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Resumo 

 

As citações e notificações de atos judiciais e extrajudiciais nos termos do 

Regulamento (CE) n.º 1393/2007 – em especial, a via postal 

 

O presente estudo ocupa-se do Regulamento (CE) n.º 1393/2007 – e, mais 

concretamente, da problemática das citações e notificações de atos judiciais e extrajudiciais no 

espaço da União Europeia realizadas por via postal. Estas citações e notificações, apesar de se 

efetuarem entre os diferentes Estados-Membros, não têm, necessariamente, de ser objeto de 

tradução. O Regulamento apenas obriga o requerente a informar o destinatário da possibilidade 

de recusa da citação ou notificação caso não compreenda o seu conteúdo. 

O objetivo deste estudo é testar se o direito de recusa das citações e notificações é 

suficiente para assegurar os direitos de defesa do destinatário. É de todo o interesse verificar se 

esta não obrigatoriedade de tradução compromete ou não os seus direitos. Interessante será 

também analisar esta problemática do ponto de vista da tutela jurisdicional efetiva, 

nomeadamente no que diz respeito à dualidade existente entre o direito à ação do requerente e 

o direito à defesa do requerido. 

Optamos por estruturar a presente dissertação em três partes: 

Na primeira parte decidimos fazer um breve enquadramento histórico da cooperação 

judiciária em matéria civil e comercial na União Europeia, de forma a contextualizar o regime das 

citações e notificações. 

A segunda parte é constituída pela análise exaustiva do Regulamento (CE) n.º 

1393/2007, para percebermos na íntegra como se processam as citações e notificações entre 

os Estados-Membros. Problematizamos, neste ponto, as citações e notificações, por via postal, 

mais especificamente, as suas traduções, plasmadas no artigo 14.º, do referido Regulamento. 

Analisamos, ainda, as comunicações realizadas pelos Estados-Membros, no âmbito do 

Regulamento. 

No final, a terceira parte integra o estudo de vários acórdãos, quer do TJUE, que se 

prendem com a interpretação de alguns conceitos neste âmbito, quer dos Tribunais nacionais, 

que nos permitem fazer uma comparação de como o artigo 14.º do Regulamento é aplicado nos 

diferentes Estados-Membros. 
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Abstract 

 

Service and notification of judicial and extrajudicial acts in accordance with 

Regulation (EC) number 1393/2007 – in particular by postal services 

 

This study deals with the Regulation (EC) number 1393/2007 –and, more specifically, 

the problem of in service and notification of judicial and extrajudicial acts in the EU space made 

by post services. These service and notification, although are effected between the different 

Member States, not necessarily have to be translation object. The Regulation only requires the 

claimant to inform the addressee of the act of the possibility of refusal of service if they do not 

understand them.  

The objective of this study is to test whether the right to refuse the service of documents 

is sufficient to ensure the addressee's rights of defense. It is of great interest to determine 

whether that obligation not to undertake translation or not their rights. Interesting is also 

discussing this issue from the point of view of effective judicial protection, in particular as regards 

the duality between the right to the action of the claimant and the right to defense of the 

defendant. 

We chose to structure this thesis into three parts: 

In the first part we decided to make a brief historical background of judicial cooperation 

in civil and commercial matters in the European Union in order to contextualize the system of 

judicial documents. 

The second part consists of the comprehensive review of Regulation (EC) number 

1393/2007, in order to realize fully how to process the service of documents between Member 

States. We question at this point, the service of documents by post, more specifically, their 

translations, molded in Article 14 of that Regulation. We analyze also the communications made 

by the Member States under this Regulation. 

In the end, the third part integrates the study of several judgments of both the Court of 

Justice of the European Union (CJEU), which relate to the interpretation of certain concepts in 

this area or from the national courts, which allow us to make a comparison such as effective 

judicial protection is treated in the different Member States. 
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muito trabalho e dedicação, mas ele exige sobretudo ambição e coragem para que não nos 

demos satisfeitos com «meias medidas», instrumentos com títulos ronronantes, mas imperfeitos, 

que realizariam em teoria os objetivos fixados, mas seriam fontes de desilusão para as empresas 

e para os cidadãos europeus.” 

Mário Tenreiro 
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aquela vida que se planeou com a imaginação. Diz-se: «vou ser assim, porque a beleza está em 

ser assim». E nunca se é assim, é-se invariavelmente assado, como dizia o pobre marquês. Às 

vezes melhor, mas sempre diferente.” 
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Notas Introdutórias 

 

1. Enunciação do problema 

 

A Dissertação de Mestrado subordina-se ao tema: “As citações e notificações de atos 

judiciais e extrajudiciais nos termos do Regulamento (CE) n.º 1393/2007 – em especial, a via 

postal”, pelo que está intrinsecamente ligada às áreas do Direito da União Europeia, Direito Civil 

e respetivos direitos processuais. 

A cooperação judiciária em matéria civil tem sido uma prioridade crescente no seio da 

União Europeia. Neste sentido, têm sido criados vários instrumentos normativos que melhoram o 

acesso à justiça e estimulam o reconhecimento mútuo de decisões judiciais na Europa. 

O primeiro instrumento normativo a ser desenvolvido, relativo à transmissão de atos 

judiciais e extrajudiciais1, entre os Estados-Membros da União Europeia, foi o Regulamento (CE) 

n.º 1348/2000 do Conselho. Este foi revogado pelo atual Regulamento (CE) n.º 1393/2007 do 

Parlamento Europeu e do Conselho2. 

A problemática inerente a este Regulamento (CE) n.º 1393/2007, que nos propomos 

estudar, insere-se no âmbito do seu artigo 14.º que plasma o seguinte: “Os Estados-Membros 

podem proceder diretamente pelos serviços postais à citação ou notificação de atos judiciais a 

pessoas que residam noutro Estado-Membro, por carta registada, com aviso de receção ou 

equivalente.” 

Ora, este artigo permite que os Estados-Membros possam citar ou notificar, por via 

postal, pessoas que residam noutro Estado-Membro, por carta registada, com aviso de receção 

ou equivalente. Não obriga, no entanto, que essa citação ou notificação seja acompanhada da 

respetiva tradução para a língua oficial do Estado-Membro, ou para uma língua que o 

destinatário compreenda. Deixa, assim, ao critério de cada Estado-Membro estabelecer como 

pretendem que as citações e notificações sejam efetuadas. 

                                                           
1 Neste trabalho, os termos transmissão de atos judiciais e extrajudiciais, transmissão de documentos, citação e notificação são 

utilizados de forma equivalente.  

2 Regulamento (CE) n.º 1393/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de novembro de 2007, referente à citação e 

notificação de atos judiciais e extrajudiciais em matéria civil e comercial nos Estados-Membros. O texto do Regulamento (CE) n.º 1393/2007 

pode ser consultado em http://www.dgpj.mj.pt/sections/relacoes-internacionais/anexos/regulamento-ce-n-1393/ [30.10.2014]. 

http://www.dgpj.mj.pt/sections/relacoes-internacionais/anexos/regulamento-ce-n-1393/
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Pelo artigo 23.º do Regulamento, cada Estado-Membro pode fazer comunicações 

complementares ao Regulamento, de forma a facilitar a sua aplicação.  

As comunicações que irão ocupar o nosso estudo são as que poderão (ou poderiam) ser 

realizadas no âmbito do artigo 14.º do Regulamento (CE) n.º 1393/2007 e que dizem respeito à 

tradução dos documentos aquando da sua transmissão de um Estado-Membro para outro. 

Estados como a Bélgica, a Itália, os Países Baixos, a Espanha e a Áustria realizaram 

algumas comunicações em sede do artigo 14.º, do Regulamento (CE) n.º 1348/2000, 

designadamente demonstrando que, para ser possível citar ou notificar um cidadão nacional, era 

necessária a tradução para a língua oficial do Estado requerido, ou para uma língua que o 

destinatário compreendesse.  

Estados como França e Inglaterra não fizeram quaisquer comunicações ao atual artigo 

14.º do Regulamento (CE) n.º 1393/2007, nem ao antigo. Isto implica que os seus cidadãos 

possam ser citados ou notificados por via postal em qualquer língua, pelo Tribunal de qualquer 

Estado-Membro. Os cidadãos podem, inclusive, não compreender a língua do documento e 

serem efetivamente citados ou notificados. 

De ressalvar que Portugal fez comunicações ao artigo 14.º do Regulamento (CE) n.º 

1348/2000, numa segunda comunicação, exigindo as traduções das citações e notificações por 

via postal. Não se pronunciou em relação em atual Regulamento (CE) n.º 1393/2007 que 

revoga o anterior, não tendo redigido a comunicação quanto à necessidade de tradução nos 

mesmos termos que havia feito para o anterior Regulamento (CE) n.º 1348/2000. 

Isto suscita diversas dúvidas, nomeadamente, o que acontece a um cidadão que não 

entende o conteúdo do documento que recebe por via postal e não se informa acerca do 

assunto. Um dos possíveis cenários e, talvez o mais preocupante, é o cidadão que é citado em 

língua que não compreende, poder ser julgado e condenado à revelia no Tribunal de outro 

Estado-Membro, sem qualquer conhecimento ou proteção. 

Na origem da nossa inquietação esteve o ideal de que é difícil compreender como é que 

um cidadão pode ser citado ou notificação, por via postal registada com aviso de receção, numa 

língua que desconhece sem que vigore a obrigatoriedade de tradução dos documentos a 

comunicar. 
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Ora, atentos outros regimes jurídicos inerentes à cooperação judiciária em matéria civil e 

comercial, dispõe o artigo 33.º do Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho 3 , atual 

Regulamento (CE) n.º 1215/2012, que “as decisões proferidas num Estado-Membro são 

reconhecidas nos outros Estados-Membros, sem necessidade de recurso a qualquer processo”. 

Por sua vez, o artigo 38.º do Regulamento (CE) n.º 44/2001, agora revogado pelo Regulamento 

(CE) n.º 1215/2012, permitia ainda que as decisões que têm força executiva num Estado-

Membro possam ser executadas noutro Estado-Membro.4 

No entanto, o Regulamento (CE) n.º 44/2001, atual Regulamento (CE) n.º 1215/2012, 

também prevê garantias para o destinatário. Este tem a possibilidade de invocar a causa de 

recusa de reconhecimento / executoriedade da decisão com base na sua revelia absoluta, nos 

termos do artigo 34.º, n.º 2. 

Deste modo, se o antigo Regulamento (CE) n.º 44/2001 acautela os direitos de defesa 

do destinatário dos atos e o direito à ação do requerente, nesta dissertação tenta-se aferir se o 

direito de recusa, dado ao destinatário da citação ou notificação em caso de não tradução, é 

suficiente para acautelar cabalmente os seus direitos de defesa e, bem assim, o direito à ação 

do requerente ou se, por sua vez, a posição do destinatário dos atos sai prejudicada. 

Pretendemos verificar como é que podemos acautelar os direitos de defesa e de ação 

nesta sede. 

 

2. Importância científica do problema 

 

Optamos pelo tratamento desta temática devido à sua atualidade, pertinência, e carência 

de tratamento científico. 

O tema reveste importância académica e doutrinal na medida em que não existem 

estudos que tratam de forma detalhada e exaustiva a questão das citações e notificações no 

espaço da União Europeia. 

                                                           
3 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. Permitiu a unificação da aplicação das normas de conflito de jurisdição em matéria civil e 

comercial. Para além disto, simplificou as formalidades para o reconhecimento e execução de decisões sobre essas matérias. Assim, estes 

processos tornaram-se mais rápidos e simples. Este Regulamento foi revogado pelo atual Regulamento (CE) n.º 1215/2012. 

4 Artigo 38.º, n.º 1 do Regulamento (CE) n.º 44/2001: “As decisões proferidas num Estado-Membro e que nesse Estado tenham 

força executiva podem ser executadas noutro Estado-Membro depois de nele terem sido declaradas executórias, a requerimento de qualquer 

parte interessada”. 
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Desta forma, encontramo-nos perante um problema, com relevância científica, que 

merece o nosso estudo e investigação, para uma melhor compreensão e aplicação do 

Regulamento. 

Por isto, acreditamos que a presente dissertação poderá contribuir para uma análise do 

Regulamento (CE) n.º 1393/2007, nomeadamente o estudo das traduções das citações e 

notificações entre os Estados-Membros. Ambicionamos ainda que, com este estudo, se possam 

alertar os Estados-Membros para a importância das comunicações, sempre que as mesmas 

possam importar uma melhor salvaguarda dos cidadãos nacionais. 

 

3. Plano de investigação 

 

Depois de efetuadas todas as pesquisas e investigações sobre o tema, procuramos 

estruturar a presente dissertação em três partes: 

A primeira parte centra-se na contextualização histórica da cooperação judiciária em 

matéria civil e comercial, que nos ajuda a enquadrar as citações e notificações no espaço 

europeu. 

Na segunda parte, tratamos da análise crítica ao Regulamento (CE) n.º 1393/2007, em 

específico o artigo 14.º e respetivas comunicações, por parte dos Estados-Membros. 

A terceira parte do nosso estudo incide sobre a análise de vários acórdãos nacionais e 

europeus, com o objetivo de verificar o tratamento dos tribunais nesta matéria, nos vários 

Estados-Membros. É aqui analisada toda a problemática inerente à aplicação do artigo 14.º do 

presente Regulamento, com as respetivas implicações para a tutela jurisdicional efetiva. 
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Capítulo I – A cooperação judiciária em matéria civil e comercial na União Europeia 

 

Sumário: 1.Enquadramento histórico da harmonização do direito na União Europeia. 1.1. Evolução da 

harmonização do direito na União Europeia. 1.2. Da cooperação à integração - Meios para garantir a cooperação 

judiciária em matéria civil e comercial. 

 

1. Enquadramento histórico da harmonização5 do direito na União Europeia 

 

1.1. Evolução da harmonização6 do direito na União Europeia 

 

Hoje em dia, comportamentos desencadeados num determinado local podem fazer 

repercutir os seus efeitos na sociedade global. É, por este motivo, cada vez mais frequente, 

assistirmos a problemas sociais que têm uma dimensão global e cujas soluções passam, cada 

vez menos, por um plano apenas nacional. Assistimos à interligação entre as sociedades, tendo 

contribuído, em muito, para esta globalização, a supressão das barreiras económico-políticas e o 

progresso tecnológico, nomeadamente os sistemas de informação e comunicação. A eliminação 

destes obstáculos à livre circulação de mercadorias, pessoas, capitais e serviços determinou a 

criação de um mercado global.  

A integração europeia começou por ser uma integração de interesses meramente 

económicos. Atendendo ao seu percurso histórico, verificamos que a eliminação dos obstáculos 

à livre circulação de todos os fatores de produção gerou uma crescente interdependência das 

várias economias nacionais. Esta globalização económica é intensificada com o desenvolvimento 

das tecnologias da informação e comunicação que, cada vez mais, ultrapassam as barreiras 

estaduais e aproximam as populações mais distintas. Assim, assistimos a um fenómeno de 

globalização 7  ou mundialização ou, ainda, transnacionalização 8  que intensifica a cooperação 

                                                           
5 Em termos terminológicos, torna-se imperativo fazer a destrinça entre a expressão harmonização, que utilizamos na presente 

dissertação e outros vocábulos, a fim de prevenir eventuais confusões. No dicionário da Língua Portuguesa harmonização ou harmonizar significa 

o “ato ou efeito de harmonizar, fazer com que dois ou mais elementos formem um conjunto harmonioso, estabelecer uma relação de equilíbrio, 

uma harmonia entre dois ou mais elementos de um sistema”. Esta definição de harmonização não é equivalente à de unificação ou unificar 

“reunir vários elementos num todo único, reunir transformando numa unidade, num todo”. Também não podemos confundir harmonização com 

uniformização que é o “ato ou efeito de uniformizar, de tornar igual”. De ressalvar que estas expressões aparecem inúmeras vezes como 

sinónimas, daí a necessidade de as diferenciar. Expressões como unificação ou uniformização tendem a deturpar o verdadeiro significado de 

harmonização, impondo o fim da diversidade, o que não se pretende.                                                                  

6 Optamos pela noção de “harmonização”, ao invés da expressão “aproximação”, por esta última significar “pôr ou ficar próximo, 

tornar ou ficar mais unido, pôr a par ou ter um paralelo, uma relação de semelhança”.  

7  Globalização significa ver em globo; considerar em conjunto; totalizar ou integralizar. 
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entre comunidades, economias e Estados, facilitando as relações entre as empresas, agentes 

económicos e a interpenetração dos mercados financeiros. A globalização aliada à integração 

europeia faz com que surjam orientações, pensamentos e objetivos comuns nos vários Estados9.  

Este fenómeno trouxe ao Direito muitos desafios, uma vez que o papel do Estado em 

relação à economia, às atividades empresariais e às relações privadas deixou de ser apenas 

estabelecido entre as pessoas do mesmo Estado, confinado às fronteiras desse Estado10.  

As relações jurídicas podem estabelecer-se: 

- apenas dentro do ordenamento jurídico de um determinado território; ou 

- em conexão com dois ou mais ordenamentos jurídicos.  

