrativas públicas, ou 
numa obrigação imposta ao devedor de 
revelar a localização das contas, 
juntamente com a proibição de utilizar, 
retirar ou transferir dinheiro existente na 
conta cujo valor seja equivalente à soma 
devida, no âmbito da decisão de arresto.

Or. it

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O credor tem acesso à DEAC como 
alternativa às medidas cautelares existentes 
nos Estados-Membros.

2. O credor tem acesso à DEAC como 
alternativa às medidas cautelares existentes 
na legislação dos Estados-Membros.

Or. it

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O presente regulamento é aplicável em 
matéria de regimes matrimoniais, de 
efeitos patrimoniais das parcerias 
registadas ou de sucessões sempre que se 
aplique a legislação da União relativa à 
competência, à lei aplicável, ao 
reconhecimento e à execução de decisões 
nestas matérias. 

Suprimido

Or. it
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente regulamento, 
considera-se 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.

Para efeitos do presente regulamento, 
considera-se que uma questão não tem 
incidência transfronteiriça nos casos em 
que o domicílio do devedor, ou a 
localização da conta ou das contas 
bancárias a arrestar, seja um 
Estado-Membro que não o do tribunal 
onde foi apresentado o pedido para 
emissão de uma DEAC.

Or. it

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Banco», uma empresa cuja atividade 
consiste em receber do público depósitos 
ou outros fundos reembolsáveis e em 
conceder créditos por sua própria conta;

2. «Banco», (a) uma instituição de crédito, 
na aceção do artigo 4.º, n.º 1, da 
Diretiva 2006/48/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 
2006, relativa ao acesso à atividade das 
instituições de crédito e ao seu exercício 
(reformulação)1; 
(b) uma instituição de moeda eletrónica 
na aceção do artigo 2.º, n.º 1, da Diretiva 
2009/110/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 16 de setembro de 2009, 
relativa ao acesso à atividade das 
instituições de moeda eletrónica, ao seu 
exercício e à sua supervisão prudencial2; 
________
1 JO L 177 de 30.6.2006, p. 1;
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2 JO L 267 de 10.10.09, p. 7.

Or. it

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Instrumentos financeiros», qualquer 
instrumento financeiro na aceção do 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 17, da Diretiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho;

Suprimido

Or. it

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. «Fundos», numerário ou instrumentos 
financeiros;

5. «Fundos», numerário;

Or. it

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) no caso de uma conta bancária que 
contenha numerário, o Estado-Membro 
referido no IBAN da conta;

(a) o Estado-Membro referido no IBAN da 
conta;
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Or. it

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) no caso de uma conta bancária que 
contenha instrumentos financeiros, o 
Estado-Membro onde tem residência 
habitual, na aceção do artigo 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 593/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, o 
banco no qual a conta se encontra;

Suprimido

Or. it

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. «Crédito», um crédito existente relativo 
ao pagamento de um montante específico 
ou determinável;

7. «Crédito», um crédito existente líquido e 
exigível relativo ao pagamento de um 
montante específico ou determinável;

Or. it

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A DEAC é emitida por um tribunal. Suprimido

Or. it
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São competentes para emitir a DEAC os 
tribunais do Estado-Membro onde o 
processo principal deva ser instaurado, de 
acordo com as regras aplicáveis em matéria 
de competência. Quando mais do que um 
tribunal seja competente para o processo 
principal, considera-se competente o 
tribunal do Estado-Membro onde o 
requerente instaurou ou tenciona 
instaurar o processo principal.

2. São competentes para emitir a DEAC os 
tribunais do Estado-Membro onde o 
processo principal deva ser instaurado, de 
acordo com as regras aplicáveis em matéria 
de competência.

Or. it

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 (novo)

Texto da Comissão Alteração

4. Não obstante o disposto nos n.os 2 e 3, 
no caso de um crédito resultante de uma 
obrigação contratual celebrada pelo 
devedor, enquanto consumidor, para fins 
não comerciais nem relacionados com a 
sua atividade profissional, considera-se 
competente para a emissão de uma DEAC 
o tribunal do Estado-Membro de 
residência do devedor.

