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_____________________________________________________________ 

 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto -1 

Regulamento (CE) n.º 861/2007 

Título 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1) O título do Regulamento passa a ter a 

seguinte redação: 

O Regulamento (CE) n.º 861/2007 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de Julho de 2007, que estabelece um 

processo europeu para ações de pequeno 

montante, 

Regulamento (CE) N.º 861/2007 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 11 

de Julho de 2007 que estabelece um 

processo europeu simplificado para ações 

de montante até 10.000 Euros. 

 (Esta alteração implica alterações 

consequentes ao longo do articulado do 

Regulamento (CE) n.º 861/2007.) 
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Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) O aumento do limite previsto para 

10 000 EUR será particularmente vantajoso 

para as pequenas e médias empresas, que 

são atualmente dissuadidas de recorrer aos 

tribunais, uma vez que os processos 

nacionais comuns ou simplificados 

implicam custos desproporcionais ao valor 

do pedido e/ou são demasiado morosos. O 

aumento do limite previsto permitirá 

melhorar o acesso a um processo judicial 

eficaz e pouco dispendioso em caso de 

litígios que envolvam pequenas e médias 

empresas. Um maior acesso à justiça 

permitirá melhorar a confiança nas 

transações transfronteiriças e contribuir 

para o pleno aproveitamento das condições 

oferecidas pelo mercado interno. 

(5) O aumento do limite previsto para 

cobrir todas as ações contra pessoas 

coletivas até 10 000 EUR será 

particularmente vantajoso para as pequenas 

e médias empresas, que são atualmente 

dissuadidas de recorrer aos tribunais, uma 

vez que os processos nacionais comuns ou 

simplificados implicam custos 

desproporcionais ao valor do pedido e/ou 

são demasiado morosos. O aumento do 

limite previsto permitirá melhorar o acesso 

a um processo judicial eficaz e pouco 

dispendioso em caso de litígios que 

envolvam pequenas e médias empresas. 

Um maior acesso à justiça permitirá 

melhorar a confiança nas transações 

transfronteiriças e contribuir para o pleno 

aproveitamento das condições oferecidas 

pelo mercado interno. Para efeitos do 

presente regulamento, uma ação deve ser 

considerada como contra uma pessoa 

coletiva se, pelo menos, uma das partes 

requeridas por uma pessoa coletiva 

reconhecida como tal pela lei do Estado-

Membro ou país terceiro, exceto se for 

uma pessoa individual que aja em seu 

próprio nome. As ações contra estes 

últimos apenas devem ser abrangidas se o 

seu montante for inferior a 5.000 Euros. 

 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) O processo europeu para ações de 

pequeno montante pode ser aperfeiçoado, 

(8) O processo europeu simplificado para 

ações de pequeno montante pode ser 
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aproveitando a evolução tecnológica no 

domínio da justiça, que elimina a distância 

geográfica e as suas consequências em 

termos de custos elevados e duração dos 

processos como fatores que desincentivam 

o acesso à justiça. 

aperfeiçoado, aproveitando a evolução 

tecnológica no domínio da justiça, a qual 

deveria eliminar a distância geográfica e 

as suas consequências em termos de custos 

elevados e duração dos processos como 

fatores que desincentivam o acesso à 

justiça. 

 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) As audiências, bem como a produção 

de prova através da audição de 

testemunhas, peritos ou partes, devem ser 

efetuadas por meios de comunicação à 

distância. Tal não deve afetar o direito das 

partes de compareceram em tribunal para a 

audiência. No contexto das audiências e da 

produção de prova, os Estados-Membros 

devem usar meios de comunicação 

modernos à distância, permitindo que as 

pessoas sejam ouvidas sem terem de viajar 

para comparecer no órgão jurisdicional. 