As que se estabelecem apenas num determinado território são as que têm todos os seus 

elementos em conexão com esse ordenamento, as transfronteiriças são aquelas cujos elementos 

da relação jurídica estão em contacto com vários ordenamentos. Potenciador desta diversidade 

dos elementos de conexão é a liberdade de circulação de pessoas, mercadorias, serviços e 

capitais, num espaço único, constituído por vários Estados. De forma a criar um sistema 

organizado, através de pontos de contacto com os diversos sistemas jurídicos, os instrumentos 

normativos de regulação da rede judiciária em matéria civil e comercial, representam formas de 

cooperação entre os Estados-Membros da União Europeia11. 

A cooperação12 judiciária em matéria civil na União Europeia tem assumido contornos de 

harmonização13 do Direito, com inúmeros reflexos em termos da globalização da sociedade14. 

                                                                                                                                                                          
8Cfr. FROUFE, Pedro Madeira, “Globalização e Integração. Doze Pistas de Reflexão”, pp. 208-221 in 50 anos do Tratado de Roma, 

QuidJuris, Lisboa, 2007. 

9Cfr. MESQUITA, Lurdes, O Título Executivo Europeu como Instrumento de Cooperação Judiciária Civil na UE. Implicações em 

Espanha e Portugal, Almedina, 2012, pp. 21-39. 

10Cfr. CANOTILHO, José Joaquim Gomes, “Estado de Direito e Internormatividade”, pp. 175-185 in Direito da União Europeia e 

Transnacionalidade, QuidJuris, Lisboa, 2010. 

11Cfr. RIBEIRO, António da Costa Neves (2002), Processo Civil da União Europeia, Coimbra, Coimbra Editora, pp. 17-46 

12 Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados europeus começaram, passo a passo, a ligar-se política e economicamente. O grande 

objetivo na altura era o de manter a paz, na Europa, para o futuro. Para manter esse objetivo, foi criada, em 1951, a Comunidade Europeia do 

Carvão e do Aço (CECA), que evoluiu, em 1957, para a Comunidade Económica Europeia (CEE), com o Tratado de Roma, onde foram abolidas 

as barreiras alfandegárias e outros obstáculos ao comércio. O início do alargamento da União Europeia dá-se na década de 70, mas é em 1986 

que o Ato Único Europeu é assinado. Com este Tratado cria-se o “Mercado Único”, onde os entraves para o livre fluxo de comércio na União 

Europeia são abolidos. Este “Mercado Único” só fica concluído em 1992, com as “quatro liberdades”: livre circulação de pessoas, mercadorias, 

serviços e capitais. É também nos anos 90 que se instituem dois importantes Tratados: o Tratado de Maastricht em 1992 e o de Amesterdão em 

1999. A entrada no século XXI trouxe consigo o euro, que começou a ser introduzido em muitos Estados da União Europeia no dia 1 de janeiro 

de 2002. O Tratado de Lisboa é ratificado por todos os Estados da União Europeia, antes da sua entrada em vigor, em 1 de dezembro de 2009. 

A integração europeia começou por ser apenas uma integração económica. Mas a União Europeia evoluiu de tal forma que se tornou também 

numa união política, garantindo para além da paz e estabilidade, a melhoria significativa do nível de vida dos europeus, que podem circular 

livremente por toda a União. 
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Data de 1926 o primeiro movimento internacional para a harmonização do Direito 

Internacional. O Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado Internacional 15 , 

sediado em Roma, começou por ser um órgão auxiliar da Sociedade das Nações, tendo sido 

reformulado em 1940, devido à sua dissolução. Com esta reformulação nasce o Estatuto do 

UNIDROIT. É no artigo 1º deste Estatuto que a UNIDROIT se compromete a analisar as formas 

de harmonização e coordenação do Direito entre os Estados. Esta análise teria como objetivo 

preparar os Estados para a adoção de uma legislação de Direito Privado Uniforme16. 

Em 1951, a Conferência de Haia de Direito Internacional Privado 17  foi outro 

movimento que ajudou na harmonização do Direito Internacional. O seu trabalho vem a ser 

desenvolvido há vários anos e tem-se constatado que tentar unificar com instrumentos de Direito 

Internacional Privado não produz grandes efeitos. Os obstáculos são vários, desde a necessidade 

de consenso, às dificuldades de interpretação, passando ainda pelo problema da entrada em 

vigor18.  

A European Convention on Human Rights e a International Convenant on Civil 

and Political Rights celebradas a 4 de novembro de 1950 e a 16 de dezembro de 1966, 

respetivamente, demonstram os primeiros sinais de cooperação judiciária internacional, dando 

resposta às preocupações de uma lei processual e a um exercício de funções jurisdicionais por 

parte dos Estados, que fossem justos, adequados e acessíveis a todos. 

                                                                                                                                                                          
13 A noção de harmonização, neste contexto, tem de ser pensada em sentido estrito: por um lado, temos a harmonização dos direitos 

processuais internos e, por outro, temos a harmonização no sentido de serem criados processos e procedimentos, a nível europeu, para a 

tramitação de litígios com caráter transfronteiriço, mas que tenham caráter alternativo face aos mecanismos propostos no seio de cada um dos 

Estados-Membros. Como nos afirma María Pía Calderón Cuadrado “ (…) la armonización positiva, la nacida directamente de acciones legislativas 

– comunitarias – que imponen a todos – los Estados membros – una concreta y más o menos amplia regulación, aparte de no ser exigiblevía 

normativa o jurisprudencial, tampocoen el sector jurídico investigado respondia a una auténtica y real necesidad.” In “Contra la armonización 

positiva – y procesal – en la Unión Europea”, La armonización del Derecho Procesal tras el Tratado de Lisboa, Thomson Reuters Aranzadi, 2012 

14Cfr. MESQUITA, Lurdes, O Título Executivo Europeu como Instrumento de Cooperação Judiciária Civil na UE. Implicações em 

Espanha e Portugal, Almedina, 2012, pp. 43-47. 

15 Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado Internacional ou Unidroit. Sediada em Roma, tem conseguido congregar 

Estados-Membros bastante heterogéneos, ligando Estados de diferentes continentes e pertencentes a sistemas jurídicos e políticos que nem 

sempre se igualam. Texto disponível em http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-civil-comercial/unidroit.html [11/08/2014]. 

16Cfr. MESQUITA, Lurdes, O Título Executivo Europeu como Instrumento de Cooperação Judiciária Civil na UE. Implicações em 

Espanha e Portugal, Almedina, 2012, pp. 59-63. 

17  É uma organização internacional intergovernamental composta por 69 membros e que tem por finalidade trabalhar para a 

unificação progressiva das regras de Direito Internacional Privado. Mais desenvolvimentos disponíveis em 

http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-civil-comercial/conf-haia-direito-int-privado.html [11/08/2014]. 

18Cfr. MESQUITA, Lurdes, O Título Executivo Europeu como Instrumento de Cooperação Judiciária Civil na UE. Implicações em 

Espanha e Portugal, Almedina, 2012, pp. 64-65. 

http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-civil-comercial/unidroit.html
http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-civil-comercial/conf-haia-direito-int-privado.html
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O Tratado que reuniu um maior consenso a nível de cooperação e harmonização no 

Processo Civil foi o Tratado de Nova Iorque de 1958, sendo mesmo um meio aplicado à 

arbitragem internacional19. 

O Direito Processual Civil na União Europeia mostrou os seus primeiros sinais de 

harmonização na Convenção de Bruxelas de 1968, que foi mais tarde alargada aos países do 

EFTA, através da Convenção de Lugano de 198820.  

Em 1993, é apresentada à comissão a Proposta Storme. Um projeto de proposta de 

diretiva sobre a aproximação da legislação dos Estados-Membros respeitante a aspetos 

processuais das ações cíveis. Esta foi presidida pelo Professor Marcel Storme, tendo constituído 

o início da tentativa de encurtar a distância entre os aspetos fundamentais do processo civil. Esta 

proposta não chegou a ser convertida numa iniciativa legislativa da Comissão, pois era adversa 

ao Princípio da Subsidiariedade introduzido pelo Tratado da União Europeia, onde esta se 

encontrava limitada, não lhe sendo permitido conceber o pensamento do “Código de Processo 

Civil Europeu”21. 

A harmonização na União Europeia torna-se cada vez mais importante, pois sempre que 

as relações entre os Estados-Membros se intensificam, aumenta proporcionalmente a viabilidade 

de surgirem conflitos transfronteiriços. Torna-se necessário ter atenção redobrada ao exercício 

das liberdades de circulação no espaço europeu, uma vez que, como é comum as empresas de 

um Estado venderem e comprarem noutros Estados e/ou os cidadãos de um Estado-Membro 

trabalharem noutro Estado-Membro, surgem diferenças entre os vários sistemas e pode verificar-

se uma evasão para os Estados-Membros que melhor salvaguardem certos interesses 

económicos, o que faz aparecer situações de “forum shopping”22. 

A União Europeia influencia o direito nacional e os Estados-Membros fazem interagir o 

seu direito na União Europeia. Esta União tem sido um espaço caracterizado por vários pontos 

de convergência, nomeadamente, o acesso à justiça, a celeridade e a imparcialidade dos 

tribunais.  
                                                           

19Cfr. MESQUITA, Lurdes, O Título Executivo Europeu como Instrumento de Cooperação Judiciária Civil na UE. Implicações em 

Espanha e Portugal, Almedina, 2012, p. 89. 

20 A Convenção de Lugano, relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial, foi assinada pelos 

Estados-Membros e pelos Estados do EFTA em 16 de setembro de 1988. Como o seu conteúdo era análogo à Convenção de Bruxelas, foi 

ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 51/92, de 30 de outubro, vigorando em Portugal desde 1 de julho de 1992.  

21Cfr. MESQUITA, Lurdes, O Título Executivo Europeu como Instrumento de Cooperação Judiciária Civil na UE. Implicações em 

Espanha e Portugal, Almedina, 2012, pp. 23-24. 

22Cfr. MESQUITA, Lurdes, O Título Executivo Europeu como Instrumento de Cooperação Judiciária Civil na UE. Implicações em 

Espanha e Portugal, Almedina, 2012, p. 98. 
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A União não pretende uma unificação do direito processual, quer é facilitar o acesso à 

justiça, criando condições para que os litígios transfronteiriços sejam cada vez mais equitativos. 

A harmonização do Direito Processual Civil revela-se como uma realidade da 

Comunidade Europeia e como um fim a atingir com o Tratado de Maastricht, em 1992, o 

Tratado de Amesterdão, em 1997 e com Tampere, em 1999. Consubstanciam-se aqui as 

medidas que tinham sido propostas pela Comissão Storme. Surge, assim, a legislação europeia 

que se aplica diretamente aos Estados-Membros. Legislação essa de Direito Processual, que 

começa a construir um conjunto de normas comuns, nomeadamente, em domínios como a 

competência judiciária, o reconhecimento e a execução de decisões em matéria civil e 

comercial, entre outros. É exemplo deste conjunto de legislação o Regulamento (CE) n.º 

44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 200023.  

A esta legislação acrescem outros atos normativos que solidificam a cooperação 

judiciária europeia em matéria civil e comercial, como é exemplo o Regulamento (CE) n.º 

1393/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de novembro de 2007. Este tem 

como objeto a citação e notificação dos atos judiciais e extrajudiciais em matéria civil e 

comercial, desenvolvendo o espaço europeu24. 

Como podemos verificar, a harmonização do processo civil não tem sido, nem será 

tarefa fácil, mas de forma pouco percetível vai-se construindo. 

 

1.2. Da cooperação à integração - meios para garantir a cooperação judiciária 

em matéria civil e comercial 

 

Em termos de cooperação25 na União Europeia, relembramos que esta teve a sua génese 

na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), instituída pelo Tratado de Paris 

                                                           
23 O Regulamento n.º 44/2001, do Conselho, de 22 de Dezembro de 2000, (agora revogado pelo Regulamento (CE) n.º 1215/2012) 

relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, também designado por Bruxelas I, 

veio substituir, nas relações entre os Estados, a Convenção de Bruxelas, que versava sobre a mesma matéria. Este Regulamento estabelece as 

conexões objetivas que determinam as competências dos Tribunais dos Estados-Membros, nos conflitos plurilocalizados. Determina ainda as 

regras sobre o reconhecimento e execução de decisões proferidas pelos tribunais dos Estados-Membros. Este Regulamento reúne num só 

documento, o direito de todos os Estados, dando lugar a um só direito processual uniforme. Aqui está assumida a confiança entre jurisdições dos 

Estados-Membros, que leva ao reconhecimento mútuo das decisões judiciais, que são a base da integração e da livre circulação de decisões. O 

Regulamento n.º 1215/2012, que entrou em vigor em 10 de janeiro de 2015 refunda o Regulamento n.º 44/2001, tendo como principal 

imagem de marca a completa supressão do exequatur. 

24Cfr. MESQUITA, Lurdes, O Título Executivo Europeu como Instrumento de Cooperação Judiciária Civil na UE. Implicações em 

Espanha e Portugal, Almedina, 2012, pp. 103-105. 

25Cfr. CAMPOS, João Mota de, Campos, Luiz Mota de, Manual de Direito Europeu, Coimbra Editora, 2010, pp. 39-59. 



 

10 
 

celebrado em 18 de abril de 1951. A Declaração de Robert Schuman, Ministro dos Negócios 

Estrangeiros Francês, foi o salto para a contínua integração europeia, que teve como sucessoras 

a Comunidade Económica Europeia (CEE) e a Comunidade Europeia da Energia 

Atómica (CEEA)2627. 

A expressão “cooperação” surge, pela primeira vez, em 1986, com o Ato Único 

Europeu. É com a primeira revisão dos Tratados que a cooperação judicial em matéria civil e 

penal na União Europeia começa a emergir.  

Com o Tratado de Maastricht (Tratado da União Europeia - 1992) é adotado um 

novo rumo, com os Estados-Membros a concordarem com uma política externa e de segurança, 

que se poderia tornar numa defesa comum. Isto intensifica a ideia de identidade europeia, a 

apelar à independência, paz, segurança e progresso quer na Europa, quer no Mundo. Em 

paralelo, com a adoção de medidas referentes à justiça e aos assuntos internos, é facilitada a 

liberdade de circulação de pessoas. 

O Tratado de Amesterdão (1997) vem reforçar a cooperação judiciária com a 

comunitarização e criação de um efetivo espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, ou seja, a 

cooperação é reforçada, com o controlo judiciário e democrático do TJUE e do Parlamento 

Europeu. 

Através do Conselho Europeu de Tampere foram fortalecidos os desígnios de Liberdade, 

Segurança e Justiça, após a comunitarização. São enunciados como “Marcos de Tampere” a 

Política Comum da União Europeia em Matéria de Asilo e Migração, um verdadeiro espaço 

europeu de Justiça. 

“Tampere” deu início ao princípio do reconhecimento mútuo, à frente analisado, como 

a base da Cooperação Judiciária. A Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial 

também tem a sua origem neste Conselho. Sempre que existisse um litígio envolvendo vários 

Estados, era criada uma rede de autoridades nacionais, com representantes das autoridades 

judiciárias e administrativas dos Estados-Membros. Estas autoridades eram competentes no 

domínio do direito civil e comercial, reforçando, com estas reuniões, a cooperação entre os 

Estados-Membros, nestas matérias28. 

                                                           
26 Os tratados instituidores destas Comunidades foram celebrados em Roma, a 25 de março de 1957. 

27Cfr. QUADROS, Fausto de, Direito da União Europeia, Almedina, 2009, pp. 29-66. 

28Cfr. MESQUITA, Lurdes, O Título Executivo Europeu como Instrumento de Cooperação Judiciária Civil na UE. Implicações em 

Espanha e Portugal, Almedina, 2012, pp. 142-145. 
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O Tratado de Nice (2001) foi importante para a cooperação judiciária, na medida em 

que, apesar de não alterar o tema da cooperação judiciária civil, as matérias passaram a estar 

sujeitas a uma codecisão entre o Conselho e o Parlamento Europeu. Este Tratado surge 

essencialmente para preparar a União Europeia para o alargamento a 25 Estados-Membros. 

A cooperação judiciária continuou na ordem do dia com o Programa de Haia, pois o 

Conselho Europeu em 2004 decidiu continuar com o desenvolvimento de um espaço de 

Segurança, Liberdade e Justiça, aprovando o Programa de Haia. É sublinhada a importância de 

as fronteiras dos Estados não constituírem obstáculos à resolução de litígios. Foi assim reforçada 

a facilidade do processo do direito civil transfronteiriço, bem como o reconhecimento mútuo das 

decisões29. 

O Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa foi um marco importante na 

cooperação judiciária, uma vez que tinha como objetivo a “despilarização”, ou a fusão dos 

pilares comunitários30. Desta forma, a cooperação penal, civil e judicial estariam integradas no 

“Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça”. 

O Tratado de Lisboa (2007) quis continuar com a política da cooperação judiciária em 

matéria civil e comercial. De forma a melhorar o acesso à justiça europeia, foi dada prioridade à 

justiça eletrónica (E-justice) e foi atribuída uma maior importância aos mecanismos alternativos 

de resolução de litígios, como é o caso da mediação. O Tratado de Lisboa foca, assim, a sua 

atenção na concretização do espaço de Liberdade, Segurança e Justiça sem barreiras internas31.   