Or. it
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É emitida uma DEAC relativa ao 
montante requerido, ou a parte desse 
montante, sempre que o requerente 
apresente factos pertinentes, 
razoavelmente corroborados por provas, 
para convencer o tribunal, 
cumulativamente, de que 

1. É emitida uma DEAC relativa ao 
montante requerido, ou a parte desse 
montante, sempre que o requerente 
apresente provas suficientes, para 
convencer o tribunal, cumulativamente, de 
que:

Or. it

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) sem a emissão da decisão, é provável
que a execução subsequente de um título 
executivo, existente ou futuro, contra o 
requerido seja frustrada ou 
consideravelmente mais difícil, 
nomeadamente porque existe um risco 
real de o requerido retirar, utilizar ou 
ocultar ativos existentes na conta ou nas 
contas bancárias a arrestar. 

(b) sem a emissão da decisão, há o risco 
atual e concreto de que o direito de 
crédito do requerente seja total ou 
parcialmente prejudicado. 

Or. it

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) nome e endereço do requerido e, (b) nome, endereço, data de nascimento e
informações sobre a identidade ou o 
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quando aplicável, do seu representante; número do passaporte do requerido e, 
quando aplicável, do seu representante;

Or. it

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea k) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-A) declaração em como o requerente 
apresentou informações verdadeiras e 
completas quando efetuou o seu pedido de 
emissão de uma DEAC e em como tem 
consciência das consequências jurídicas, 
caso as declarações sejam 
deliberadamente falsas ou incompletas, 
previstas na legislação do Estado-Membro 
onde foi apresentado o pedido.

Or. it

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O requerimento pode ser apresentado
através de quaisquer meios de 
comunicação, incluindo meios eletrónicos.

4. O requerimento e, quando aplicável, a 
respetiva documentação podem ser 
apresentados através de quaisquer meios 
de comunicação, incluindo meios 
eletrónicos.

Or. it
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Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em casos excecionais, o tribunal ao qual 
o pedido de emissão de uma DEAC é 
dirigido pode pedir uma audiência com o 
requerido se considerar que tal é 
necessário para a tomada da decisão 
final.

Or. it

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando o tribunal competente 
considere que não pode emitir uma DEAC 
sem elementos de prova adicionais, pode 
admitir a produção dessas provas na 
forma de depoimento escrito de 
testemunhas ou peritos. 

1. O tribunal recorre ao método mais 
adequado para a recolha de provas, de 
acordo com a legislação nacional. 

Or. it

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O tribunal apenas deve admitir 
depoimentos orais quando entender 
necessário. Quando o domicílio do 
requerente, de uma testemunha ou de um 
perito seja num lugar diferente do 
tribunal competente, o tribunal deve 

2. O tribunal apenas deve admitir 
depoimentos orais, também na forma de 
videoconferência ou de outra tecnologia 
de comunicação disponível, quando 
entender necessário.
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admitir a produção de prova na forma de 
videoconferência ou de outra tecnologia 
de comunicação disponível.

Or. it

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Antes de emitir uma DEAC, o tribunal 
pode ordenar a constituição, pelo 
requerente, de um depósito, caução ou 
garantia equivalente para assegurar a 
eventual indemnização do requerido por 
quaisquer prejuízos por estes sofridos, na 
medida em que o requerente seja 
responsável por tal indemnização nos 
termos da legislação nacional.

Antes de emitir uma DEAC, o tribunal 
ordena a constituição, pelo requerente, de 
um depósito, caução ou garantia suficiente
para assegurar a eventual indemnização do 
requerido por quaisquer prejuízos por este 
sofridos, na medida em que o requerente 
seja responsável por tal indemnização nos 
termos do artigo 12.º-A.

Or. it

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

O tribunal competente pode considerar o 
requerente isento da constituição da 
caução ou da garantia, prevista no 
primeiro parágrafo, nos casos em que 
considerar que tal é uma medida 
supérflua, tendo particularmente em 
conta a situação económica do credor.