Sempre que a pessoa ouvida tenha 

domicílio num Estado-Membro que não 

seja o Estado-Membro em que está situado 

o órgão jurisdicional a que o processo foi 

submetido, as audiências devem ser 

realizadas de acordo com o disposto no 

Regulamento (CE) n.º 1206/200117 do 

Conselho17. Se a parte que deve ser ouvida 

tiver domicílio no Estado-Membro em que 

se encontra o órgão jurisdicional 

competente ou num país terceiro, a 

audiência pode ser feita por 

videoconferência, teleconferência ou outras 

tecnologias de comunicação à distância 

adequadas, em conformidade com a lei 

nacional. As partes devem poder 

comparecer em tribunal para uma 

audiência, sempre que o solicitarem. O 

órgão jurisdicional deve recorrer aos meios 

mais simples e económicos de produção de 

(12) As audiências, bem como a produção 

de prova através da audição de 

testemunhas, peritos ou partes, devem ser 

efetuadas por meios de comunicação à 

distância. Tal não deve afetar o direito das 

partes de compareceram em tribunal para a 

audiência. No contexto das audiências e da 

produção de prova, os Estados-Membros 

devem usar meios de comunicação 

modernos à distância, permitindo que as 

pessoas sejam ouvidas sem terem de viajar 

para comparecer no órgão jurisdicional. 

Sempre que a pessoa ouvida tenha 

domicílio num Estado-Membro que não 

seja o Estado-Membro em que está situado 

o órgão jurisdicional a que o processo foi 

submetido, as audiências devem ser 

realizadas de acordo com o disposto no 

Regulamento (CE) n.º 1206/200117 do 

Conselho17. Se a parte que deve ser ouvida 

tiver domicílio no Estado-Membro em que 

se encontra o órgão jurisdicional 

competente ou num país terceiro, a 

audiência pode ser feita por 

videoconferência, teleconferência ou outras 

tecnologias de comunicação à distância 

adequadas, em conformidade com a lei 

nacional. As partes que assim o 

solicitarem têm o direito de comparecer 

em tribunal para serem ouvidas em 

audiência ou de apresentarem uma 

testemunha para comparecer e ser ouvida 
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prova. em tribunal ou no órgão jurisdicional. O 

órgão jurisdicional deve recorrer aos meios 

mais simples e económicos de produção de 

prova. 

__________________ __________________ 

17 Regulamento (CE) n.º 1206/2001 do 

Conselho, de 28 de Maio de 2001, relativo 

à cooperação entre os tribunais dos 

Estados-Membros no domínio da obtenção 

de provas em matéria civil ou comercial 

(JO L 174 de 27.6.2001, p. 1). 

17 Regulamento (CE) n.º 1206/2001 do 

Conselho, de 28 de Maio de 2001, relativo 

à cooperação entre os tribunais dos 

Estados-Membros no domínio da obtenção 

de provas em matéria civil ou comercial 

(JO L 174 de 27.6.2001, p. 1). 

Justificação 

Sempre que são ouvidas testemunhas, há que respeitar o caráter direto e a natureza oral do 

processo.  

 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) As potenciais custas judiciais podem 

desempenhar um papel na decisão do 

requerente de instaurar a ação. Entre outras 

despesas, as custas judiciais podem 

desencorajar os requerentes de instaurar a 

ação, em particular nos Estados-Membros 

em que elas são desproporcionadas. As 

custas judiciais devem ser proporcionadas 

em relação ao valor do pedido, a fim de 

garantir o acesso à justiça no caso de 

litígios transfronteiriços de pequeno 

montante. O presente regulamento não 

visa a harmonização das custas judiciais; 

estabelece, apenas, um limite máximo 

para as custas judiciais, o que torna o 

processo acessível a uma maior proporção 

de requerentes, permitindo em simultâneo 

ampla discricionariedade aos Estados-

Membros na escolha do método de 

cálculo e do montante dessas custas. 