O Programa de Estocolmo 32  tem como meta um espaço europeu coeso e sem 

fragmentos, para que o acesso à justiça seja facilitado de tal modo que todos os cidadãos a 

possam obter em toda a União. É dada relevância à abolição de todas as medidas intermédias, 

como é o caso do exequatur e ao alargamento do reconhecimento mútuo a mais matérias, como 

as sucessões ou os regimes matrimoniais. É aqui também referida a preocupação em continuar 

a harmonização das regras de conflito de leis a nível da União. A partir deste momento, a União 

Europeia deixou de estar circunscrita apenas aos seus objetivos económicos e, hoje em dia, é 

praticamente impossível visualizar uma Europa sem as suas “liberdades”. A União Europeia 

                                                           
29Cfr. MESQUITA, Lurdes, O Título Executivo Europeu como Instrumento de Cooperação Judiciária Civil na UE. Implicações em 

Espanha e Portugal, Almedina, 2012, pp. 146-151. 

30Cfr. DUARTE, Maria Luísa, Estudos sobre o Tratado de Lisboa, Almedina, 2010,  pp. 27-28. 

31Cfr. DUARTE, Maria Luísa, Estudos sobre o Tratado de Lisboa, Almedina, 2010,  pp. 7-35. 

32Cfr. o Programa de Estocolmo em 

http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/jl0034_pt.htm [12/08/2014]. 

http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/jl0034_pt.htm
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percorreu um caminho ímpar e isso está espelhado em todas as formas de integração que se 

tem adotado33. 

Uma dessas formas de integração é a cooperação judiciária. Esta foi ganhando um 

espaço cada vez mais importante, no seio das relações europeias. Um grande passo para o 

desaparecimento das barreiras jurídicas foi dado em 2009, com a aprovação deste Programa, 

que incitava à solidificação da Europa, como um espaço de direito e de justiça, tentando eliminar 

a divisão que existe atualmente. Uma das formas de acabar com esta segmentação seria através 

da criação de instrumentos que permitissem aos cidadãos europeus um acesso mais fácil à 

justiça, em toda a União.  

O objetivo primordial com estes instrumentos é certificarmo-nos de que as fronteiras dos 

Estados não são motivos impeditivos à resolução dos litígios. 

 

2. As citações e notificações no espaço da União Europeia 

 

2.1. O processo das citações e notificações no espaço da União Europeia 

 

As citações e notificações34 dos atos judiciais tanto se operam no território português 

como, por vezes, têm de ocorrer no território de outros Estados-Membros. Torna-se, portanto, 

necessário acionar a cooperação dos Tribunais e demais entidades competentes desses 

territórios. 

Atualmente, com a globalização e a cooperação judiciária, este processo torna-se mais 

simples. Antes de tudo isto, os Estados recorriam às Convenções Internacionais, como o 

Protocolo anexo à Convenção de Bruxelas de 27 de setembro de 1968 e a Convenção 

de Haia de 15 de novembro de 196535. 

Em 2000 surgiu o Regulamento (CE) n.º 1348/2000 do Conselho. Este 

Regulamento foi aprovado na sequência do Ato do Conselho, de 26 de maio de 1997, onde se 
                                                           

33Cfr. MESQUITA, Lurdes, O Título Executivo Europeu como Instrumento de Cooperação Judiciária Civil na UE. Implicações em 

Espanha e Portugal, Almedina, 2012, pp. 155-156. 

34 A citação e a notificação correspondem ao ato através do qual se dá conhecimento ao Réu ou ao executado que contra ele foi 

proposta uma ação, sendo este chamado ao processo para se defender e ao ato de chamar alguém a juízo ou dar conhecimento de um facto, 

respetivamente. Estão plasmadas no artigo 219.º do Código o Processo Civil e concretizam um dos princípios fundamentais do processo civil, o 

Princípio do Contraditório. Ou seja, o chamamento do sujeito passivo da relação processual é feito pela citação, dando-lhe o direito de exercer a 

sua defesa. Todas as outras comunicações do tribunal em relação ao Réu ou ao executado assumem a natureza de notificações judiciais. 

35Cfr. MESQUITA, Lurdes, O Título Executivo Europeu como Instrumento de Cooperação Judiciária Civil na UE. Implicações em 

Espanha e Portugal, Almedina, 2012, pp. 169-171. 
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estabeleceu uma Convenção relativa à citação e notificação dos atos judiciais e extrajudiciais em 

matérias civil e comercial nos Estados-Membros da União Europeia. Esta convenção não chegou 

a entrar em vigor, mas assegurou-se a continuidade dos resultados das negociações subjacentes 

à celebração da Convenção, aprovando-se o Regulamento (CE) 1348/2000 que é quase uma 

réplica do conteúdo da Convenção. 

Este foi revogado 7 anos depois pelo Regulamento (CE) n.º 1393/2007 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 de novembro de 2007, referente à citação e notificação dos atos 

judiciais e extrajudiciais em matérias civil e comercial nos Estados-Membros. 

A eficácia e a celeridade nos processos judiciais no processo civil faz com que os atos 

judiciais e extrajudiciais sejam transmitidos diretamente e através de meios rápidos entre as 

entidades locais, designadas pelos Estados-Membros. Para que isto seja possível é necessária:  

 - a utilização de formulários;  

 - a definição de prazos razoáveis (30 dias para citar ou notificar); 

 -a designação de entidades locais competentes para a transmissão dos atos, 

procedendo à agilização decorrente do facto de cada Estado-Membro ter a faculdade de proceder 

diretamente, pelos serviços postais, à citação ou à notificação de atos a pessoas que residam 

noutro Estado-Membro por carta registada com aviso de receção ou equivalente. 

É com a aprovação e aplicação do Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, 

que passam a ser reguladas as regras sobre a competência judiciária e execução de decisões 

em matéria civil e comercial já acordadas em 1968, na Convenção de Bruxelas. Algumas das 

regras fundamentais da competência internacional abrangem as matérias contratuais, seguros e 

consumo36. 

A litigância internacional não é um fenómeno recente, no entanto a interdependência 

entre os sistemas judiciais a nível mundial e a nível estadual é cada vez mais visível. 

As relações plurilocalizadas cujos elementos determinam conexão com vários 

ordenamentos jurídicos fazem-nos interrogar sobre as garantias facultadas a cada cidadão para 

invocar o direito de acesso à justiça noutro Estado-Membro da União Europeia. Situações 

simples como um acidente de viação entre duas viaturas, uma conduzida por um espanhol e 

                                                           
36Cfr. MESQUITA, Lurdes, O Título Executivo Europeu como Instrumento de Cooperação Judiciária Civil na UE. Implicações em 

Espanha e Portugal, Almedina, 2012, pp. 176-177. 



 

14 
 

outra por um português que ocorra em Madrid, podem fazer-nos pensar sobre as garantias 

concedidas ao cidadão português em Espanha37.  

Neste contexto, foram surgindo iniciativas para criar uma certa reciprocidade quanto aos 

direitos dos cidadãos no acesso ao direito. Esta reciprocidade materializa-se no princípio da 

confiança recíproca que será analisado infra, a par com o princípio do reconhecimento mútuo. 

O Regulamento (CE) n.º 1393/2007, a seguir analisado, é a concretização destes 

princípios, que tornam exequível a cooperação judiciária em matéria civil e comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37Cfr. MESQUITA, Lurdes (2012), O Título Executivo Europeu como instrumento de cooperação judiciária civil na UE, Almedina, pp. 

181-183. 
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Capítulo II – O Regulamento (CE) n.º 1393/2007 do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 13 de novembro de 2007 

 

Sumário: 1. O surgimento do atual Regulamento (CE) n.º 1393/2007. 2. Estrutura doRegulamento (CE) n.º 

1393/2007. 2.1. As finalidades do presente Regulamento. 2.2. O âmbito material do Regulamento. 2.2.1 – A 

matéria civil e comercial. 2.2.2. O problema das citações e notificações de atos judiciais e extrajudiciais. 2.3. Âmbito 

de aplicação territorial do Regulamento. 2.3.1. As entidades de origem e as entidades requeridas. 2.3.1.1. A 

entidade central. 2.3.2. O processo propriamente dito - As vias de transmissão e citação ou notificação de atos 

judiciais e extrajudiciais – A transmissão direta de atos. 2.3.2.1. A problemática da determinação da efetiva prática 

dos atos. 2.3.3. Outros meios de transmissão e de citação ou notificação de atos judiciais e extrajudiciais. 2.3.3.1. A 

via diplomática ou consular. 2.3.3.2. A transmissão direta num processo judicial. 2.3.3.3. A via postal. 2.3.3.3.1. A 

questão das traduções dos documentos pela via postal. 2.3.4. Existe algum tipo de hierarquia entre estes meios de 

transmissão? 2.4. A revelia. 2.5. As custas. 2.6. As comunicações dos Estados-Membros ao Regulamento. 2.7. As 

regras de cooperação – o dever de comunicação e informação no Regulamento. 3. A questão fundamental das 

traduções dos atos e dos documentos transmitidos. 3.1. O acórdão Weiss und Partner. 3.2. O acórdão Leffler. 3.3. 

A análise das questões essenciais.  

 

1. O surgimento do atual Regulamento (CE) n.º 1393/2007 

 

O Regulamento (CE) n.º 1348/2000 do Conselho, de 29 de maio de 200038, relativo à 

citação e notificação de atos judiciais e extrajudiciais em matéria civil e comercial nos Estados-

Membros, foi revogado pelo Regulamento (CE) n.º 1393/2007 do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 13 de novembro de 200739. A preceder estes Regulamentos não havia nenhum 

documento referente à transmissão dos atos judiciais e extrajudiciais que vinculasse os Estados-

Membros da União Europeia em conjunto. 

O indício mais próximo que existia desta vinculação aparecia pela Convenção de 

Bruxelas de 196840, relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria 

civil e comercial. Nesta designava-se que, num litígio, o juiz deveria suspender a instância, 

                                                           
38 A regra neste Regulamento é a transmissão direta dos atos judiciais e extrajudiciais entre entidades designadas pelo tribunal do 

Estado requerente da citação e notificação, e o tribunal ao qual o pedido é dirigido. Vide RIBEIRO, António da Costa Neves (2002), Processo Civil 

da União Europeia, Coimbra, Coimbra Editora, p. 35. 

39  O Regulamento (CE) n.º 1393/2007 pode ser consultado em http://www.dgpj.mj.pt/sections/relacoes-

internacionais/anexos/regulamento-ce-n-1393/ [30.10.2014]. 

40  A Convenção de Bruxelas de 1968 está disponível em http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-

internacional/convencoes-europeias/convencao-de-bruxelas-de/ [30.10.2014].  

http://www.dgpj.mj.pt/sections/relacoes-internacionais/anexos/regulamento-ce-n-1393/
http://www.dgpj.mj.pt/sections/relacoes-internacionais/anexos/regulamento-ce-n-1393/
http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-internacional/convencoes-europeias/convencao-de-bruxelas-de/
http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-internacional/convencoes-europeias/convencao-de-bruxelas-de/
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enquanto não houvesse a certeza de que a petição inicial teria sido recebida pelo requerido em 

tempo útil para arguir a sua defesa. 

Na Convenção estava também prevista a recusa do reconhecimento e execução de uma 

decisão caso a petição inicial não tivesse sido citada ou notificada ao requerente revel, 

regularmente e em tempo útil, para este se defender41. Apesar disto, era frequente verificar-se 

problemas quanto à transmissão dos atos judiciais, para efeitos de citação ou de notificação em 

contexto transfronteiriço42.  

Os atos judiciais eram transmitidos entre os Estados-Membros de acordo com a 

Convenção de Haia43, mais concretamente, a Convenção de 15 de novembro de 1965, que era 

referente à citação e notificação no estrangeiro dos atos judiciais e extrajudiciais em matéria civil 

e comercial.  

Os Estados-Membros eram partes desta Convenção e de várias Convenções bilaterais, o 

que gerava um clima de incerteza na altura de escolher as alternativas propostas44.  

Outro problema prendia-se com a falta de tradução dos atos, de acordo com as 

exigências do Estado requerido. A questão centrava-se essencialmente nos destinatários 

nacionais e nos destinatários que dominavam a língua do Estado de origem. Estes procediam à 

recusa de certos atos sem tradução, alegando que não tinham sido respeitadas as exigências do 

Estado requerido quando, na realidade, o compreendiam45.  

Bastava um pequeno erro nas formalidades de transmissão de um ato para este ser 

imediatamente devolvido à autoridade que o expedia. Tal fenómeno poderia ser evitado através 

da apresentação de um pedido de retificação ou de informação complementar, que permitiria 

que a citação ou a notificação fossem realizadas. Verificava-se o problema das autoridades 

localmente competentes não possuírem meios de comunicação direta, o que dificultava em 

muito o desenvolvimento dos processos. 

Estas dificuldades começaram a ser colmatadas com a implementação de um grupo de 

trabalho (surgido em Outubro de 1993), que começou a elaborar um instrumento que pudesse 

                                                           
41 O mesmo sucedia no Regulamento (CE) n.º 44/2001 e mantém-se no novo Regulamento (CE) n.º 1215/2012. 

42 BAUR, Marie-Odile, “Notificação dos actos” in Conselho da UE, Direito Civil, Cooperação Judiciária Europeia, Secretariado-Geral do 

Conselho, 2004. Texto disponível em https://www.yumpu.com/pt/document/view/12773266/direito-civil-europa/161 [11.12.2014] p. 162. 

43 A Convenção de Haia encontra-se disponível em http://www.dgpj.mj.pt/sections/noticias/convencao-da-haia [30.10.2014]. 

44BAUR, Marie-Odile, “Notificação dos actos” in Conselho da UE, Direito Civil, Cooperação Judiciária Europeia, Secretariado-Geral do 

Conselho, 2004. Texto disponível em https://www.yumpu.com/pt/document/view/12773266/direito-civil-europa/161 [11.12.2014] p. 162. 

45BAUR, Marie-Odile, “Notificação dos actos” in Conselho da UE, Direito Civil, Cooperação Judiciária Europeia, Secretariado-Geral do 

Conselho, 2004. Texto disponível em https://www.yumpu.com/pt/document/view/12773266/direito-civil-europa/161 [11.12.2014] p. 163. 

 

https://www.yumpu.com/pt/document/view/12773266/direito-civil-europa/161
http://www.dgpj.mj.pt/sections/noticias/convencao-da-haia
https://www.yumpu.com/pt/document/view/12773266/direito-civil-europa/161
https://www.yumpu.com/pt/document/view/12773266/direito-civil-europa/161
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melhorar a transmissão de atos entre os Estados-Membros, a pedido do Conselho de Ministros 

da Justiça. Foi assim apresentada uma adaptação ao protocolo anexo à Convenção de Bruxelas 

de 1968, em que os atos poderiam ser transmitidos diretamente entre oficiais de justiça dos 

Estados interessados, à exceção dos Estados de destino que se opusessem.  

Em 1995 foi apresentado pela Presidência francesa um projeto de convenção que: 

i) previa a transmissão direta dos atos entre autoridades dos Estados-Membros 

competentes; ii) estatuía um prazo para a aplicação do processo de transmissão notificação de 

atos; e iii) determinava uma resolução em relação às traduções46.  

A Convenção relativa à citação e notificação nos Estados-Membros da União Europeia foi 

adotada em 1997, tendo a Comissão apresentado o projeto de diretiva do Conselho. A 

elaboração de um Regulamento foi o passo seguinte, pelo que, em 29 de maio de 2000, foi 

aprovado o Regulamento (CE) n.º 1348/2000, relativo à citação e notificação dos atos judiciais e 

extrajudiciais em matéria civil e comercial47. 

Foi necessário um espaço temporal de 5 anos, desde o surgimento do projeto, à 

elaboração do Regulamento, uma vez que a preparação de um instrumento destes requereu um 

equilíbrio entre as diferentes formas de transmissão dos atos nos diversos Estados-Membros. 

Afinal, cada Estado tem as suas regras processuais, incluindo as várias modalidades de citação 

e notificação. Conjugou-se, por um lado, os direitos das partes interessadas na citação e 

notificação e, por outro, a eficiência do instrumento. 

A 13 de novembro de 2007 surge o Regulamento 1393/2007 (CE), que revoga o 

anterior e traz algumas inovações.  

As razões que levaram à revogação do Regulamento foram, sobretudo, de ordem prática. 

Detetou-se que não eram utilizados os formulários anexos e que se confundiam as disposições 

linguísticas, bem como a não observância dos prazos estabelecidos, o que levava ao aumento 

dos custos e conduzia a um questionamento da transparência dos elementos que compunham 

os formulários.  

Com a entrada em vigor do novo Regulamento, operaram-se algumas alterações. De 

entre todas, destacam-se a fixação de prazos para a transmissão dos atos entre os Estados e a 

                                                           
46BAUR, Marie-Odile, “Notificação dos actos” in Conselho da UE, Direito Civil, Cooperação Judiciária Europeia, Secretariado-Geral do 

Conselho, 2004. pp. 163-164. Texto disponível em https://www.yumpu.com/pt/document/view/12773266/direito-civil-europa/161 

[11.12.2014]. 