Or. it
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Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A

Responsabilidades do requerente
1. O requerente é responsável, no âmbito 
do pedido contra o requerido, por 
quaisquer prejuízos sofridos no 
seguimento de um pedido de emissão de 
DEAC, se a decisão for revogada ou 
alterada, se a execução da DEAC for 
interrompida ou se, no decorrer do 
processo principal, o pedido de revisão for 
considerado sem fundamento.
2. O tribunal competente do 
Estado-Membro no qual a DEAC foi 
revogada ou alterada é responsável por 
determinar os prejuízos referidos no 
primeiro parágrafo. 

Or. it

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos casos referidos no artigo 5.º, n.º 2, 
sempre que o requerente tenha obtido 
uma decisão ou transação judicial, pode 
pedir que o tribunal que proferiu a decisão 
ou a transação judicial emita igualmente
uma DEAC.

1. Nos casos referidos no artigo 5.º, n.º 2, o 
tribunal que proferiu a decisão ou a 
transação judicial é responsável pela 
emissão de uma DEAC.

Or. it
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Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando o requerente tenha obtido um 
instrumento autêntico, pode solicitar que a 
autoridade competente do Estado-Membro 
onde o instrumento autêntico foi produzido 
e designada para o efeito em cada 
Estado-Membro, emita igualmente uma
DEAC.

2. Quando o requerente tenha obtido um 
instrumento autêntico, a autoridade 
competente do Estado-Membro onde o 
instrumento autêntico foi produzido é 
responsável pela emissão de uma DEAC 
relativamente ao pedido especificado no 
instrumento autêntico.

Or. it

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) nome e endereço do requerido e, 
quando aplicável, do seu representante;

(b) nome, endereço, data de nascimento e 
informações sobre a identidade ou o 
número do passaporte do requerido e, 
quando aplicável, do seu representante;

Or. it

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) informações sobre a(s) conta(s), de 
acordo com o artigo 16.º, a menos que se 
apresente um pedido de obtenção de 
informações sobre a(s) conta(s), nos termos 
do artigo 17.º;

(d) informações sobre a(s) conta(s), de 
acordo com o artigo 16.º, incluindo o 
nome e o endereço do banco no qual o 
devedor tenha uma ou várias contas, a 
menos que se apresente um pedido de 
obtenção de informações sobre a(s) 
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conta(s), nos termos do artigo 17.º;

Or. it

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) declaração em como o requerente 
apresentou informações verdadeiras e 
completas quando efetuou o seu pedido de 
emissão de uma DEAC e em como tem 
consciência das consequências jurídicas, 
caso as declarações sejam 
deliberadamente falsas ou incompletas, 
previstas na legislação do Estado-Membro 
onde foi apresentado o pedido.

Or. it

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O requerimento pode ser apresentado 
através de quaisquer meios de 
comunicação, incluindo meios eletrónicos.

3. O requerimento e, quando aplicável, a 
respetiva documentação podem ser 
apresentados através de quaisquer meios 
de comunicação, incluindo meios 
eletrónicos.

Or. it
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Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 16 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) nome completo do requerido, (a) quando o requerido seja uma pessoa 
singular, nome completo, data de 
nascimento ou número do documento de 
identidade nacional ou do passaporte,

Or. it

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 16 – alínea-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) se o requerido for uma pessoa 
coletiva, número de identificação dessa 
pessoa coletiva,

Or. it

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 16 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) quando o requerido seja uma pessoa 
singular, data de nascimento ou número 
do documento de identidade nacional ou 
do passaporte do requerido, ou

Suprimido

Or. it
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Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 16 – alínea c) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) quando o requerido seja uma pessoa 
coletiva, número de registo de pessoa 
coletiva.

Suprimido

Or. it

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando 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. Esse pedido é efetuado no 
requerimento para emissão de uma DEAC.

1. Quando 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 para identificar a conta ou as 
contas bancárias do devedor. Esse pedido 
é efetuado no requerimento para emissão 
de uma DEAC.

Or. it

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O requerimento deve incluir todas as 
informações de que o requerente disponha 
sobre o requerido e sobre as contas 
bancárias do requerido.