(13) As potenciais custas judiciais são um 

dos principais fatores que podem 

influenciar a decisão do requerente de 

instaurar a ação. Entre outras despesas, as 

custas judiciais podem desencorajar os 

requerentes de instaurar a ação, em 

particular nos Estados-Membros em que 

elas são desproporcionadas. As custas 

judiciais deverão ser fixadas a um nível 

que não exceda as custas cobradas por 

processos equivalentes que sejam de 

índole nacional. Espera-se que as custas 

judiciais iguais ou inferiores incentivem o 

recurso ao processo europeu simplificado, 

em parte, ao fazer com que este seja como 

um instrumento eficaz em termos de 

custos e comparável a processos de índole 

nacional. Nos Estados-Membros em que 

não existam processos nacionais, as 

custas judiciais devem ser estabelecidos a 

um nível que não seja desproporcionado 

em relação ao valor do pedido. 
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Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) O pagamento das custas judiciais não 

deve implicar que o requerente viaje ou 

contrate um advogado para o efeito. No 

mínimo, as transferências bancárias e os 

sistemas de pagamentos em linha com 

cartões de crédito ou débito devem ser 

aceites por todos os órgãos jurisdicionais 

competentes para apreciar processos 

europeus para ações de pequeno montante. 

(14) O pagamento das custas judiciais não 

deve implicar que o requerente viaje ou 

contrate um advogado para o efeito. No 

mínimo, as transferências bancárias, os 

sistemas de pagamentos em linha com 

cartões de crédito ou débito ou outros tipos 

de métodos de pagamento à distância 
devem ser aceites por todos os órgãos 

jurisdicionais competentes para apreciar 

processos europeus simplificados para 

ações de pequeno montante. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 1 

Regulamento (CE) n.º 861/2007 

Artigo 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O presente regulamento é aplicável aos 

casos transfronteiriços de natureza civil ou 

comercial, independentemente da natureza 

do órgão jurisdicional, em que o valor do 

pedido não exceda 10 000 EUR no 

momento em que o formulário de 

requerimento é recebido no órgão 

jurisdicional competente, excluindo todos 

os juros, custos e outras despesas. O 

presente regulamento não abrange, 

designadamente, casos de natureza fiscal, 

aduaneira e administrativa, nem a 

responsabilidade do Estado por atos e 

omissões no exercício do poder público 

(acta jure imperii). 

1. O presente regulamento é aplicável aos 

casos transfronteiriços de natureza civil ou 

comercial, independentemente da natureza 

do órgão jurisdicional, em que o valor do 

pedido relativamente a uma pessoa 

coletiva for até 10 000 EUR ou inferior a 

5000 EUR caso se trate de uma pessoa 

singular no momento em que o formulário 

de requerimento é recebido no órgão 

jurisdicional competente, excluindo todos 

os juros, custos e outras despesas. O 

presente regulamento não abrange, 

designadamente, casos de natureza fiscal, 

aduaneira e administrativa, nem a 

responsabilidade do Estado por atos e 

omissões no exercício do poder público 

(acta jure imperii). 
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Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 1 

Regulamento (CE) n.º 861/2007  

Artigo 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O presente regulamento não é aplicável 

sempre que, no momento em que o 

formulário de requerimento for recebido 

pelo órgão jurisdicional competente, todos 

os elementos seguintes, quando 

aplicáveis, se situarem num único Estado-

Membro: 

Suprimido 

(a) O domicílio ou residência habitual das 

partes; 

 

(b) O lugar de execução do contrato;  

(c) O lugar em que ocorreram os factos 

em que o pedido se baseia; 

 

(d) O lugar de execução da decisão;  

(e) O órgão jurisdicional competente.  

O domicílio é determinado em 

conformidade com os [artigos 59.º e 60.º 

do Regulamento (CE) n.º 

44/2001]/[artigos 62.º e 63.º do 

Regulamento (UE) n.º 1215/2012]. 

 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 1 

Regulamento (CE) n.º 861/2007 

Artigo 2 – n.º 3 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(f) O direito do trabalho; Suprimido 
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Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 1 

Regulamento (CE) n.º 861/2007 

Artigo 2 – n.º 3 – alínea h) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(h) As violações da vida privada e dos 

direitos da personalidade, incluindo a 

difamação. 