47 O Regulamento (CE) n.º 1348/2000 está disponível em 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0037:0052:PT:PDF [30.10.2014]. 

 

https://www.yumpu.com/pt/document/view/12773266/direito-civil-europa/161
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0037:0052:PT:PDF
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uniformização do seu sistema de contagem, tendo em conta que estes eram contados de acordo 

com os diversos sistemas jurídicos, o que conduzia a múltiplas interpretações das normas.  

Outras modificações prenderam-se com o seguinte: 

- melhorar as normas linguísticas referentes às traduções dos atos e dos documentos 

anexos; 

- verificar e aperfeiçoar os textos alusivos às custas; 

- uniformizar os meios para a notificação postal (dando-se preferência à carta registada 

com aviso de receção); e 

- facilitar a divulgação, por meios informáticos e do acesso digital à distância ao Manual 

respetivo48. 

Num sentido mais lato e, para concluir, as razões que estiveram na génese deste 

Regulamento foram: promover o melhor funcionamento do mercado interno e o desenvolvimento 

do espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, de forma a incutir uma maior rapidez na 

transmissão de atos. 

 

2. A estrutura do Regulamento (CE) n.º 1393/2007 

 

2.1.As finalidades do presente Regulamento 

 

O objetivo do novo Regulamento (CE) n.º 1393/2007, para além de assegurar a 

cooperação judiciária, passa por permitir que a transmissão dos atos judiciais e extrajudiciais 

entre os Tribunais dos Estados-Membros seja melhorada, tornando-a mais rápida e simples49.  

Neste Regulamento é reafirmada a importância que as citações e notificações no espaço 

da União Europeia possuem, pois são trâmites indispensáveis para assegurar a eficácia dos 

processos judiciais plurilocalizados. Nas palavras de Carlos Melo Marinho “A matéria das 

citações e notificações judiciais intra-comunitárias não podia ficar esquecida, já que constitui 

elemento decisivo para a tramitação e produção de efectividade e eficácia nos processos 

judiciais com conotações transfronteiriças”50. 

                                                           
48 Manual disponível em http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/manual_sd.pdf [2.11.2014]. 

49Cfr. n.º 1 e n.º 2 dos “considerandos” preambulares do Regulamento (CE) n.º 1393/2007. 

50Cfr. MARINHO, Carlos Manuel Gonçalves de Melo, “As Citações e Notificações no Espaço Europeu Comum” in Revista Julgar p. 32. 

Texto disponível em http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-

notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf [1.12.2014]. 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/manual_sd.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf
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A prossecução destes objetivos patentes no Regulamento, tem como alicerce algumas 

diretrizes51. Vejamos quais são: 

i) Cooperação e confiança recíproca – uma das bases do Regulamento (CE) n.º 

1393/2007 é a confiança recíproca nos sistemas nacionais e na transmissão de documentos. 

Esta transmissão é realizada de acordo com o presente Regulamento; no entanto, o ato da 

entrega, em si mesmo, é efetuado de acordo com a respetiva lei nacional; 

ii) Flexibilidade – este Regulamento estabelece um sistema muito flexível, que incorpora 

cinco formas de transmissão de documentos.  

- Quatro formas de citação: via direta, citação e notificação direta, citação e notificação 

por agentes consulares ou agentes de embaixadas e por via postal;  

 - Uma via de transmissão: transmissão por via diplomática ou consular; 

iii) Transmissão direta de documentos entre autoridades nacionais – os Estados-

Membros têm a suscetibilidade de escolher como entidades de origem/requeridas/centrais os 

órgãos jurisdicionais.  

iv) Simplicidade dessa transmissão – de forma a estabelecer  - um procedimento 

simples e seguro entre as autoridades nacionais, o Regulamento inclui vários formulários 

standard, todos eles fáceis de preencher e criados em versões multilíngues. Estes formulários 

podem ser encontrados no Atlas Judiciário Europeu.52 

v) Sistema de informação – o Regulamento possui várias formas para obter a informação 

necessária à sua correta aplicação. A primeira forma é através das entidades centrais (artigo 

3.º), a segunda consiste no Jornal Oficial da União Europeia, onde os Estados-Membros fazem 

as suas comunicações (artigo 23.º), a última forma, é pelo acesso ao Manual, que se encontra 

disponível para todos os cidadãos; e 

vi) Proteção de direitos – são vários os artigos do Regulamento que dizem respeito à tutela 

jurisdicional efetiva. É necessário garantir que o destinatário do ato tome conhecimento deste. O 

citando tem de saber que a ação corre contra si, para se poder defender (artigo 19.º n.º 1, n.º 2 

e n.º 4).  

 

                                                           
51MORALES, Marien Aguilera, López, Ignacio Cubillo, “Transmission of judicial and extrajudicial documents for the purposes of service: 

Regulation 1393/2007” in European Civil Procedure, p. 283-285. 

52  O Atlas Judiciário Europeu está disponível em http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_information_pt.htm 

[12.12.2014]. 

 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_information_pt.htm
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2.2. O âmbito material do Regulamento 

 

O âmbito de aplicação material do Regulamento está plasmado no seu artigo 1.º que 

determina: 

 

1) O presente regulamento é aplicável, em matéria civil ou comercial, quando um ato 

judicial ou extrajudicial deva ser transmitido de um Estado-Membro para outro Estado-Membro 

para aí ser objeto de  citação ou notificação. O presente regulamento não abrange, 

nomeadamente, matéria fiscal, aduaneira ou administrativa, nem a responsabilidade do Estado 

por atos ou omissões no exercício do poder público («acta iure imperii»). 

2) O presente regulamento não se aplica quando o endereço do destinatário for 

desconhecido. 

3) Para efeitos do presente regulamento, entende-se por «Estado-Membro» todos os 

Estados-Membros com exceção da Dinamarca. 

 

Da análise do artigo 1.º do Regulamento verificamos que, para este poder ser aplicado, é 

necessário ter em conta os seguintes pressupostos:  

- Tem de se tratar de matéria civil e comercial; 

- Têm de se tratar de atos judiciais ou extrajudiciais; 

- Tem de ser um ato que se pretende transmitir de um Estado-Membro para outro 

Estado-Membro; e, 

- Tem de se conhecer o endereço do destinatário. 

 

2.2.1. A matéria civil e comercial 

 

Como o próprio nome indica, este Regulamento incide sobre a matéria civil e comercial 

na União Europeia. A aplicação material deste Regulamento (CE) n.º 1393/2007 pode ser 

analisada por dois prismas, pois está delimitada logo no seu artigo 1.º, numa forma positiva e 

negativa53: 

- está circunscrita positivamente às matérias civil e comercial; e 

                                                           
53Cfr. MORALES, Marien Aguilera, López, Ignacio Cubillo, “Transmission of judicial and extrajudicial documents for the purposes of service: 

Regulation 1393/2007” in European Civil Procedure, p. 286. 
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- negativamente quando aí se exclui a aplicação do Regulamento em caso de 

desconhecimento do endereço do destinatário, bem como quando se afasta o seu âmbito de 

aplicação da “matéria fiscal, aduaneira ou administrativa” e da “responsabilidade do Estado por 

atos e omissões no exercício do poder público («acta iure imperii»)”. 

O conceito de matéria civil e comercial tem vindo a ser consubstanciado pela 

jurisprudência do TJUE, pois é encarado como um conceito independente, ou seja, que não 

coincide necessariamente com o que é considerado civil e comercial nos vários Estados-

Membros54. 

No acórdão LTU vs. Eurocontrol55, o TJUE interpretou que existem dois elementos para 

se averiguar se estamos perante um litígio de natureza civil e/ou comercial. Em primeiro lugar, 

deverá ser tido em conta o objeto do litígio e, em segundo lugar, a natureza das partes 

envolvidas. No caso em concreto foi declarado que não é considerada matéria civil e comercial 

quando o litígio se reporte a uma autoridade pública e a uma pessoa singular, em que a 

primeira, na qualidade de professor, agiu no exercício do poder público. 

Um outro acórdão que nos ajuda a definir o que se entende por matéria civil e/ou 

comercial é o acórdão Rüffer56. Neste caso o TJUE defendeu que uma ação intentada por um 

organismo público contra um proprietário de um barco, devido aos custos resultantes de uma 

colisão náutica, não se considera matéria civil e/ou comercial. 

O acórdão Waidmann57 relata-nos que também não constitui matéria civil e/ou comercial 

um litígio de uma ação cível para reparação do prejuízo causado a um particular na sequência 

de uma infração penal. 

                                                           
54 Cfr. MORALES, Marien Aguilera, López, Ignacio Cubillo, “Transmission of judicial and extrajudicial documents for the purposes of 

service: Regulation 1393/2007” in European Civil Procedure, p. 286. Ainda neste sentido Carlos Melo Marinho afirma que “Estamos perante um 

conceito que não tem relação directa com os direitos internos dos Estados-membros. Trata-se, antes, de uma noção própria do Direito Europeu”. 

55  Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 14 de outubro de 1976 - Processo C-29/76,  “LTU 

LufttransportunternehmenGmbH& Co. KG vs. Eurocontrol”. Texto disponível em 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de173132e887b84c0bbc46dafccb924d79.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObhiRe

0?text=&docid=89285&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=32980 [15.12.2014]. 

56 Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 16 de dezembro de 1980 - Processo C-814/79,  “NetherlandsState vs. 

ReinholdRüffer”. Texto disponível em  

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90722&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33039[15.12.2

014]. 

57 Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 21 de abril de 1993 - Processo C-172/91, “VolkerSonntag vs. 

HansWaidmann”. Texto disponível em 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=97909&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33119 

[15.12.2014]. 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de173132e887b84c0bbc46dafccb924d79.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObhiRe0?text=&docid=89285&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=32980
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de173132e887b84c0bbc46dafccb924d79.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObhiRe0?text=&docid=89285&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=32980
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90722&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33039
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=97909&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33119


 

22 
 

Por fim, no acórdão Baten58 o TJUE considerou que um litígio que abrange uma ação de 

regresso, pela qual um organismo público reclama a uma pessoa de direito privado, o reembolso 

de montantes que pagou a título de assistência social, ao cônjuge divorciado e ao filho dessa 

pessoa, não pode ser considerada matéria civil e/ou comercial. 

O TJUE interpreta assim o conceito de matéria civil e comercial no sentido de que este é 

adaptável, havendo a necessidade de o ponderar tendo em conta as finalidades do caso 

concreto e os objetivos do artigo 81.º do Tratado do Funcionamento da União Europeia59. 

Neste sentido, para sabermos se estamos perante uma questão civil ou comercial, 

devemos ter em atenção que estes são conceitos independentes, que não coincidem 

necessariamente com o que é considerado como civil e comercial nos vários Estados-Membros. 

 

2.2.2. O problema das citações e notificações deatos judiciais e 

extrajudiciais 

 

A transmissão de atos extrajudiciais está regulada no artigo 16.º, que diz o seguinte: 

 

Os atos extrajudiciais podem ser transmitidos para citação ou notificação noutro Estado-

Membro nos termos do presente regulamento. 

 

O Regulamento em estudo estende o seu escopo de aplicação à transmissão de atos 

extrajudiciais60 entre os Estados-Membros. No entanto, não faz a distinção entre os dois tipos de 

atos.  

De forma a definirmos o conceito de ato extrajudicial e a diferenciá-lo da definição de ato 

judicial é necessário recorrer, de novo, à interpretação do TJUE61. 

                                                           
58Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 14 de novembro de 2002 - Processo C-271/00,  “GemeenteSteenbergen vs. 

LucBaten”. Texto disponível em 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47511&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33153 

[15.12.2014]. 

59Cfr. MARINHO, Carlos Manuel Gonçalves de Melo, “As Citações e Notificações no Espaço Europeu Comum” in Revista Julgar p. 33. 

Texto disponível em http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-

notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf [1.12.2014]. 

60 Carlos Melo MARINHO afirma ainda que “O conceito de ato extrajudicial não tem a sua origem nos sistemas judiciais dos Estados-

Membros. É, desta forma, um conceito de direito europeu. Cfr. MARINHO, Carlos Manuel Gonçalves de Melo, “As Citações e Notificações no 

Espaço Europeu Comum” in Revista Julgar p. 33. Texto disponível em http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-

Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf [1.12.2014]. 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47511&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33153
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf


 

23 
 

O acórdão Roda Golf 62  surge no âmbito de um litígio judicialmente processado em 

Espanha, no qual a sociedade Roda Golf pede ao secretário do órgão jurisdicional de reenvio 

que, nos termos do anterior Regulamento (CE) n.º 1348/2000, notificasse as entidades 

requeridas do Reino Unido e da Irlanda de um ato notarial, referente à resolução unilateral de 16 

contratos de compra e venda de imóveis nesses Estados. O secretário do Tribunal, pelo facto de 

estar perante um ato notarial recusou-se notificar, justificando que não o faria, por esta 

notificação se desencadear à margem de um processo judicial. 

Surgida esta situação, perguntou-se, assim, ao TJUE, se o então Regulamento (CE) n.º 

1348/2000 abrangia “a notificação de documentos exclusivamente extrajudiciais e entre 

privados, com utilização dos meios materiais e humanos dos tribunais da União Europeia e 

previstos na legislação europeia, sem se dar início a um processo judicial” ou se, pelo contrário, 

o Regulamento se aplicava “exclusivamente à cooperação judicial entre os Estados-Membros e 

no âmbito de um processo judicial em curso”.63 

O TJUE respondeu, alegando no seu considerando 50, que nos encontramos perante um 

conceito de direito europeu quando nos dirigimos ao conceito de “ato extrajudicial”, presente no 

artigo 16.º do Regulamento. O TJUE aceita ainda que “o artigo 65.º CE e o Regulamento 

1348/2000 têm, assim, por objetivo criar um sistema de citação e de notificação 

intracomunitário, com vista ao bom funcionamento do mercado interno.” e que “tendo em conta 

este objectivo, a cooperação judiciária […] não se pode limitar apenas aos processos judiciais.”.  

Assim sendo, “esta cooperação é susceptível de se manifestar quer no quadro de um 

processo judicial quer à margem desse processo, na medida em que a referida cooperação tem 

efeitos transfronteiriços e é necessária ao bom funcionamento do mercado interno.”64 

Remata acrescentando que existia a preocupação dos Estados-Membros de que “esta 

concepção ampla do conceito de acto extrajudicial imporia uma carga excessiva para os meios 

                                                                                                                                                                          
61Cfr. MORALES, Marien Aguilera, López, Ignacio Cubillo, “Transmission of judicial and extrajudicial documents for the purposes of 

service: Regulation 1393/2007” in European Civil Procedure, p. 286. 

62Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 25 de junho de 2009 - Processo C-14/08,  “Roda Golf &Beach Resort, S. 

L.”. Texto disponível em 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=77933&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=332

46 [15.12.2014]. 

63Cfr. Considerando 23 do Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 25 de junho de 2009 - Processo C-14/08,  “Roda 

Golf &Beach Resort, S. L.”. 

64Cfr. Considerando 55, 56 e 57 do Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 25 de junho de 2009 - Processo C-14/08,  

“Roda Golf &Beach Resort, S. L.”. 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=77933&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33246
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=77933&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33246
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dos órgãos jurisdicionais nacionais”, mas ressalva que “as obrigações em matéria de citação e 

notificação que decorrem do Regulamento (CE) n.º 1348/2000 não incumbem forçosamente 

aos órgãos jurisdicionais nacionais.”65 

A interpretação do TJUE indica-nos que a cooperação judiciária, no âmbito de 

documentos extrajudiciais, ocorre sempre que se esteja perante uma incidência transfronteiriça, 

de modo a contribuir para o bom funcionamento do mercado interno e desde que não 

represente uma carga excessiva para os órgãos judiciais em questão.  

Concluímos que, à margem de um processo judicial, os atos extrajudiciais inserem-se no 

escopo deste Regulamento. Em termos teleológicos, o TJUE não referiu uma definição cabal de 

ato extrajudicial, mencionou apenas que as autoridades têm de transmitir o ato, ou os 

documentos, ainda que estes não possuam um número processual. 

A doutrina66 acrescenta que os conceitos “ato extrajudicial” e “ato judicial” devem ser 

interpretados de forma independente, para que a definição dos dois tipos de atos seja 

consistente em todos os Estados-Membros. Avança ainda que esta interpretação coincide com o 

significado dos dois termos: 

i) atos judiciais são os que incorporam um processo judicial, os que servem os 

propósitos de um processo judicial e/ou os que têm relevância processual; 

ii) atos extrajudiciais são os autorizados pelos serviços públicos, notários ou autoridades 

não judiciais em geral, assim como, todos os atos que pretendem defender interesses legítimos, 

sem estarem associados a um processo judicial. 

Para o Regulamento a distinção entre estes atos é irrelevante, visto que o seu escopo de 

aplicação abrange a transmissão, citação e notificação de atos, independentemente de eles 

serem judiciais ou extrajudiciais.67 

 

2.3. Âmbito de aplicação territorial do Regulamento 

 

                                                           
65Cfr. considerando 59 do Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 25 de junho de 2009 - Processo C-14/08,  “Roda 

Golf &Beach Resort, S. L.”. 