2. O requerimento deve incluir todas as 
informações de que o requerente disponha 
sobre o requerido e sobre as contas 
bancárias do requerido. O requerente deve 
indicar o Estado-Membro no qual o 
devedor tenha a conta ou as contas 
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bancárias relativamente às quais foi 
efetuado o pedido de emissão de uma 
DEAC, apresentando as devidas razões 
que justifiquem esse pedido.

Or. it

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O método para obtenção de informações 
ao abrigo da legislação nacional, a 
comunicar à Comissão, nos termos do 
artigo 48.º, deve ser um dos seguintes:

5.  Com vista à obtenção de informações 
necessárias para a identificação da conta 
ou das contas bancárias do credor, os 
Estados-Membros devem disponibilizar, 
nos termos da legislação nacional, uma 
das seguintes modalidades:

Or. it

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) possibilidade de obrigar todos os 
bancos no seu território a revelar se o 
requerido é titular de uma conta nalgum 
deles; 

(a) imposição a todos os bancos no seu 
território da obrigação de revelarem se o 
devedor é titular de uma conta nalgum 
deles; 

Or. it
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Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) possibilidade de obrigar o requerido 
a revelar a localização da conta, 
juntamente com a proibição de utilizar, 
retirar ou transferir dinheiro existente na 
mesma conta cujo montante seja 
equivalente ao valor em dívida, objeto de 
uma DEAC.

Or. it

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando apresente um pedido de emissão 
de uma DEAC, o requerente deve revelar 
se apresentou noutro tribunal um 
requerimento para emissão de uma DEAC 
ou outra medida cautelar equivalente nos 
termos da legislação nacional contra o 
mesmo requerido e com vista a garantir o 
mesmo crédito. 

1. Quando apresente um pedido de emissão 
de uma DEAC, o requerente deve revelar 
se apresentou noutro tribunal um 
requerimento para emissão de uma DEAC 
ou outra medida cautelar equivalente nos 
termos da legislação nacional contra o 
mesmo requerido e com vista a garantir o 
mesmo crédito. O requerente deve indicar, 
se for caso disso, os pedidos de emissão de 
DEAC que foram recusados 
anteriormente.

Or. it

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O requerente deve informar o tribunal 2. O requerente deve informar o tribunal 
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onde apresentou o pedido de emissão de 
uma DEAC sobre qualquer outra DEAC ou 
medida cautelar ao abrigo da legislação 
nacional, emitidas nos termos do pedido a 
que se refere o n.º 1. Nesse caso, quando 
considere que as medidas já adotadas são 
suficientes para proteger os interesses do 
requerente, o tribunal ou a autoridade de 
emissão podem suspender a emissão de 
uma decisão de arresto adicional. 

onde apresentou o pedido de emissão de 
uma DEAC sobre qualquer outra DEAC ou 
medida cautelar ao abrigo da legislação 
nacional, emitidas nos termos do pedido a 
que se refere o n.º 1. Nesse caso, quando 
considere que as medidas já adotadas são 
suficientes para proteger os interesses do 
requerente, o tribunal ou a autoridade de 
emissão podem suspender a emissão de 
uma decisão de arresto adicional. O 
requerente deve informar o tribunal, se 
for caso disso, sobre anteriores pedidos de 
emissão de DEAC que tenham sido 
recusados.

Or. it

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Comunicação e cooperação entre 
tribunais

Suprimido

1. Quando um pedido de emissão de uma 
DEAC seja apresentado nos tribunais de 
um Estado-Membro e o processo principal 
seja intentado nos tribunais de outro 
Estado-Membro, os tribunais em causa 
podem cooperar com vista a assegurar 
uma coordenação adequada entre o 
processo principal e o processo relativo à 
DEAC. 
2. O tribunal em que foi apresentado um 
pedido de emissão de uma DEAC pode 
solicitar ao outro tribunal referido no 
n.º 1 informações sobre todas as 
circunstâncias pertinentes do processo ou 
ordenar ao requerente que obtenha essas 
informações, tais como se existe o risco de 
dissipação dos ativos pelo requerido ou 
qualquer recusa de emissão de uma 
medida idêntica por parte do tribunal no 
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qual o processo principal foi intentado. 
Essas informações podem ser pedidas 
diretamente ou através dos pontos de 
contacto da rede judiciária europeia em 
matéria civil e comercial criada pela 
Decisão 2001/470/CE.