Suprimido 

Justificação 

Tendo em conta que os direitos de personalidade deixaram de estar excluídos do âmbito de 

aplicação do Regulamento Bruxelas I, esta exceção deveria, do mesmo modo, deixar de 

aplicar-se às ações de pequeno montante. 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 2 

Regulamento (CE) n.º 861/2007 

Artigo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

É suprimido o artigo 3º. Suprimido 

 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 3 – alínea a) 

Regulamento (CE) n.º 861/2007 

Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O órgão jurisdicional deve informar o 

requerente desta rejeição. 

O órgão jurisdicional que se pronunciou 

sobre a ação de pequeno montante deve 

informar o requerente desta rejeição, bem 

como do possível meio de recurso contra a 

decisão tomada. 
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Justificação 

O órgão jurisdicional que se pronunciou sobre a ação deve informar o requerente acerca dos 

possíveis meios de recurso contra a decisão tomada. Este meio de recurso deve ser 

estabelecido por cada Estado-Membro, em conformidade com a legislação nacional 

aplicável. 

 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 3 – alínea b) 

Regulamento (CE) n.º 861/2007 

Artigo 4 – parágrafo 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os Estados-Membros devem garantir 

que o formulário de requerimento modelo 

A se encontra disponível em versão 

impressa em todos os órgãos jurisdicionais 

em que o processo europeu para ações de 

pequeno montante possa ser iniciado, bem 

como em versão eletrónica nos sítios 

Internet desses órgãos jurisdicionais ou da 

autoridade central competente.» 

5. Os Estados-Membros devem garantir 

que todos os órgãos jurisdicionais em que 

o processo europeu simplificado possa ser 

iniciado cumpram a obrigação que lhes 

incumbe de facultar aos cidadãos, através 

dos serviços competentes, o formulário de 

requerimento modelo A em versão 

impressa, devendo este estar disponível em 

todos os órgãos jurisdicionais em que o 

processo europeu simplificado possa ser 

iniciado, bem como em versão eletrónica 

nos sítios Internet desses órgãos 

jurisdicionais ou da autoridade central 

competente. 

Justificação 

Aplicar o texto do presente regulamento tal como proposto poderá colocar alguns problemas, 

nomeadamente no que se refere à disponibilização aos cidadãos do formulário de 

requerimento modelo A em suporte papel. Na Roménia, por exemplo, é preciso prever uma 

obrigação clara e precisa destinada aos órgãos jurisdicionais no sentido de disponibilizarem 

aos cidadãos um formulário normalizado em papel, através da Secretaria, dado que os 

tribunais romenos ainda não adotaram este método de trabalho e não facultam aos cidadãos 

formulários de requerimento, impressos, minutas de pedidos a apresentar ao tribunal, etc., 

em papel. 
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Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 4  

Regulamento (CE) n.º 861/2007 

Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Ambas as partes expressarem a 

intenção de celebrar uma transação judicial 

e requererem a audiência para este efeito. 

b) Ambas as partes expressarem a intenção 

de celebrar uma transação judicial e um 

acordo não poder ser alcançado por 

correspondência. 

Justificação 

As audiências nos tribunais não devem ser obrigatórias no caso das transações judiciais. 

Devem ter lugar apenas se tal for solicitado. 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 5 

Regulamento (CE) n.º 861/2007 

Artigo 8. 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As audiências devem ser realizadas 

através de videoconferência, 

teleconferência ou outras tecnologias de 

comunicação à distância adequadas, em 

conformidade com o Regulamento (CE) 

n.º 1206/2001, se a parte a ouvir tiver 

domicílio num Estado-Membro que não 

seja o Estado-Membro do órgão 

jurisdicional competente. 

1. A partir de [3 anos após a entrada em 

vigor do presente regulamento], todas as 
audiências devem ser realizadas através de 

videoconferência, teleconferência ou outras 

tecnologias de comunicação à distância 

adequadas, em conformidade com o 

Regulamento (CE) n.º 1206/2001, se a 

parte a ouvir tiver domicílio num Estado-

Membro que não seja o Estado-Membro do 

órgão jurisdicional competente. 