66Cfr. MORALES, Marien Aguilera, López, Ignacio Cubillo, “Transmission of judicial and extrajudicial documents for the purposes of 

service: Regulation 1393/2007” in European Civil Procedure, pp. 286-287. 

67Cfr. MORALES, Marien Aguilera, López, Ignacio Cubillo, “Transmission of judicial and extrajudicial documents for the purposes of 

service: Regulation 1393/2007” in European Civil Procedure, pp. 286-287. 
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O Regulamento (CE) n.º 1393/2007 tem sido aplicado desde 13 de novembro de 2008, 

à citação, notificação e transmissão de documentos em qualquer Estado-Membro, incluindo a 

Dinamarca.  

A transmissão dos atos judiciais e extrajudiciais é realizada pelas entidades de origem, 

requeridas e centrais de cada Estado-Membro. 

 

2.3.1. As entidades de origem e as entidades requeridas 

 

Assim reza o artigo 2.º do Regulamento, que estabelece a transmissão dos atos pelas 

entidades de origem e pelas entidades requeridas: 

 

1) Cada Estado-Membro designa os funcionários, autoridades ou outras pessoas, adiante 

denominados "entidades de origem", que terão competência para transmitir atos judiciais ou 

extrajudiciais para efeitos de citação ou notificação noutro Estado-Membro.  

2) Cada Estado-Membro designa os funcionários, autoridades ou outras pessoas, adiante 

denominados "entidades requeridas", que terão competência para receber atos judiciais ou 

extrajudiciais provenientes de outro Estado-Membro. 

3) Cada Estado-Membro pode designar uma única entidade de origem e uma única 

entidade requerida, ou uma entidade única que desempenhe ambas as funções. Os Estados 

federais, os Estados em que haja vários sistemas jurídicos e os Estados com unidades territoriais 

autónomas podem designar mais do que uma daquelas entidades. A designação é válida por um 

período de cinco anos e pode ser renovada por períodos de igual duração. 

4) Cada Estado-Membro comunica à Comissão as seguintes informações:  

a) Nomes e endereços das entidades requeridas a que se referem os n.º 2 e 3; 

b) Áreas de competência territorial dessas entidades; 

c) Meios de receção de documentos de que essas entidades dispõem, e 

d) Línguas que podem ser utilizadas no preenchimento do formulário constante  do 

anexo I. Os Estados-Membros devem notificar a Comissão de qualquer alteração ulterior. 

 

Para transmitir os atos judiciais e extrajudiciais são designados funcionários, autoridades 

ou outras pessoas como, por exemplo, entidades privadas. Estes entes estão ao serviço quer das 
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entidades de origem, quer das entidades requeridas e são responsáveis pela transmissão de 

documentos, pelas citações e notificações noutros Estados, para os receber ou fazer cumprir. 

O número 3 do artigo 2.º do presente Regulamento determina ainda que cada Estado-

Membro só pode nomear uma entidade de origem, uma requerida, ou uma que desempenhe as 

duas funções. Os Estados federais, os Estados em que haja vários sistemas jurídicos e os 

Estados com unidades territoriais autónomas podem designar mais do que uma daquelas 

entidades68. 

Estas designações69 têm uma validade de 5 anos e podem ser renovadas por períodos de 

igual duração. 

Os Estados-Membros estão ainda obrigados a comunicar à Comissão informações 

inerentes a estas entidades, nomeadamente, os seus nomes e endereços, área de competência 

territorial, meios de receção de documentos que as entidades dispõem e as línguas que podem 

ser utilizadas no preenchimento do formulário do anexo I 70 . Qualquer alteração a estas 

informações deve ser notificada à Comissão. 

As entidades de origem e as entidades requeridas designadas por Portugal foram os 

Secretários de Justiça dos Tribunais de Comarca71.  

 

2.3.1.1. A entidade central 

 

O artigo 3.º do Regulamento estabelece a transmissão dos atos pelas entidades 

centrais e determina que: 

 

Cada Estado-Membro designa uma entidade central encarregada de: 

a) Fornecer informações às entidades de origem; 

                                                           
68 Carlos Melo MARINHO acrescenta, no seu artigo, que as intervenções podem ser privadas ou semiprivadas, como é o exemplo dos 

“huissiers de justice” franceses. Cfr. MARINHO, Carlos Manuel Gonçalves de Melo, “As Citações e Notificações no Espaço Europeu Comum” in 

Revista Julgar p. 33. Texto disponível em http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-

notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf [1.12.2014]. 

69 As comunicações dos Estados-Membros estão em conformidade com o artigo 23.º do Regulamento (CE) n.º 1393/2007. É possível 

consultar todas as comunicações feitas pelos Estados-Membros no Atlas Judicial Europeu em Matéria Civil, disponível em 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_information_pt.htm [12.11.2014]. 

70  Os formulários anexos ao Regulamento (CE) n.º 1393/2007 estão disponíveis em https://e-

justice.europa.eu/content_serving_documents_forms-269-pt.do [31.12.2014]. 

71  As comunicações realizadas pelos Estados-Membros ao Regulamento (CE) n.º 1393/2007 estão disponíveis em 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_pt_1348.pdf [31.12.2014]. 

http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_information_pt.htm
https://e-justice.europa.eu/content_serving_documents_forms-269-pt.do
https://e-justice.europa.eu/content_serving_documents_forms-269-pt.do
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_pt_1348.pdf
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b) Procurar soluções para as dificuldades que possam surgir por ocasião da transmissão 

de atos para efeitos de citação ou notificação; 

c) Remeter em casos excecionais, caso a entidade de origem lhe solicite, um pedido de 

citação ou notificação à entidade requerida competente. 

Os Estados federais, os Estados em que haja vários sistemas jurídicos e os Estados com 

unidades territoriais autónomas podem designar mais do que uma entidade central. 

 

O artigo 3.º do Regulamento indica que cada Estado-Membro tem de designar uma 

entidade central. Esta tem como função: “fornecer informações às entidades de origem; procurar 

soluções para eventuais dificuldades na transmissão e atos para efeitos de citação e/ou 

notificação e remeter, caso a entidade de origem solicite, os pedidos de citação e/ou notificação 

à entidade requerida competente”. 

Portugal indicou, para autoridade central, a Direção-Geral da Administração da Justiça, 

cuja interferência se cinge ao provimento de informações às entidades de origem e à resolução 

de conflitos que possam existir durante a transmissão dos atos. 

No caso de existir alguma dificuldade na transmissão dos documentos, as autoridades 

centrais intervêm como fonte para dirimir conflitos, ou seja, remetem o pedido de 

citação/notificação, para a entidade requerida competente. 

Nos Estados federais, ou com vários sistemas jurídicos, podem ser indicadas mais do 

que uma entidade central. 

 

2.3.2.O processo propriamente dito - as vias de transmissão e citação ou 

notificação de atos judiciais e extrajudiciais – a transmissão direta de atos 

 

O artigo 4.º regula a transmissão dos atos e plasma o seguinte: 

 

1) Os atos judiciais são transmitidos, diretamente e no mais breve prazo possível, entre 

as entidades designadas ao abrigo do disposto no artigo 2.º. 

2) A transmissão de atos, requerimentos, atestados, avisos de receção, certidões e 

quaisquer outros documentos entre as entidades de origem e as entidades requeridas pode ser 

feita por qualquer meio adequado, desde que o conteúdo do documento recebido seja fiel e 

conforme ao conteúdo do documento expedido e que todas as informações dele constantes 
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sejam facilmente legíveis. 

3) O ato a transmitir deve ser acompanhado de um pedido de acordo com o formulário 

constante do anexo I. O formulário deve ser preenchido na língua oficial do Estado-Membro 

requerido ou, no caso de neste existirem várias línguas oficiais, na língua oficial ou numa das 

línguas oficiais do local em que deva ser efetuada a citação ou notificação, ou ainda numa outra 

língua que o Estado-Membro requerido tenha indicado poder aceitar. Cada Estado-Membro deve 

indicar a língua oficial ou as línguas oficiais das instituições da União Europeia que, além da sua 

ou das suas, possam ser utilizadas no preenchimento do formulário. 

4) Os atos e quaisquer documentos transmitidos ficam dispensados de legalização ou de 

qualquer outra formalidade equivalente. 

5) Sempre que a entidade de origem desejar que lhe seja devolvida uma cópia do ato 

acompanhado da certidão a que se refere o artigo 10.º, deve remeter duplicado do ato. 

 

O artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 1393/2007 define a transmissão de atos judiciais. 

As regras que se aplicam aos atos judiciais são também válidas para os atos extrajudiciais, por 

força do artigo 16.º. Este artigo afirma que “Os atos extrajudiciais podem ser transmitidos para 

citação ou notificação noutro Estado-Membro nos termos do presente regulamento.”. Neste 

contexto, relembramos o já analisado acórdão Roda Golf, em que o TJUE nos remete para a 

abrangência do presente Regulamento, não só quanto à transmissão de atos judiciais, como 

também de atos extrajudiciais. 

A transmissão dos atos judiciais deve ser realizada diretamente e no mais breve prazo 

possível (artigo 4.º, n.º 1). Esta pode ser feita por qualquer meio adequado, desde que o 

conteúdo do documento recebido seja fiel e conforme ao conteúdo do documento expedido e 

que todas as informações dele constantes sejam facilmente legíveis72. A par desta transmissão 

de documentos deve ser efetuado um pedido, de acordo com o formulário, presente no anexo I, 

que acompanha o Regulamento (artigo 4.º, n.º 2 e n.º 3). 

 Para o preenchimento deste formulário é necessário: 

 - escrever na língua oficial do Estado-Membro requerido; ou 

                                                           
72 Por exemplo, em Portugal, o Secretário Judicial Português (designado como entidade de origem), entra em contacto com o 

Secretário Judicial de Espanha (designado como entidade requerida), desde que o conteúdo do ato seja fiel e as informações sejam legíveis. 

Poderá ainda ser feito, por qualquer meio adequado, mas terá de verificar os meios que o outro Estado-Membro indicou. Portugal entende que 

um meio adequado, poderá ser o fax, mas apenas pode ser utilizado se a entidade requerida o tiver indicado como meio adequado. 
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- numa das línguas oficiais do local em que deva ser feita a citação ou notificação (em 

caso de existirem várias línguas oficiais); ou 

 - numa língua que o Estado-Membro requerido tenha indicado poder aceitar. 

Neste sentido, os Estados-Membros devem indicar a língua oficial ou as línguas oficiais 

que possam ser utilizadas no preenchimento do formulário (artigo 4.º, n.º3). 

Estes atos ou qualquer outro documento transmitido ficam dispensados de legalização 

ou de qualquer outra formalidade (artigo 4.º, n.º 4). 

O pedido que seja redigido na língua oficial do Estado-Membro requerido, só se opera, se 

a entidade de origem assim o quiser. Deve juntar o formulário com 2 cópias, se a entidade de 

origem pretender que lhe seja devolvida uma cópia do ato acompanhada de certidão (artigo 4.º, 

n.º 5). 

 

A tradução dos atos está determinada no artigo 5.º do Regulamento e plasma que: 

 

1) O requerente é avisado, pela entidade de origem competente para a transmissão, de 

que o destinatário pode recusar a receção do ato se este não estiver redigido numa das línguas 

previstas no artigo 8.º. 

2) Cabe ao requerente suportar as despesas de tradução que possam ter lugar 

previamente à transmissão do ato, sem prejuízo de eventual decisão posterior do Tribunal ou 

autoridade competente em matéria de imputação dessas despesas. 

 

Em relação à tradução dos atos a transmitir, o artigo 5.º do Regulamento é perentório: o 

destinatário pode recusar a receção do ato, se este não estiver redigido numa das línguas que 

compreenda, ou na língua oficial do Estado-Membro requerido, ou numa das línguas oficiais do 

local onde deva ser efetuada a citação ou notificação. De ressalvar que o requerente é avisado, 

para a eventualidade da recusa, pela entidade de origem competente (artigo 5.º, n.º 1)73. 

As despesas de tradução, que possam eventualmente ocorrer, serão sempre suportadas 

pelo requerente, visto ser quem tem interesse na transmissão do ato (artigo 5.º, n.º 2).74 

                                                           
73 Existindo um documento que o requerente queira transmitir, ainda que não traduzido, pode ser enviado. Não há obrigação de 

juntar o documento traduzido, o requerido pode é recusar a citação dessa transmissão. 

74 Esta problemática está patente no Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 8 de maio de 2008 – Processo C-14/07 

“Ingenieurbüro Michael WeissundPartnerGbR contra Industrie undHundel-skammer Berlin”. Texto disponível em 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67008&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=64

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67008&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=64090
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A receção dos atos pela entidade requerida é estabelecida no artigo 6.º do 

Regulamento nos seguintes termos: 

 

1. Aquando da receção do ato, a entidade requerida envia, logo que possível e, em todo 

o caso, no prazo de sete dias a contar da receção, um aviso de receção à entidade de origem, 

pela via de transmissão mais rápida possível, utilizando o formulário constante do anexo I. 

2. Se o pedido de citação ou notificação não puder ser satisfeito em razão das 

informações ou dos atos transmitidos, a entidade requerida entra em contacto com a entidade 

de origem, pela via mais rápida possível, a fim de obter as informações ou os atos em falta. 

3. Se o pedido de citação ou notificação estiver manifestamente fora do âmbito de 

aplicação do presente regulamento, ou se o não cumprimento das formalidades necessárias 

tornar impossível a citação ou notificação, a entidade requerida, imediatamente após a receção, 

devolverá à entidade de origem o pedido e os atos transmitidos, acompanhados do aviso de 

devolução constante do anexo I. 

4. A entidade requerida que receber um ato para efeitos decitação ou notificação para 

que não seja territorialmente competente deve transmitir esse ato, bem como o pedido, à 

entidade requerida territorialmente competente do mesmo Estado-Membro, se o pedido 

preencher as condições estabelecidas no n.º 3 do artigo 4.º, e deve informar a entidade de 

origem, utilizando o formulário constante do anexo I. Aquando da receção do ato, a entidade 

requerida deve avisar a entidade de origem, nos termos do n.º 1. 

 

O artigo 6.º descreve como deve ser efetuada a receção dos atos pela entidade 

requerida. Quando a entidade requerida recebe um ato deve enviar, à entidade de origem, um 

aviso dessa receção, no prazo de 7 dias (artigo 6.º, n.º 1).  

O número 2 do artigo remete-nos para o aperfeiçoamento do pedido. Caso exista alguma 

incongruência que possa pôr em causa a citação ou notificação, a entidade requerida tem de 

entrar em contacto com a entidade de origem (por meio aceite por ambas e pela via mais rápida 

possível), de forma a obter as informações ou os atos em falta (artigo 6.º, n.º 2). 

                                                                                                                                                                          
090 [10.11.2014] e no Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 8 de novembro de 2005 – Processo C-443/03  “GötzLeffler contra 

Berlin Chemie AG”. Texto disponível em 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=55594&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=64153 

[10.11.2014]. 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=55594&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=64153
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Caso se verifique que o pedido de citação ou notificação não se encontra dentro do 

âmbito de aplicação do Regulamento, ou se as informações em falta tornam impossível a citação 

ou notificação, a entidade requerida, logo após a receção, tem de devolver à entidade de origem, 

o pedido e os atos transmitidos, juntando o aviso de devolução, cujo formulário se encontra no 

anexo I75 (artigo 6.º, n.º 3). 

No caso de haver incompetência territorial, dentro de um mesmo Estado-Membro, tem 

de se transmitir o ato a transitar à entidade que é competente -remessa oficiosa do ato (artigo 

6.º, n.º 4, 1ª parte).  

Nestes casos, a entidade requerida deve transmitir o ato, acrescentando um pedido à 

entidade territorialmente competente. 

Devem ser tomadas todas as medidas necessárias para efetuar a citação ou notificação 

do ato, no prazo de um mês a contar da receção do ato. Caso não seja possível, deve ser 

comunicado o facto à entidade de origem (utilizando o anexo I). Devem, ainda, permanecer com 

todas as medidas necessárias para proceder à citação ou notificação do ato, salvo indicação em 

contrário da entidade de origem.  

A última parte do número 4 refere que o destinatário tem de ser avisado, pela entidade 

requerida, que pode recusar a receção do ato, no momento da citação ou notificação, ou 

devolvendo o ato à entidade requerida no prazo de uma semana.  

Isto sucede caso o ato a transmitir não esteja redigido ou não seja acompanhado de 

uma tradução numa língua que o destinatário compreenda, ou na língua oficial do Estado-

Membro requerido, ou numa das línguas oficiais do local onde deva ser feita a citação ou 

notificação.  

Se o destinatário recusar, fundamentando a sua recusa com estes argumentos, a 

entidade requerida tem de comunicar o facto à entidade de origem, devolvendo-lhe o pedido e os 

documentos cuja tradução é solicitada. 

Nestes termos, a situação pode ser corrigida mediante citação ou notificação ao 

destinatário, do ato acompanhado da respetiva tradução. 