Or. it

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando os fundos existentes na conta 
identificada na DEAC, nos termos do 
n.º 1, sejam constituídos por instrumentos 
financeiros, o seu valor é determinado 
com base na taxa de mercado pertinente, 
aplicável no dia da aplicação da DEAC. 

Suprimido

Or. it

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando os fundos existentes na conta 
estejam 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. 

4. Quando os fundos existentes na conta 
estejam 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 
Estado-Membro em que está situada a 
conta no dia da aplicação. 

Or. it
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Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O banco pode transmitir a sua 
declaração através de meios de 
comunicação eletrónicos seguros. 

3. O banco pode transmitir a sua 
declaração através de meios de 
comunicação eletrónicos desde que sejam 
seguros, em conformidade com os artigos 
16.º e 17.º da Diretiva 95/46/CE.

Or. it

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando a DEAC abranja várias contas 
do requerido no mesmo banco, o banco 
aplica a decisão de arresto apenas até ao 
montante nela referido. 

1. O banco aplica a decisão de arresto 
apenas até ao montante nela referido. Caso 
o requerido tenha várias contas no mesmo 
banco, o banco aplica a decisão de arresto 
do montante de acordo com critérios de 
correção e boa-fé, a fim minimizar o mais 
possível os eventuais prejuízos sofridos 
pelo requerido.

Or. it

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um banco só pode pedir o pagamento ou 
o reembolso das despesas incorridas na 
aplicação da DEAC ou de um pedido nos 
termos do artigo 17.º, n.º 5, alínea a),
quando possa pedir esse pagamento ou 

1. Um banco só pode pedir o pagamento ou 
o reembolso das despesas incorridas na 
aplicação da DEAC ou de um pedido nos 
termos do artigo 17.º, n.º 5, alínea a).



PR\892675PT.doc 27/33 PE483.539v01-00

PT

reembolso relativamente a decisões de 
arresto ou pedidos de efeito equivalente 
emitidos nos termos da legislação 
nacional. 

Or. it

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão, de acordo com o artigo 48.º, se 
os bancos têm ou não direito de cobrar as 
despesas em que incorram e, se assim for, 
o montante da taxa fixada nos termos do 
n.º 2.

Suprimido

Or. it

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

Qualquer terceiro tem o direito de deduzir 
oposição à DEAC nos tribunais do 
Estado-Membro de origem ou de 
execução, na medida em que a decisão, ou 
a sua execução, lese os seus direitos.

Qualquer terceiro tem o direito de deduzir 
oposição à DEAC nos tribunais, ao abrigo 
da legislação nacional aplicável do 
Estado-Membro de origem.

Or. it
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Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer terceiro tem o direito de 
deduzir oposição à execução de uma 
DEAC nos tribunais, ao abrigo da 
legislação nacional aplicável do 
Estado-Membro de execução.

Or. it
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Introdução

Atualmente, existem vários instrumentos, a nível da UE, destinados a facilitar a cobrança de 
crédito em dívida. Entre estes figuram: 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 ou retirar 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 decisões de arresto de ativos em contas bancárias ao abrigo 
da legislação nacional variam, de forma considerável, entre Estados-Membros 2;

 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.

A fim de resolver estas deficiências, a proposta de regulamento em análise introduz um novo 
instrumento jurídico de natureza cautelar, denominado «decisão europeia de arresto de 
contas» (DEAC), ao qual o credor pode recorrer em 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.

2. Posição do relator

2.1. Âmbito de aplicação

                                               
1 Ver: exposição de motivos da proposta de regulamento (COM(2011) 445, p. 3).
2 Uma decisão 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 decisão 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=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.
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O relator concorda com a uniformidade jurídica aplicada pela Comissão às exclusões do 
campo de aplicação da proposta, que correspondem, em larga medida, às do Regulamento 
Bruxelas I, como o direito da família, o direito social e a arbitragem.