 1-A. Os Estados-Membros devem 

assegurar que todos os tribunais e órgãos 

jurisdicionais competentes estejam 

equipados com tecnologia adequada de 

comunicações à distância. 

2. As partes não perdem o direito de 

comparecer no órgão jurisdicional para 

serem ouvidas pessoalmente, se assim o 

requererem.» 

2. As partes não perdem o direito de 

comparecer no órgão jurisdicional para 

serem ouvidas pessoalmente, se assim o 

requererem.» 
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Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 6 

Regulamento (CE) n.º 861/2007 

Artigo 9 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. O órgão jurisdicional deve permitir 

que as partes apresentem, por escrito, 

perguntas às testemunhas ouvidas, 

sempre que considere que tal é necessário 

para alcançar uma solução justa para a 

ação. O tribunal ou órgão jurisdicional 

deve transmitir às testemunhas as 

perguntas apresentadas pelas partes e 

informá-las do prazo de que as 

testemunhas dispõem para lhes dar uma 

resposta por escrito e para enviar as 

respostas ao tribunal ou ao órgão 

jurisdicional. 

 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 6 

Regulamento (CE) n.º 861/2007 

Artigo 9 – n.º 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-B. O perito a ouvir nos termos do n.º 2-

A deve ser nomeado pelo órgão 

jurisdicional. 

Justificação 

O procedimento para a nomeação dos peritos deverá ser especificado no texto do 

regulamento. O texto deveria também indicar se as partes têm direito ao seu próprio perito e 

se têm a possibilidade de lhe fazer perguntas. No que se refere à possibilidade de as partes 

fazerem perguntas por escrito às testemunhas, este direito deve ser regulamentado, com o 

objetivo de assegurar que o direito de defesa das partes é respeitado e se chega a uma 

solução justa para ação. 
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Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 7 

Regulamento (CE) n.º 861/2007 

Artigo 11 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 

prestação de assistência prática às partes 

para o preenchimento dos formulários. Esta 

assistência deve estar disponível 

nomeadamente para determinar se é 

possível recorrer a este tipo de processo 

para resolver o litígio em causa e para 

determinar o órgão jurisdicional 

competente, calcular os juros devidos e 

identificar os documentos necessários. 

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 

prestação de assistência prática às partes 

para o preenchimento dos formulários. Esta 

assistência é prestada a título gratuito e 

deve estar disponível nomeadamente para 

determinar se é possível recorrer a este tipo 

de processo para resolver o litígio em causa 

e para determinar o órgão jurisdicional 

competente, calcular os juros devidos e 

identificar os documentos necessários. 

 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 8 

Regulamento (CE) n.º 861/2007 

Artigo 13 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os documentos referidos nos artigos 5.º, 

n.º 2, e 7.º, n.º 2, devem ser notificados por 

carta registada ou por meios eletrónicos, 

com aviso de receção datado. Os 

documentos só serão notificados 

eletronicamente às partes que tiverem 

aceitado previamente, de forma expressa, 

esta forma de notificação. A notificação 

por meios eletrónicos pode ser comprovada 

através de uma confirmação automática de 

entrega. 

1. Os documentos referidos nos artigos 5.º, 

n.º 2, e 7.º, n.º 2, devem ser notificados por 

carta registada ou por meios eletrónicos, 

com aviso de receção datado. O 

procedimento técnico deve ser adotado de 

forma a evitar abusos e garantir a 

confidencialidade. Os documentos só 

serão notificados eletronicamente às partes 

que tiverem aceitado previamente, de 

forma expressa, esta forma de notificação. 

A notificação por meios eletrónicos pode 

também ser comprovada através de uma 

confirmação automática de entrega. 
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Alteração  20 

Proposta de regulamento  

Artigo 1 – ponto 8 

Regulamento (CE) n.º 861/2007 

Artigo 13 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Todas as comunicações escritas não 

referidas no n.º 1 entre o órgão 

jurisdicional e as partes devem ser 

efetuadas por meios eletrónicos e 

comprovadas por um aviso de receção, se 

estes meios forem admitidos nos processos 

regidos pela lei nacional e só se as partes 

aceitarem este meio de comunicação.  