 

                                                           
75 Da leitura combinada do artigo 6.º, n.º 3, 8.º e 5.º poderá haver recusa do ato se: i) não forem cumpridas as regras formais 

indispensáveis à citação ou notificação; ii) o pedido escapar ao âmbito do regulamento; iii) o pedido de transmissão ter em vista que a citação ou 

notificação se opere por determinado meio que a entidade requerida não aceite. Para que a entidade requerida não aceite é necessário que esse 

meio seja contra o ordenamento jurídico desse Estado-Membro. Tem de existir um efeito contra legem. 
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A citação ou notificação dos atos está regulada no artigo 7.º do Regulamento. Este 

artigo determina o seguinte: 

 

1. A entidade requerida procede ou manda proceder à citação ou notificação do ato, 

quer segundo a lei do Estado-Membro requerido, quer segundo a forma específica pedida pela 

entidade de origem, a menos que essa forma seja incompatível com a lei daquele Estado-

Membro. 

2. A entidade requerida toma todas as medidas necessárias para efetuar a citação ou 

notificação do ato logo que possível e, em todo o caso, no prazo de um mês a contar da receção 

do ato. Não sendo possível proceder à citação ou notificação no prazo de um mês a contar da 

receção, a entidade requerida deve: 

a) Comunicar o facto imediatamente à entidade de origem, utilizando para o efeito a 

certidão constante do anexo I, lavrada nos termos do n.º 2 do artigo 10.º; e 

b) Prosseguir com todas as medidas necessárias para proceder à citação ou notificação 

do ato, salvo indicação em contrário por parte da entidade de origem, caso a citação ou 

notificação pareça ser exequível num prazo razoável. 

 

Após a entrega do aviso, a entidade requerida procede, ou manda proceder, à citação ou 

notificação do ato, quer segundo a lei do Estado-Membro requerido, quer segundo a forma 

específica pedida pela entidade d origem. Só assim não é quando essa forma específica seja 

incompatível com a lei do Estado-Membro em questão76 (artigo 7.º/1). 

A entidade requerida tem o prazo de um mês, para tomar todas as medidas, de forma a 

efetuar a citação ou notificação, embora esta deva ser realizada logo que possível. Se nesse 

mês, não for possível citar ou notificar, a entidade requerida tem de dar conhecimento à 

entidade de origem (artigo 7.º/2).  

 

2.3.2.1. A problemática da determinação da efetiva prática dos atos 

 

Surgem algumas dificuldades quanto aos prazos da citação ou da notificação. Quando 

se trata de transmitir documentos entre Estados-Membros existe sempre um hiato entre a 

                                                           
76 Pode ser entregue por citação pessoal, na pessoa de um agente de execução, advogado, via postal simples, ou registada, com base 

na forma específica pedida pela entidade de origem. 
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chegada do documento às mãos da autoridade competente do Estado de origem e a verdadeira 

entrega ao destinatário, pela autoridade do Estado requerido.  

Torna-se dúbia a determinação exata da data da citação ou notificação, para posteriores 

efeitos de interrupção da prescrição ou ainda quanto à data que começam a correr os juros, já 

que certos Estados têm em conta a data da entrega do documento ao destinatário e outros 

defendem que só na conclusão das formalidades no Estado deorigem é que se determina a data 

da citação ou da notificação.  

No caso de se optar pela primeira, podemos estar perante a lesão do requerente, pois 

este pode deparar-se com as burocracias inerentes aos processos de transmissão, citação e 

notificação no estrangeiro, que lhe são totalmente alheias; em relação à segunda, a lesão será 

do destinatário, pois corre o risco de ser instaurado um processo contra ele no estrangeiro, ou 

começar a correr um prazo para interpor recurso, sem este ter conhecimento, ou tendo 

conhecimento, já não ter tempo de preparar a sua defesa77. 

 

A recusa de receção do ato está plasmada no artigo 8.º com o seguinte texto: 

 

1. A entidade requerida avisa o destinatário, mediante o formulário constante do anexo 

II, de que pode recusar a receção do ato quer no momento da citação ou notificação, quer 

devolvendo o ato à entidade requerida no prazo de uma semana, se este não estiver redigido ou 

não for acompanhado de uma tradução numa das seguintes línguas: 

a) Uma língua que o destinatário compreenda; 

ou 

b) A língua oficial do Estado-Membro requerido ou, existindo várias línguas oficiais nesse 

Estado-Membro, a língua oficial ou uma das línguas oficiais do local onde deva ser efetuada a 

citação ou notificação. 

                                                           
77 O Regulamento (CE) n.º 44/2001, agora revogado pelo Regulamento (CE) n.º 1215/2012 no seu artigo 34.º faz referência às 

causas de recusa de reconhecimento/declaração de executoriedade. Uma das causas é precisamente a problemática inerente à efetiva prática 

dos atos. O número 2 deste artigo 34.º plasma que uma decisão não será reconhecida se o ato que iniciou a instância não tiver sido comunicado 

ao requerido revel, em tempo útil e de modo a permitir-lhe a defesa. O Regulamento (CE) n.º 44/2001 está disponível 

emhttp://www.dgaj.mj.pt/sections/files/cji/outros-instrumentos4983/copy_of_regulamento-ce-n-44-

2001/downloadFile/file/REGCE442001.pdf?nocache=1177095035.67 [5.01.2015]. O Regulamento (CE) n.º 1215/2012 está disponível 

emhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:pt:PDF [10.01.2015] 

 

 

http://www.dgaj.mj.pt/sections/files/cji/outros-instrumentos4983/copy_of_regulamento-ce-n-44-2001/downloadFile/file/REGCE442001.pdf?nocache=1177095035.67
http://www.dgaj.mj.pt/sections/files/cji/outros-instrumentos4983/copy_of_regulamento-ce-n-44-2001/downloadFile/file/REGCE442001.pdf?nocache=1177095035.67
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:pt:PDF
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2. Se a entidade requerida for informada de que o destinatário recusa a receção do ato 

ao abrigo do disposto no n.º 1, deve comunicar imediatamente o facto à entidade de origem, 

utilizando para o efeito a certidão a que se refere o artigo 10º, e devolver-lhe o pedido e os 

documentos cuja tradução é solicitada. 

3. Se o destinatário tiver recusado a receção do ato ao abrigo do disposto no n.º 1, a 

situação pode ser corrigida mediante citação ou notificação ao destinatário, nos termos do 

presente regulamento, do ato acompanhado de uma tradução numa das línguas referidas no n.º 

1. Nesse caso, a data de citação ou notificação do ato é a data em que o ato acompanhado da 

tradução foi citado ou notificado de acordo com a lei do Estado-Membro requerido. Todavia, 

caso, de acordo com a lei de um Estado-Membro, um ato tenha de ser citado ou notificado 

dentro de um prazo determinado, a data a tomar em consideração relativamente ao requerente 

é a data da citação ou notificação do ato inicial, determinada nos termos do n.º 2 do artigo 9.º. 

4. Os n.º 1, 2 e 3 aplicam-se igualmente aos meios de transmissão e de citação ou 

notificação de atos judiciais previstos na secção 2. 

5. Para efeitos do n.º1, os agentes diplomáticos ou consulares, nos casos em que a 

citação ou notificação é efetuada nos termos do artigo 13.º, ou a autoridade ou pessoa, nos 

casos em que a citação ou notificação é efetuada nos termos do artigo 14.º, devem avisar o 

destinatário de que pode recusar a receção do ato e que o ato recusado deve ser enviado 

àqueles agentes ou àquela autoridade ou pessoa, conforme o caso. 

 

Este artigo 8.º diz respeito às contingências da recusa da receção do ato pelo 

destinatário. Este artigo tem duas dimensões: 

a) o direito a recusar o ato pelo destinatário; 

b) o dever de informação que cabe à entidade requerida de transmitir ao destinatário, 

que ele tem o direito de recusar aquele ato, naqueles termos determinados. 

O número 1 do artigo 8.º refere-se ao dever da entidade requerida avisar o destinatário, 

mediante formulário, que consta do anexo II. Este pode exercer o seu direito de recusa, no 

momento da citação ou notificação, ou no prazo de 7 dias, devolvendo o ato à entidade 

requerida. 

O destinatário pode recusar os documentos a transmitir, se estes não estiverem 

redigidos numa língua que o destinatário compreenda, ou numa língua que seja a oficial do 

Estado-Membro requerido (artigo 8.º, n.º 1, alínea a) e b). 
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Este direito de recusa é a problemática do acórdão do TJUE – Weiss und Partner78 - que 

será estudado em detalhe infra.  

Quando a entidade requerida for informada da recusa deve comunicar o facto à entidade 

de origem, devolvendo-lhe o pedido e os documentos que carecem de tradução. A entidade de 

origem, por sua vez, devolve-os ao autor para que este proceda à respetiva tradução (artigo 8.º, 

n.º 2). 

O número 3 refere que a citação ou notificação pode ser corrigida, pelo destinatário, 

apresentando o ato acompanhado da respetiva tradução. Refere ainda que a data da citação ou 

notificação é a data em que o ato acompanhado da tradução foi citado ou notificado. 

Salvaguarda, no entanto, os casos em que exista um prazo determinado para a citação ou 

notificação, em que se considera a data do ato inicial (determinada de acordo com a lei desse 

Estado-Membro – artigo 9.º, n.º 2). 

O acórdão do TJUE Leffler79, que também será analisado infra, reflete este problema da 

data da citação ou notificação e da sanação dos seus vícios. 

O artigo 8.º/4 plasma que este artigo se aplica, igualmente, aos meios de transmissão e 

de citação ou notificação por via diplomática ou consular, por agentes diplomáticos ou 

consulares, por via postal ou por via direta. 

 

Para determinar a data da citação ou notificação recorremos ao artigo 9.º que plasma: 

 

1. Sem prejuízo do artigo 8.º, a data da citação ou notificação de um ato efetuada nos 

termos do artigo 7.º é a data em que o ato foi citado ou notificado de acordo com a lei do 

Estado-Membro requerido. 

2. Todavia, caso, de acordo com a lei de um Estado-Membro, um ato tenha de ser citado 

ou notificado dentro de um prazo determinado, a data a tomar em consideração relativamente 

ao requerente é a determinada de acordo com a lei desse Estado-Membro. 

                                                           
78 Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 8 de maio de 2008 – Processo C-14/07 “Ingenieurbüro Michael 

WeissundPartnerGbR contra Industrie undHundel-skammer Berlin”. Texto disponível em 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67008&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13

2399 [4.12.2014]. 

79Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 8 de novembro de 2005 – Processo C-443/03  “GötzLeffler contra Berlin 

Chemie AG”. Texto disponível em 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=55594&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=132786 

[4.12.2014]. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67008&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=132399
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67008&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=132399
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=55594&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=132786
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3. Os n.º 1 e 2 aplicam-se igualmente aos meios de transmissão e de citação ou 

notificação de atos judiciais previstos na secção 2. 

 

O artigo 9.º do Regulamento ajuda a resolver a questão da data de citação ou 

notificação, levantada pelo artigo 8.º, n.º 3. Assim sendo, prevê que a data a ter em conta para a 

citação ou notificação de um ato é a data em que esse ato foi citado ou notificado de acordo 

com a lei do Estado-Membro requerido. Se for no âmbito de um processo a instaurar ou 

pendente no Estado-Membro de origem, a data a ter em conta em relação ao requerente terá de 

ser definida pela lei desse mesmo Estado-Membro. 

Em relação ao destinatário da citação ou da notificação, pode suceder que este se 

encontre ausente, ainda que de forma momentânea, ou ainda que se percam documentos. 

Nestes casos, estão consagradas disposições de forma a proteger o requerido que não 

conseguiu ser informado de uma notificação, ou contra o qual foi declarada uma decisão sem o 

seu conhecimento. Estamos aqui perante a problemática da revelia. 

A data da citação ou notificação é aquela em que o ato acompanhado da tradução foi 

citado ou notificado de acordo com a lei do Estado-Membro requerido. Na eventualidade de 

existir uma lei de um Estado-Membro que exija um determinado prazo para um ato ser citado ou 

notificado, dever-se-á ter em conta relativamente ao requerente a data da citação ou notificação 

do ato inicial. 

A data para a citação ou notificação deverá ser a data em que o ato foi citado ou 

notificado de acordo com a lei do Estado-Membro requerido. No caso de um ato ter um 

determinado prazo para ser citado ou notificado, de acordo com a lei de um Estado-Membro, 

deve ser tida em conta essa lei. 

Tendo em conta o artigo 8.º, n.º 3, o razoável seria afirmar que a data da citação ou 

notificação é aquela em que o ato acompanhado da tradução é efetivamente veiculado. 

Também com o intuito de proteger os interesses do requerente, diz-se que: “de acordo 

com a lei de um Estado-Membro, um ato que tiver de ser citado ou notificado dentro de um 

prazo determinado, a data a tomar em consideração relativamente ao requerente é a data da 

citação ou notificação do ato inicial”, determinada nos termos do disposto na lei desse Estado-

Membro. 

Carlos Melo Marinho refere que este regime não pode relevar para efeitos da fixação do 

momento de início da contagem de um prazo de defesa, já que sem compreender integralmente 
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a iniciativa processual ou extrajudicial que o atinge, o citando/notificando não pode organizar 

eficazmente a sua defesa.  

No entanto, se a transmissão de conteúdo não se tornar plenamente válida por falta de 

tradução que caiba ao Requerente promover, não parece possível que este sujeito processual 

beneficie do disposto no n.º 2 do artigo 9.º, já que tem que se assumir que o desrespeito do 

prazo de cinco dias se deverá também a causa a ele imputável. Assim, a prescrição não se 

poderá ter por interrompida após tal lapso temporal, contado da data do requerimento de citação 

ou notificação. 

Excecionando as situações do artigo 8.º, n.º 3, o artigo 9.º localiza a data de citação ou 

notificação, no momento temporal em que o “ato foi citado ou notificado” à luz da lei do Estado-

Membro requerido. Nos termos do número 2 não será assim, antes se aplicando a lei do Estado-

Membro requerente se, de acordo com essa lei, o ato tiver que ser objeto de citação ou 

notificação dentro de um prazo determinado. 

Aquando do cumprimento das formalidades inerentes à citação ou notificação, deve ser 

lavrada uma certidão de cumprimento, preenchida na língua oficial ou numa das línguas oficiais 

do Estado-Membro de origem ou noutra língua que tenha indicado poder aceitar. 

 

No artigo 10.º é descrito o procedimento para lavrar a certidão e cópia do ato citado 

ou notificado que estabelece: 

 

1. Quando estiverem cumpridas as formalidades relativas à citação ou notificação do 

ato, deve ser lavrada uma certidão de cumprimento, utilizando o formulário constante do anexo 

I, na qual deve ser enviada à entidade de origem. Caso seja aplicável o n.º 5 do artigo 4.º, a 

certidão é acompanhada de uma cópia do ato citado ou notificado. 

2. A certidão deve ser preenchida na língua oficial ou numa das línguas oficiais do 

Estado-Membro de origem ou noutra língua que esse Estado-Membro tenha indicado poder 

aceitar. Cada Estado-Membro deve indicar a língua oficial ou as línguas oficiais das instituições 

da União Europeia que, além da sua ou das suas, podem ser utilizadas no preenchimento do 

formulário. 
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Quando a citação ou notificação estiverem efetuadas, deve ser lavrada uma certidão 

escrita. Esta deve ser enviada à entidade de origem (artigo 10.º, n.º 1), na língua oficial do 

Estado-Membro (artigo 10.º, n.º 2). 

 

2.3.3. Outros meios de transmissão e de citação ou notificação de atos 

judiciais e extrajudiciais 

 

2.3.3.1. A via diplomática ou consular 

 

A transmissão por via diplomática ou consular está consagrada no artigo 12.º e 

determina: 

 

Os Estados-Membros podem, em circunstâncias excecionais, utilizar a via diplomática ou 

consular para transmitir atos judiciais, para efeitos de citação ou notificação, às entidades de 

outro Estado-Membro designadas nos termos dos artigos 2.º ou 3.º 

 

A transmissão por via diplomática ou consular é utilizada de forma excecional80. Neste 

ponto, cada Estado-Membro informa as suas comunicações, consoante o que permite, ou ao que 

se opõe no seu território nacional.  

Este é um meio de transmissão e não um meio de citação ou notificação. Nesta via de 

transmissão, a entidade de origem manda o ato para a embaixada e só depois para a entidade 

requerida. Poderá, também, ser pela entidade central. 

Depois tudo se processa como vimos no artigo 7.º:  

- a entidade requerida procede ou manda proceder à transmissão do ato e toma todas 

as medidas para que esse transmissão seja efetuada logo que possível; 

-a entidade requerida tem o prazo de um mês para transmitir os documentos, findo o 

qual tem de: a) comunicar o facto à entidade de origem; b) prosseguir com todas as medidas 

necessárias para a citação ou notificação do ato, salvo indicação em contrário. 

Em relação à recusa por parte do destinatário, o artigo 8.º, n.º 4 estende o seu âmbito 

de aplicação a todos os meios de transmissão e de citação ou notificação dos atos judiciais. 

                                                           
80 Esta via de transmissão é usada em circunstâncias excecionais, mas não são indicadas, em nenhum momento, quais são essas 

circunstâncias, não existe um critério para as determinar. 
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Assim sendo, nesta via diplomática ou consular, o destinatário também pode recusar os 

documentos que não estejam traduzidos, numa língua que compreenda. 