Contudo, o relator propõe excluir do campo de aplicação da proposta os regimes matrimoniais 
e as sucessões (ver alteração 8), já que considera que um tal alargamento do campo de 
aplicação requer uma avaliação de impacto específica e que o mesmo não parece enquadrar-se 
nos objetivos principais da proposta, que, tal como referido pela Comissão, pretende facilitar 
a cobrança transfronteiriça de créditos e promover uma execução mais eficaz das decisões 
judiciais em matéria civil e comercial no que diz respeito aos litígios transfronteiriços4. 

2.2. Definições

A fim de limitar o âmbito de aplicação do Regulamento, o relator salienta a necessidade de 
esclarecer e simplificar o texto proposto, no que diz respeito à definição das questões que 
tenham incidência transfronteiriça. Afigura-se essencial definir devidamente o conceito de 
«litígio transfronteiriço». Para tal, o relator propõe tornar os critérios que definem a incidência 
transfronteiriça da questão mais rigorosos mediante a inversão da presunção. Por conseguinte, 
a questão terá incidência transfronteiriça apenas nos casos em que o Estado-Membro de 
residência do devedor e/ou de localização das contas bancárias a arrestar seja diferente do 
Estado-Membro do tribunal competente para emitir uma DEAC (ver alteração 9). 

O relator entende que não é oportuno incluir, na definição de «conta bancária», os 
instrumentos financeiros tal como definidos no artigo 4.º, n.º 1, ponto 17, da Diretiva 
2004/39/CE (ver alterações 11, 12 e 145). Tais instrumentos compreendem, inter alia, valores 
mobiliários, instrumentos do mercado monetário, unidades de participação em organismos de 
investimento coletivo, opções e instrumentos financeiros derivados para a transferência de 
risco de crédito. O relator defende que o congelamento preventivo de instrumentos 
financeiros apresenta vários riscos de congelamento das contas bancárias de depósito 
clássicas. O valor dos instrumentos financeiros está, efetivamente, sujeito a variações 
resultantes da flutuação das taxas de mercado. Deste modo, a inclusão dos instrumentos 
financeiros no âmbito das DEAC poderá ter consequências negativas tanto para o devedor 
como para o credor.
O relator considera que a definição de «crédito» contida no artigo 4.º, n.º 7, da 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 (ver alteração 15).

Por último, a fim de conferir maior segurança jurídica ao texto, o relator considera necessário 
clarificar a definição de «banco», estabelecendo a diferença entre instituições de crédito e 
instituições de moeda eletrónica (ver alteração 10).
                                               
4 Exposição de motivos da proposta de regulamento, COM(2011)445, p. 4.
5 Em consonância com a alteração proposta, propõe-se eliminar o n.º 3 do artigo 26.º, que 
regula a aplicação de DEAC em relação aos instrumentos financeiros (ver alteração 48). 
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2.3. Procedimento para obtenção de uma DEAC

 Processo ex parte
Com vista a assegurar a máxima eficácia da medida, a proposta prevê um «efeito de surpresa» 
na fase de aplicação da DEAC, que pretende evitar o levantamento ou a transferência de 
fundos por parte do devedor para outras contas bancárias localizadas num Estado-Membro 
diferente do Estado-Membro do processo. 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 devedor6 e que a DEAC seja emitida num processo ex parte, ou seja, 
sem a autorização prévia do devedor7.

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

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 adicionais8, que permitam 
uma apreciação mais precisa dos fundamentos do pedido (ver alterações 3 e 24).

 Condições de emissão

A fim de conseguir um equilíbrio entre os direitos do devedor e os do credor, o relator realça a 
necessidade de regular, de forma mais precisa e rigorosa, as condições de emissão da DEAC9. 
Deste modo, a alteração introduzida pela alínea b) do n.º 1 estabelece uma condição mais 
ampla para o pedido de DEAC. Segundo essa alteração, uma pessoa que considere que o seu 
direito de crédito tenha sido prejudicado, total ou parcialmente, pode pedir a emissão de uma 
DEAC (ver alterações 1 e 20). A alteração torna-se, simultaneamente, mais rigorosa mediante 
o critério de suficiência, no que se refere às provas necessárias de que o pedido tem 
fundamento (ver alteração 19), e de consistência e atualidade, no caso dos prejuízos (ver 
alterações 1 e 20). 