Todas as comunicações escritas não 

referidas no n.º 1 entre o órgão 

jurisdicional e as partes devem ser 

efetuadas por meios eletrónicos e 

comprovadas por um aviso de receção, se 

estes meios forem admitidos nos processos 

regidos pela lei nacional. 

Justificação 

A referência à lei nacional é suficiente neste contexto. Não se deveria impor, a nível europeu, 

qualquer requisito adicional que exija o consentimento das partes, se o mesmo não existir a 

nível nacional. 

 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 9 

Regulamento (CE) n.º 861/2007 

Artigo 15-A – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As custas judiciais do processo europeu 

para ações de pequeno montante não 

devem exceder 10 % do valor do pedido, 

excluindo todos os juros, custos e outras 

despesas. Se os Estados-Membros 

cobrarem custas judiciais mínimas para a 

tramitação do processo europeu para ações 

de pequeno montante, estas custas não 

devem exceder 35 EUR na data de receção 

do formulário de requerimento pelo órgão 

jurisdicional competente. 

1. As custas judiciais do processo europeu 

simplificado não devem exceder 5 % do 

valor do pedido, excluindo todos os juros, 

custos e outras despesas. Se os Estados-

Membros cobrarem custas judiciais 

mínimas para a tramitação do processo 

europeu para ações de pequeno montante, 

estas custas não devem exceder 35 EUR na 

data de receção do formulário de 

requerimento pelo órgão jurisdicional 

competente. 
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Justificação 

A percentagem proposta de 10 % do valor da ação é demasiado elevada. Seria mais 

adequado estabelecer um imposto de selo de 5 % do valor da ação (ou mesmo de 3 %). No 

caso de uma ação com um valor máximo de 10 000 EUR, o imposto de selo situar-se-ia, 

assim nos 500 EUR, ou seja, cerca de 2 217.35 RON. 

 

 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 9 

Regulamento (CE) n.º 861/2007 

Artigo 15-A – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Cada Estado-Membro deve 

estabelecer um limite de rendimento 

mínimo abaixo do qual uma parte não 

deve ser obrigada a pagar custas judiciais. 

Justificação 

As partes com rendimentos muito baixos não devem ser obrigadas a pagar custas judiciais. 

No entanto, não é adequado estabelecer um montante único a nível europeu, porquanto os 

rendimentos mínimos e o custo de vida são diferentes nos Estados-Membros. Por 

conseguinte, cada Estado-Membro deve estabelecer o respetivo limite, de preferência em 

conformidade com o salário mínimo nacional. 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 9 

Regulamento (CE) n.º 861/2007 

Artigo 15-A – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as partes podem pagar as custas judiciais 

através de métodos de pagamento à 

distância, incluindo transferências 

bancárias e sistemas de pagamento em 

linha com cartões de crédito ou débito. 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as partes podem pagar as custas judiciais 

através de métodos de pagamento à 

distância, incluindo transferências 

bancárias ou sistemas de pagamento em 

linha com cartões de crédito ou débito. 
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Justificação 

É importante que as custas judiciais possam ser pagas a distância, por forma a não exigir 

deslocações unicamente para fins de pagamento. Não obstante, os Estados-Membros não 

devem ser obrigados a possibilitar mais do que um método de pagamento. 

 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 16 

Regulamento (CE) n.º 861/2007  

Artigo 28 - primeiro parágrafo 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Até [5 anos após a data de aplicação], a 

Comissão apresenta ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho e ao Comité 

Económico e Social Europeu um relatório 

sobre a aplicação do presente regulamento, 

sendo acompanhado, se necessário, de 

propostas legislativas. 

Até [5 anos após a data de aplicação], a 

Comissão apresenta ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho e ao Comité 

Económico e Social Europeu um relatório 

sobre a aplicação do presente regulamento, 

sendo acompanhado, se necessário, de 

propostas legislativas. Será elaborado um 

relatório intercalar [2 anos após a data de 

aplicação], destinado a analisar a 

divulgação de informações sobre o 

processo europeu simplificado nos 

Estados-Membros e a apresentar 

recomendações para aumentar a 

sensibilização pública para este 

instrumento. 