O número 5 do mesmo artigo refere como se deve proceder à recusa do ato, no caso 

das citações ou notificações por agentes diplomáticos ou consulares (artigo 13.º), ou no caso da 

via postal (artigo 14.º). Desta forma, deve ser avisado o destinatário de que pode recusar a 

receção do ato e que o ato recusado deve ser enviado àqueles agentes ou àquela autoridade ou 

pessoa.  

Como em nenhum momento é referida a via de transmissão do artigo 12.º, concluímos 

que para dar conhecimento ao destinatário que pode recusar os documentos, a entidade 

requerida avisa-o, através do formulário II (artigo 8.º, n.º 1). 

À transmissão por via diplomática ou consular, para além de se aplicar o previsto no 

artigo 8.º, n.º1, n.º2, n.º3, também se aplica o disposto nos artigos 9.º e 10.º, referentes à data 

da citação e notificação e da certidão e cópia do ato citado ou notificado81. 

 

No artigo 13.º é referida a citação ou notificação por agentes diplomáticos ou 

consulares que estabelece: 

 

1. Os Estados-Membros podem mandar proceder diretamente, por diligência dos seus 

agentes diplomáticos ou consulares, sem coação, à citação ou notificação de atos judiciais a 

pessoas que residam noutro Estado-Membro. 

2. Qualquer Estado-Membro pode declarar, nos termos do n.º1 do artigo 23.º, que se 

opõe ao exercício desta faculdade no seu território, exceto se o ato tiver de ser citado ou 

notificado a um nacional do Estado-Membro de origem. 

 

Como o n.º 1 do artigo indica, os Estados-Membros podem mandar proceder, por 

diligência dos seus agentes diplomáticos ou consulares, à citação ou notificação de atos judiciais 

a pessoas que residam noutro Estado-Membro (13.º, n.º 1). 

Neste artigo são referidos, expressamente, os atos judiciais. Desta forma, poderia ser 

entendido que só os atos judiciais seriam transmitidos por este meio, no entanto, pelo artigo 

16.º este meio de transmissão também se aplica aos atos extrajudiciais. 

                                                           
81Cfr. MORALES, Marien Aguilera, López, Ignacio Cubillo, “Transmission of judicial and extrajudicial documents for the purposes of 

service: Regulation 1393/2007” in European Civil Procedure, pp. 294-295. 
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Pelo artigo 23.º do Regulamento, os Estados-Membros podem declarar que se opõem à 

citação ou notificação por agentes diplomáticos ou consulares, no seu território. No entanto, o 

artigo 13.º/2 do Regulamento vem ressalvar que se o ato se destinar a um nacional do Estado-

Membro de origem, o Estado em questão não se pode opor. 

Entende-se que assim seja na medida em que a citação ou notificação efetuada por um 

agente diplomático ou consular pode ser entendida, em alguns Estados, como uma “invasão” à 

sua jurisdição. A este receio acrescenta-se o facto de a citação ser realizada pela autoridade do 

Estado de origem, logo de acordo com o seu ordenamento jurídico, o que também contraria o 

disposto no artigo 7.º, n.º 1 do Regulamento82. 

Trata-se de uma proteção aos cidadãos no Estado-Membro e não aos cidadãos que 

utilizam as liberdades de circulação. 

Depois de uma breve análise às comunicações efetuadas no Manual, pelos Estados-

Membros, apuramos que doze - Bulgária, Alemanha, Estónia, Espanha, França, Letónia, 

Luxemburgo, Polónia, Roménia, Eslovénia, Eslováquia, Lituânia - comunicam a recusa da citação 

e notificação de documentos judiciais por agentes diplomáticos ou consulares, com a ressalva de 

que essa citação ou notificação se destine a um nacional do Estado-Membro de origem83.  

Os Estados que não se opuseram foram: República Checa, Dinamarca, Grécia, Irlanda, 

Chipre, Hungria, Países Baixos, Áustria, Portugal, Finlândia, Suécia e Reino Unido. 

Para além destes, a Bélgica comunicou que se opunha ao procedimento direto, por 

diligência dos seus agentes diplomáticos ou consulares, à citação e notificação de atos judiciais 

a pessoas que residam noutro Estado-Membro. 

A Itália opôs-se à citação e/ou notificação direta de atos judiciais efetuada por agentes 

diplomáticos ou consulares às pessoas que residem noutro Estado-Membro (exceto se a citação 

ou notificação do ato for feita a um cidadão italiano que resida noutro Estado-Membro. Opôs-se 

ainda à citação e/ou notificação direta de atos judiciais efetuada por agentes diplomáticos ou 

consulares de um Estado-Membro às pessoas que residem em Itália (exceto se a citação ou a 

notificação do ato tiver de ser feita a um cidadão desse Estado-Membro). 

O único Estado-Membro que refere apenas que se opõe, não formulando qualquer 

prerrogativa, é Malta.  

                                                           
82Cfr. MORALES, Marien Aguilera, López, Ignacio Cubillo, “Transmission of judicial and extrajudicial documents for the purposes of 

service: Regulation 1393/2007” in European Civil Procedure, pp. 295-296. 
83 Estas comunicações estão disponíveis em 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_pt_1348.pdf [31.12.2014]. 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_pt_1348.pdf
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Analisadas as comunicações feitas pelos Estados-Membros ao Regulamento (CE) n.º 

1348/2000, conferimos que dos Estados-Membros que as realizaram ao atual Regulamento, a 

Espanha e a França não tinham efetuado qualquer tipo de comunicação à citação e/ou 

notificação por agentes diplomáticos ou consulares em 2000. Já no que respeita ao Luxemburgo 

as comunicações feitas em 2007, apenas confirmaram as que este Estado-Membro tinha 

divulgado em 2000, pois já nessa altura foi transmitida a oposição. 

Em relação aos Estados-Membros que não se opuseram em 2007, também em 2000 

não fizeram comunicações a este artigo. 

 

2.3.3.2. A transmissão direta num processo judicial 

 

Em relação à citação ou notificação direta, o artigo 15.º determina: 

 

Os interessados num processo judicial podem promover a citação ou notificação de atos 

judiciais diretamente por diligência de oficiais de justiça, funcionários ou outras pessoas 

competentes do Estado-Membro requerido, se a citação ou notificação direta for permitida pela 

legislação desse Estado-Membro. 

 

Esta forma de funcionamento é diferente da do artigo 4.º. Aqui existe a possibilidade da 

citação ou notificação ser feita pelo funcionário do Tribunal, por diligência de oficiais de justiça 

ou outras pessoas competentes do Estado-Membro requerido. Os Estados-Membros podem 

escolher se querem esta via ou não, Portugal aceitou esta forma de citação ou notificação. 

Em termos de custas, aqui é aplicável a taxa fixa. É esta a exceção à gratuitidade das 

custas. 

 

2.3.3.3. A via postal 

 

A questão central deste estudo, a citação ou notificação pelos serviços postais, está 

plasmada no artigo 14.º do Regulamento e narra o seguinte: 

 



 

42 
 

Os Estados-Membros podem proceder diretamente pelos serviços postais à citação ou 

notificação de atos judiciais a pessoas que residam noutro Estado-Membro, por carta registada 

com aviso de receção ou equivalente. 

 

A via postal é também admissível, sempre que o sistema jurídico do Estado-Membro de 

origem o admita e o sistema jurídico do Estado de destino seja respeitado. Este artigo é o cerne 

do nosso estudo e todos os Estados-Membros podem citar ou notificar, outros cidadãos, noutros 

Estados-Membros. 

Esta via não possui um regime especial para a transmissão dos atos, o que é uma 

vantagem em termos de rapidez. A citação ou notificação é expedida pelo correio e há a prova 

da sua receção. 

 

 No Regulamento (CE) n.º 1348/2000, o artigo 14.º tinha a seguinte formulação:  

 

1. Cada Estado-Membro tem a faculdade de proceder diretamente, por via postal, às 

citações e às notificações de atos judiciais destinadas a pessoas que residam num outro Estado-

Membro.  

2. Qualquer Estado-Membro pode precisar, nos termos do n.º 1 do artigo 23.º, sob que 

condições aceitará as citações e notificações por via postal. 

 

Na primeira atualização das comunicações (2001/C 202/07)84, foi aditado o seguinte 

parágrafo:  

 

“No que diz respeito ao artigo 14.º, o facto de um Estado-Membro não ter comunicado 

quaisquer disposições linguísticas específicas significa implicitamente que são aplicáveis as 

disposições linguísticas do artigo 8.º”. 

 

Analisando os dois artigos, o de 2000 e o de 2007, apuramos que, no Regulamento 

mais recente, foi retirado o número 2, que fazia a referência às comunicações que cada Estado-

Membro poderia efetuar e foi acrescentado no número 1 o termo “equivalente”. Desta forma, as 

                                                           
84 Texto disponível em http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-civil-comercial/ue/EU_52001xx0522.html [1.01.2015]. 

http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-civil-comercial/ue/EU_52001xx0522.html
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citações ou notificações podem ser realizadas por carta registada com aviso de receção, ou 

qualquer outro meio, desde que este lhe seja equivalente. 

Apesar de ter sido retirado o n.º 2 do artigo 14.º no presente Regulamento, os Estados-

Membros podem continuar a formular comunicações ao artigo. As suas comunicações são 

válidas e necessárias por força no disposto no artigo 23.º do mesmo Regulamento. 

Nas primeiras comunicações (2001/C 151/04) 85 feitas a este artigo 14.º do 

Regulamento (CE) n.º 1348/2000, a Bélgica, declarou que só aceitava a citação ou notificação 

por via postal se a carta fosse registada com aviso de receção ou equivalente, se viesse 

acompanhada da tradução e ainda se fosse utilizado um formulário específico, elaborado pela 

entidade central. Na primeira atualização destas comunicações, em 2001, acrescentou que 

poderiam ser comunicadas informações por correio, por fax, por correio eletrónico ou por 

telefone. 

Ao Regulamento (CE) n.º 1393/2007, a Bélgica voltou a comunicar que as suas 

condições para aceitar a citação ou notificação por via postal seriam: deveria operar-se a 

citação/notificação por carta registada com aviso de receção ou equivalente, tendo esta de ser 

acompanhada da tradução e ainda mediante a utilização do formulário que fez constar nas suas 

comunicações. 

A Alemanha, nas primeiras comunicações (em 2000) também fez constar que só 

aceitaria a citação e/ou notificação por correio registado com aviso de receção sob a condição 

de os documentos a transmitir estarem redigidos ou acompanhados de uma tradução na língua 

alemã ou numa das línguas oficiais do Estado-Membro de origem, desde que o destinatário seja 

nacional desse Estado-Membro. 

A Grécia, em 2000, também reservou que admitia este tipo de citação, desde que 

efetuada por carta registada e que o documento fosse recebido pelo destinatário, pelo 

representante legal designado ou pelo cônjuge, filhos, irmãos ou pais.  

A Espanha, nas primeiras comunicações que realizou aceitava as citações e/ou 

notificações efetuadas pelo correio, com aviso de receção, devendo o respetivo formulário ser 

preenchido em espanhol. Na atualização das comunicações refere apenas que devem ser 

respeitadas as regras de tradução previstas nos artigos 5.º e 8.º Regulamento. 

                                                           
85 Texto disponível em http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-civil-comercial/ue/EU_52001xx0522.html [2.01.2015]. 

 

http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-civil-comercial/ue/EU_52001xx0522.html
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A França formulou também, nas primeiras comunicações (em 2000), que exigia a carta 

registada com aviso de receção, do qual constem os documentos enviados, ou qualquer outro 

modo que permita identificar as datas de envio e de receção, bem como o respetivo conteúdo.  

A Irlanda estabeleceu (em 2000), que a citação e/ou notificação postal se poderia 

operar, desde que o envio fosse efetuado por correio com aviso de receção pré-pago e que a 

distribuição fosse assegurada por uma empresa que devolvesse o correio não distribuído.  

No ano 2000, a Itália, comunicou aceitar as citações e notificações por via postal se 

estas se encontrassem traduzidas na língua italiana. 

O Luxemburgo, em 2000, apresentou algumas comunicações, nomeadamente 

determinando que só a notificação de atos judiciais será aceite pelo correio (uma citação tem 

sempre de ser feita por um oficial de justiça, de acordo com a legislação luxemburguesa). 

Acrescentou que a notificação de atos por correio tinha de ser efetuada por carta registada, com 

aviso de receção e que tinham de ser aplicadas as regras relativas à tradução dos textos 

previstas no Regulamento.  

Os Países Baixos comunicaram, em 2000, que só aceitariam a via postal por carta 

registada, com os respetivosatos a transmitir redigidos ou traduzidos em neerlandês ou numa 

língua que o destinatário do ato compreendesse.  

A Áustria comunicou, em 2000, que os atos judiciais objeto de citação ou notificação 

postal deveriam estar redigidos na língua oficial do local da citação ou notificação ou estarem 

acompanhados de uma tradução autenticada para essa língua. Caso isto não fosse respeitado, o 

destinatário teria o direito de recusar a citação ou notificação. O destinatário deveria ainda ser 

informado por escrito do direito de recusa da receção do ato. Este direito de recusa poderia ser 

exercido num prazo de três dias.  

A Finlândia comunicou, em 2000, que aceitava a citação ou notificação de documentos 

pelo correio, desde que o destinatário assinasse um recibo comprovativo ou devolvesse um aviso 

de receção.  

A Suécia, em 2000, comunicou que não sujeitava a qualquer condição especial a 

aceitação de uma citação ou notificação pelo correio.  

O Reino Unido, nas primeiras comunicações, apenas referiu que a citação e/ou 

notificação deveria ser efetuada por correio prioritário. Já na atualização, em 2001, foi mais 

específico e referiu que a citação ou notificação de documentos pelo correio só seria admitida, 

se fosse efetuada por carta registada. Deveria ser obtida a assinatura do destinatário ou de 
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qualquer outra pessoa que aceitasse acusar a receção em nome do destinatário, como prova da 

entrega do documento. O destinatário poderia recusar a citação ou a notificação do documento 

principal se este não fosse acompanhado de uma tradução autenticada em inglês, ou numa 

língua que o destinatário compreendesse.  

A Hungria comunica que admite a citação ou notificação por via postal apenas às 

pessoas que residam no seu território quando: 

-o documento a notificar seja enviado por correio através de carta registada com aviso de 

receção; 

- a citação e/ou notificação do destinatário ocorrer pelo menos trinta dias antes da data 

da audiência ou de qualquer outro ato processual; 

-se o documento a notificar não estiver acompanhado de uma tradução para húngaro, 

devem ser anexadas algumas informações nessa língua, nomeadamente que se trata de uma 

citação e/ou notificação e que o destinatário pode recusar a sua aceitação, com base no facto 

de não compreender a língua do documento, podendo devolvê-lo no prazo de quinze dias a 

contar da data da sua notificação por correio. 

A Malta também formula, que em relação ao artigo 14.º do Regulamento 1393/2007, 

a citação e/ou notificação apenas pode ser efetuada mediante a entrega de uma cópia no local 

de residência ou na empresa ou local de trabalho ou no endereço postal da pessoa visada, ou 

envio ao seu advogado ou a outra pessoa autorizada a receber o correio, sendo necessário haver 

um prova adequada da receção. 

A Bulgária, a República Checa, a Dinamarca, a Alemanha, a Estónia, a Grécia, 

a Espanha, a França, a Irlanda, a Itália, o Chipre, a Letónia, a Lituânia, o Luxemburgo, 

os Países Baixos, a Áustria, a Polónia, Portugal, a Roménia, a Eslovénia, a Eslováquia, 

a Finlândia, a Suécia e o Reino Unido não efetuaram comunicações ao artigo 14.º do 

Regulamento (CE) n.º 1393/2007. 

A Hungria e a Malta são os únicos Estados-Membros que realizaram comunicações ao 

artigo 14.º do Regulamento (CE) n.º 1393/2007. 

Nas primeiras comunicações dos Estados-Membros ao Regulamento (CE) n.º 

1348/2000 (2001/C 151/04) 86, Portugal referiu expressamente, quanto ao artigo 14.º, que 

“não tem quaisquer comunicações a formular relativamente a este artigo.”. 

                                                           
86 Texto disponível em http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-civil-comercial/ue/EU_52001xx0522.html [2.01.2015]. 

http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-civil-comercial/ue/EU_52001xx0522.html
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Apenas mais tarde, numa primeira atualização das comunicações (2001/C 202/07)87, 

foi aditado o seguinte parágrafo: “No que diz respeito ao artigo 14.º, o facto de um Estado-

Membro não ter comunicado quaisquer disposições linguísticas específicas significa 

implicitamente que são aplicáveis as disposições linguísticas do artigo 8.º”, Portugal comunicou 

que “declara aceitar as citações e notificações por via postal, desde que sejam feitas por meio 

de carta registada, com aviso de recepção, e venham acompanhadas de tradução nos termos 

prescritos no artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 1348/2000.”.  