 Pedido de emissão de uma DEAC

O relator propõe reforçar e tornar mais precisas as informações a fornecer pelo devedor no 
momento de requerer uma DEAC (ver alterações 21, 23, 32, 33 e 35). Seguindo o mesmo 
raciocínio, a alteração seguinte introduz uma obrigação imposta ao credor de apresentar, 
juntamente com o pedido de emissão de uma DEAC, uma declaração que certifique que as 
informações fornecidas no pedido são verdadeiras e completas e estabelece que todas as 
declarações deliberadamente falsas ou incompletas têm consequências jurídicas em 
conformidade com a legislação do Estado-Membro no qual o pedido é apresentado (ver 

                                               
6 Artigo 5.º (Acesso).
7 Artigo 10.º (Processo ex parte).
8 O princípio do contraditório é um dos princípios fundamentais dos sistemas jurídicos dos Estados-Membros.
9 Ver artigo 7.º da proposta.
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alterações 22 e 34).

 Meios de prova

O relator entende que é necessário tornar mais precisos e rigorosos os critérios relativos aos 
meios de provas que regem o processo. Neste contexto, o relator considera não ser apropriada 
a utilização de depoimentos escritos de testemunhas ou de peritos. As disposições nacionais 
que regulam a definição de «perito» divergem nos vários sistemas jurídicos nacionais, o que 
pode suscitar situações graves de depoimentos fraudulentos. Por conseguinte, o relator propõe 
a regulamentação dos métodos de recolha de provas nos termos da legislação nacional (ver 
alteração 25) e a eliminação da possibilidade de apresentação de depoimentos de peritos (ver 
alterações 25 e 26).

 Responsabilidade do credor

A fim de permitir um recurso responsável ao processo, o relator defende a necessidade de o 
credor ser considerado responsável, no âmbito do pedido contra o requerido, por quaisquer 
prejuízos causados por uma DEAC, caso a decisão seja revogada ou alterada, ou a execução 
seja interrompida, ou caso o pedido de revisão seja considerado sem fundamento durante o 
processo principal (ver alterações 5 e 29). O relator propõe, neste contexto, a obrigação da 
constituição, pelo credor, de uma caução ou garantia suficiente para assegurar a eventual 
indemnização do devedor por quaisquer prejuízos por este sofridos, no seguimento da 
execução de uma DEAC posteriormente revogada (ver alterações 4, 27 e 28). 

2.4. Informações sobre a conta bancária e as despesas decorrentes do processo

Neste contexto, o relator considera que os dados referidos nas subalíneas iii) e iv) do artigo 
16.º da proposta, 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 (ver 
alterações 36, 37, 38 e 39). Esta disposição permitirá, além disso, uma identificação mais 
rápida e segura da conta do devedor. 

No que diz respeito ao disposto no artigo 17.º da proposta, em consonância com o parecer da 
Autoridade Europeia para a Proteção de Dados10 e a fim de evitar a divulgação de 
informações não pertinentes, bem como a revelação de segredos bancários, o relator sugere a 
circunscrição do pedido e da obtenção de informações sobre a conta bancária do requerido ao 
efetivamente necessário para a identificação do requerido e das suas contas (ver alterações 40 
e 50) e que as informações a fornecer sejam mais precisas (ver alteração 41). O relator 
recomenda a introdução, no que se refere às modalidades à disposição da autoridade 
responsável pela obtenção de informações, da possibilidade de obrigar o requerido a revelar a 
localização da conta, juntamente com a proibição de este utilizar, retirar ou transferir dinheiro 
existente na conta cujo valor seja equivalente à soma devida, objeto de DEAC (ver alterações
6 e 44).

                                               
10 Ver: parecer da Autoridade Europeia de Proteção de Dados; Jornal Oficial da União Europeia, C 373/4 
(21.12.2011).
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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 proposto 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. Por fim, o 
relator entende que o artigo 30.º deve conter disposições concretas e harmonizadas 
relativamente ao pagamento das despesas incorridas pelos bancos na fase de aplicação da 
DEAC (ver alteração 52).