 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 2-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 1896/2006 

Artigo 20 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 2.º-A 

 O artigo 20.º do Regulamento (CE) n.º 

1896/2006 passa a ter a seguinte redação: 

 «Artigo 20.º 
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 Regras mínimas para a revisão da decisão 

 1. Após o termo do prazo fixado no 

artigo 16.º, n.º 2, o requerido tem o direito 

de pedir que seja reapreciada a injunção 

de pagamento europeia ao órgão 

jurisdicional competente do Estado-

Membro onde a injunção foi emitida se: 

 (a) a injunção de pagamento não lhe tiver 

sido notificado em tempo útil e de forma a 

permitir-lhe preparar a defesa; ou 

 (b) o requerido foi impedido de contestar 

o pedido por motivo de força maior ou 

devido a circunstâncias excecionais, sem 

que tal facto lhe possa ser imputável. 

 Contudo, o direito de solicitar a 

reapreciação prevista no número 1 não se 

aplica nos casos em que o requerido, 

embora tivesse a possibilidade de o fazer, 

não tenha contestado a decisão. 

 Após o termo do prazo fixado no n.º 16, 

n.º 2, o requerido tem também o direito de 

pedir a reapreciação da injunção de 

pagamento europeia ao tribunal 

competente do Estado-Membro de origem 

nos casos em que esta tenha sido emitida 

de forma claramente indevida, tendo em 

conta os requisitos estabelecidos no 

presente regulamento ou outras 

circunstâncias excecionais. 

 3. O prazo para requerer a revisão da 

decisão é de 30 dias. Este prazo começa a 

correr no dia em que o requerido tiver 

efetivamente tomado conhecimento do 

conteúdo da injunção, tendo a 

possibilidade de reagir, ou o mais tardar, 

a contar do dia em que a primeira medida 

executória tenha por efeito tornar 

indisponíveis os seus bens, na totalidade 

ou em parte. Este prazo não é suscetível 

de prorrogação em razão da distância. 

 4. Se o tribunal indeferir o pedido de 

reapreciação a que se refere o n.º 1 ou 2 

com base no facto de que não é aplicável 

nenhum dos fundamentos de 

reapreciação enumerados nesse número, 

a injunção de pagamento europeia 
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mantém-se válida. 

 Se o tribunal decidir que se justifica a 

reapreciação com base num dos 

fundamentos enumerados nos nº 1 ou 2, a 

injunção de pagamento europeia é 

considerada nula. No entanto, o credor 

não perde as vantagens resultantes da 

interrupção dos prazos de prescrição ou 

caducidade.» 

Justificação 

O artigo 18.º do Regulamento n.º 861/2007 será alterado de forma coerente com a disposição 

correspondente do Regulamento n.º 4/2009 relativo à competência, à lei aplicável, ao 

reconhecimento e à execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações 

alimentares, a fim de o tornar mais claro e facilitar a sua aplicação na prática. Como não há 

qualquer razão para que estas disposições sobre a revisão, que visam exatamente o mesmo 

objetivo, sejam formuladas de forma diferente nos vários regulamentos europeus, cumpre 

alterar também o artigo 20.º correspondente do Regulamento (CE) n.º 1896/2006. 

 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

É aplicável a partir de [6 meses após a data 

de entrada em vigor do presente 

regulamento]. 

É aplicável a partir de [12 meses após a 

entrada em vigor do presente regulamento], 

com exceção do artigo 1.º, pontos 13 a 15, 

que são aplicáveis a partir do dia de 

entrada em vigor. 

Justificação 

Tendo em conta que os pontos referidos estabelecem obrigações dos Estados-Membros que 

devem ser cumpridas até à data da aplicação das alterações, permitindo que a Comissão 

adote, mediante atos delegados, os formulários necessários, há que tornar artigos aplicáveis 

mais cedo. 

 

 

 

 