Portugal efetuou, assim, as suas comunicações a este artigo, referindo que só aceitava 

as citações e notificações, por via postal, que fossem redigidas por meio de carta registada (e 

não por meio equivalente). Reiterou ainda que, para citar ou notificar por via postal, era 

necessária/obrigatória a tradução dos documentos. Aquando da entrada em vigor do 

Regulamento (CE) n.º 1393/2007, que revogou o Regulamento anterior, Portugal não realizou 

nenhuma comunicação ao artigo 14.º. 

 

2.3.3.3.1. A questão das traduções dos documentos pela via postal 

 

Examinadas as comunicações feitas pelos Estados-Membros, quer ao Regulamento (CE) 

n.º 1348/2000, quer ao Regulamento (CE) n.º 1393/2007, observamos que em 2000 havia 

uma preocupação dos Estados-Membros em assegurar que os documentos transmitidos fossem 

traduzidos.  

O Regulamento (CE) n.º 1348/2000 do Conselho previa que o requerente poderia 

escolher entre traduzir ou não os atos a transmitir, ou ainda abster-se de qualquer ação. 

Quanto ao destinatário, este teria o direito de recusar receber os atos, a não ser que 

estes estivessem escritos ou traduzidos, numa língua oficial local, ou numa língua do Estado-

Membro de origem que ele compreendesse. Caso o destinatário recusasse, o ato seria devolvido 

à entidade de origem, com um pedido para a tradução do mesmo. Na eventualidade de não 

existir entendimento, o juiz do litígio principal é que teria de averiguar se a recusa era legítima. 

Se o requerente tivesse alguma dúvida acerca da compreensão pelo destinatário, dos 

documentos redigidos na língua do Estado de origem, nesse caso, convinha que, antes de 

efetuar a transmissão, traduzisse os atos na língua oficial do local da citação ou notificação, 

suportando os custos da tradução. 

                                                           
87 Texto disponível em http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-civil-comercial/ue/EU_52001xx0522.html [2.01.2015]. 

http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-civil-comercial/ue/EU_52001xx0522.html
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É de todo o interesse verificar se o destinatário só possui o direito de recusa para 

salvaguardar os seus direitos de defesa perante uma situação desta natureza. Atendendo ao 

facto de que o requerido é citado ou notificado por carta registada com aviso de receção e que 

esta não tem a necessidade de estar traduzida, para uma língua que o destinatário conheça, 

este direito não nos parece suficiente para assegurar em pleno a sua defesa. 

Acreditamos que deveria ser obrigatória a tradução das citações e notificações, uma vez 

que só desta forma se poderia assegurar a defesa do requerido na sua plenitude e a sua total 

apreensão do ato de que é destinatário. 

O facto de os Estados-Membros não exigirem a tradução dos documentos já levantou 

algumas questões jurisprudenciais nos Tribunais dos Estados-Membros, questões que serão 

aprofundadas no ponto 3 deste segundo capítulo. 

 

2.3.4. Existe algum tipo de hierarquia entre a citação por entidades e por via 

postal? 

 

Para responder a esta questão debruçamo-nos sobre o acórdão Plumex do TJUE88. O 

acórdão reporta-se ao caso de uma sociedade de direito português, com sede em Portugal, que 

foi notificada, na sua morada, de uma sentença de um Tribunal belga, dizendo respeito a um 

processo entre a Plumex e a Young Sports. Esta notificação foi efetuada entre entidades e por via 

postal, simultaneamente. 

A problemática atinha-se no facto de a Plumex ter interposto recurso da referida 

sentença, sendo que o mesmo foi julgado inadmissível por intempestivo, com o fundamento de 

que, como o prazo tinha começado a correr à data da primeira notificação validamente efetuada, 

neste caso, a via postal, então o prazo tinha expirado. 

A Plumex contestou este argumento, com base na interpretação do Regulamento, no 

sentido de que a notificação por intermédio de entidades constitui a principal forma de 

notificação, prevalecendo sobre a notificação por via postal. Deveria, desta forma, o prazo de 

recurso ser contado a partir da notificação efetuada por esta via principal.  

                                                           
88Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 9 de fevereiro de 2006 - Processo C-473/04 “Plumex contra Young 

Sports”. Texto disponível em 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=55654&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=64452 

[12.12.2014]. 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=55654&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=64452
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Atendendo à controvérsia da matéria controvertida, foi perguntado ao TJUE se a 

notificação através de entidades é efetivamente considerada a via principal de notificação, sendo 

que a notificação direta por via postal seria considerada como subsidiária. Isto é, poderia uma 

forma de notificação prevalecer em relação a outra, desde que efetuadas segundo as normas 

legais aplicáveis?  

Perguntava-se ainda a este órgão jurisdicional, em caso de cúmulo de meios de 

notificação, em que data o prazo para interposição do recurso começaria a correr.  

O TJUE veio esclarecer, quanto à primeira questão, que o Regulamento não estabelece 

qualquer hierarquia entre a notificação por intermédio de entidades e a notificação por via postal, 

sendo que é possível notificar um ato judicial por qualquer um destes meios ou de forma 

cumulativa. 

Não há, portanto, uma hierarquia entre os meios de transmissão de documentos, pelo 

que o interessado pode deitar mão a qualquer um dos meios ao seu dispor89. 

O Regulamento refere-se à transmissão por via diplomática e consular, à citação e 

notificação por agentes diplomáticos ou consulares, à citação ou notificação pelos serviços 

postais e à citação e notificação direta (artigos 12.º ao 15.º), como “outros meios de 

transmissão e de citação ou notificação de atos judiciais”, o que pode induzir à interpretação 

errónea de que são meios alternativos à transmissão direta de atos. 

Apesar de estes meios serem assim denominados, podem ser utilizados sem existir 

previamente a transmissão direta de atos (artigo 4.º ao 11.º), pois este meio não é preferencial, 

nem prioritário. O Regulamento não estabelece qualquer prioridade ou hierarquia em relação à 

utilização dos meios de citação ou notificação. Deixa ao critério do requerente escolher o meio 

que considera mais apropriado para o seu caso, não o impedindo de utilizar estes meios de 

forma cumulativa90. 

A designação “outros meios de transmissão e de citação ou notificação de atos 

judiciais”, pode levantar outra questão interpretativa, pois refere apenas os “atos judiciais”, não 

mencionando os atos extrajudiciais. 

De forma a resolver esta questão, e como todos os meios de transmissão e de citação e 

notificação se encontram no escopo do Regulamento, chamamos à colação o artigo 1.º que 

                                                           
89Cfr. MORALES, Marien Aguilera, López, Ignacio Cubillo, “Transmission of judicial and extrajudicial documents for the purposes of 

service: Regulation 1393/2007” in European Civil Procedure, pp. 293-294. 

90Cfr. MORALES, Marien Aguilera, López, Ignacio Cubillo, “Transmission of judicial and extrajudicial documents for the purposes of 

service: Regulation 1393/2007” in European Civil Procedure, p. 293. 
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refere que o Regulamento se aplica aos atos judiciais ou extrajudiciais. Isto significa que todos os 

meios podem ser usados na transmissão de documentos judiciais ou extrajudiciais, sem haver a 

necessidade de distinção do tipo de documento a transmitir. 

O artigo 8.º, n.º 4 do Regulamento refere expressamente que quando os “outros 

meios” 91 são utilizados, mantêm-se as garantias do destinatário para recusar a receção dos 

documentos, com fundamento na tradução dos mesmos, que existem na transmissão direta de 

atos. 

O artigo 9.º, n.º 3 determina, de igual forma, que as questões da data de citação ou 

notificação também se aplicam aos “outros meios” de transmissão92. 

Em relação à segunda questão, o TJUE clarifica que, em caso de cumulação de 

notificações, devemos ter em conta a data da primeira notificação validamente efetuada para 

determinar, em relação ao destinatário, o início de um prazo processual ligado à execução de 

uma notificação. 

Concordamos com o Advogado-Geral António Tizzano quando, nas suas conclusões, 

refere que o Regulamento (CE) n.º 1348/2000, revogado pelo Regulamento (CE) n.º 

1393/2007, tem como principal objetivo garantir “o bom funcionamento do mercado interno 

entre os Estados-Membros”, exigindo que “se melhore e torne mais rápida a transmissão de 

actos judiciais e extrajudiciais em matéria civil ou comercial para efeitos de citação e 

notificação”93. Tendo este princípio como essencial, reiterou “que o Regulamento não contém 

qualquer disposição que estabeleça uma ordem de prioridade entre os diversos meios”94.  

Deve-se ter em conta o meio de transmissão mais célere (que, no caso em concreto, 

não seria a transmissão através das entidades, mas pela via postal), “colocando no mesmo 

plano de igualdade os diversos meios de notificação admitidos”, permitindo que os operadores 

optem “por um ou outro desses meios, preferindo por vezes o considerado mais oportuno e 

adequado às finalidades específicas, ou ainda utilizá-los cumulativamente”. 

                                                           
91 Neste artigo o Regulamento refere-se aos “outros meios de transmissão e de citação ou notificação de atos judiciais” como “meios 

de transmissão e de citação ou notificação de atos judiciais previstos na secção 2”. 

92Cfr. MORALES, Marien Aguilera, López, Ignacio Cubillo, “Transmission of judicial and extrajudicial documents for the purposes of 

service: Regulation 1393/2007” in European Civil Procedure, pp. 294. 

93 Cfr. Considerando n.º 2  do Regulamento(CE) n.º 1393/2007. Texto disponível em http://www.dgpj.mj.pt/sections/relacoes-

internacionais/anexos/regulamento-ce-n 

1393/downloadFile/file/REG_1393.2007_Citacao_e_Notificacao_de_actos.pdf?nocache=1200410631.44 [2.12.2014]. 

94 Cfr. Considerando 24 das conclusões do Advogado-Geral. Texto disponível em 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=56124&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=131761 

[2.12.2014]. 

http://www.dgpj.mj.pt/sections/relacoes-internacionais/anexos/regulamento-ce-n%201393/downloadFile/file/REG_1393.2007_Citacao_e_Notificacao_de_actos.pdf?nocache=1200410631.44
http://www.dgpj.mj.pt/sections/relacoes-internacionais/anexos/regulamento-ce-n%201393/downloadFile/file/REG_1393.2007_Citacao_e_Notificacao_de_actos.pdf?nocache=1200410631.44
http://www.dgpj.mj.pt/sections/relacoes-internacionais/anexos/regulamento-ce-n%201393/downloadFile/file/REG_1393.2007_Citacao_e_Notificacao_de_actos.pdf?nocache=1200410631.44
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=56124&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=131761
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O Regulamento é omisso em relação aos prazos, nomeadamente para verificar a que  

notificação nos devemos reportar para determinar a data da notificação.95.  

O Regulamento mantém-se fiel aos seus princípios de celeridade e eficiência e não 

procurou criar “confusão e incerteza colocando esses meios em concorrência quanto à 

determinação da data da notificação. Assim, sem qualquer indicação do Regulamento nesse 

sentido, parece natural e lógico o critério de que deve ser tomada em consideração para 

determinar a data em questão a data da primeira notificação validamente efectuada.”. Estes 

princípios são favorecidos pois “admitindo que não existe qualquer hierarquia entre os vários 

meios, a prioridade entre eles” fixa-se “no momento da notificação e não atendendo à forma 

escolhida”. É tida em conta a notificação que “foi efetuada mais rapidamente e não aquela que, 

por qualquer motivo, tenha sido feita em momento posterior.”96. 

Retiramos da interpretação do TJUE que, entre estes meios de transmissão, não existe 

qualquer hierarquia, sendo admissível notificar, citar ou transmitir documentos por qualquer um 

deles e até em simultâneo. Se houver lugar ao cúmulo, deve-se ter em conta, para o cálculo do 

prazo processual, a data da primeira notificação efetuada validamente97. 

 

2.4. A revelia 

 

A não comparência do demandado é regulada pelo artigo 19.º do Regulamento e reza 

assim: 

 

1. Se tiver sido transmitida uma petição inicial ou ato equivalente a outro Estado-

Membro para citação ou notificação nos termos do presente regulamento, e se o demandado 

não tiver comparecido, o juiz sobrestará na decisão enquanto não for determinado: 

                                                           
95 Esta questão foi sublinhada pela Comissão e pelo Governo Austríaco. 

96 Cfr. Considerando 37, 38 e 39 das conclusões do Advogado-Geral. Texto disponível em 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=56124&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=131761 

[2.12.2014]. 

97Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 9 de fevereiro de 2006 - Processo C-473/04 “Plumex contra Young 

Sports”. Texto disponível em 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=55654&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=644

52 [12.12.2014]. 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=56124&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=131761
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=55654&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=64452
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=55654&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=64452
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a) Que o ato foi objeto de citação ou notificação segundo a forma prescrita pela 

legislação do Estado-Membro requerido para a citação ou notificação de atos emitidos no seu 

território e dirigidos a pessoas que aí se encontrem; ou 

b) Que o ato foi efetivamente entregue ao demandado ou na sua residência, segundo 

outra forma prevista pelo presente regulamento e que, em qualquer destes casos, quer a citação 

ou notificação, quer a entrega, foi feita em tempo útil para que o demandado pudesse defender-

se. 

2. Os Estados-Membros podem declarar, nos termos do n.º 1 do artigo 23.º, que os 

seus juízes, não obstante o disposto no n.º 1, podem julgar, embora não tenha sido recebida 

qualquer certidão da citação ou notificação, se se reunirem as seguintes condições: 

a) Ter o ato sido transmitido segundo uma das formas previstas pelo presente 

regulamento; 

b) Ter decorrido, desde a data da transmissão do ato, um prazo não inferior a seis 

meses e que o juiz considere adequado no caso concreto; 

c) Não ter sido recebida qualquer certidão ou certificado, não obstante terem sido feitas 

todas as diligências razoáveis para esse efeito junto das autoridades ou entidades competentes 

do Estado-Membro requerido. 

3. Não obstante o disposto nos n.º 1 e 2, o juiz pode, em caso de urgência, ordenar 

medidas provisórias ou conservatórias. 

4. Se tiver sido transmitida uma petição inicial ou ato equivalente a outro Estado-

Membro para citação ou notificação, nos termos do presente regulamento, e tiver sido proferida 

uma decisão contra um demandado que não tenha comparecido, o juiz pode relevar ao 

demandado o efeito perentório do prazo para recurso, se concorrerem as condições seguintes: 

a) Não ter tido o demandado, sem que tenha havido culpa da sua parte, conhecimento 

do dito ato em tempo útil para se defender ou conhecimento da decisão em tempo útil para 

interpor recurso; e 

b) Não parecerem as possibilidades de defesa do demandado desprovidas de qualquer 

fundamento. 

O pedido de relevação deve ser formulado em prazo razoável a contar do momento em 

que o demandado tenha conhecimento da decisão. 
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Qualquer Estado-Membro pode comunicar, nos termos do n.º 1 do artigo 23.º, que esse 

pedido não será atendido se for formulado após o decurso de um prazo que indicará na 

comunicação, contanto que esse prazo não seja inferior a um ano contado da data da decisão. 

5. O disposto no n.º 4 não se aplica às decisões relativas ao estado das pessoas ou à qualidade 

em que agem. 

 

O artigo 19.º regula as situações em que o Réu não comparece perante o Tribunal, ou 

seja, mesmo citado ou notificado noutro Estado ao abrigo do Regulamento, não contesta, nem 

se apresenta a juízo. Aqui a Convenção de Haia, com as devidas alterações, deu origem a este 

artigo 19.º do Regulamento98. 

O Tribunal que é responsável pela tramitação do processo no qual se tenha gerado essa 

necessidade de transmissão transfronteiriça deve abster-se de proferir decisão final. Se a petição 

inicial tiver sido transmitida e o demandado não comparecer, o juiz tem de suspender a 

instância até verificar: 

-que o ato foi objeto de citação ou notificação segundo a forma prescrita pela legislação 

do Estado-Membro requerido; 

- que o ato foi efetivamente entregue e recebido, ou na morada do Réu, ou no seu local 

de trabalho; 

- que o ato foi efetuado em tempo útil para que o demandado pudesse defender-se 

(19.º, n.º1).99 

O juiz poderá proferir decisão, apesar de não ter sido recebida qualquer citação ou 

notificação, se se verificarem cumulativamente, as condições descritas no n.º 2 do artigo 19.º: 

-  ter o ato sido transmitido segundo uma das formas previstas pelo Regulamento;  

- ter decorrido, desde a data da transmissão do ato, um prazo não inferior a seis meses 

e que o juiz considere adequado e concreto; e 

                                                           
98Cfr. XIV Convenção Relativa à Citação e à Notificação no Estrangeiro de Atos Judiciais e Extrajudiciais em Matéria Civil e Comercial 

(Adotada na 10ª Sessão - Haia, 15.11.1965). Texto disponível em http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-civil-comercial/conf-haia-direito-int-

privado.html [11.12.2014]. 

99Carlos Melo MARINHO defende que estes elementos serão irrelevantes se se verificar que o citando ou notificando não dispôs do 

tempo necessário para a apresentação da sua defesa. Deve, então, para além de se ler o “tempo razoável”, ler-se “todo o lapso temporal 

concedido aos demandados para se defenderem, no âmbito do direito processual interno, nas relações intra-fronteiriças, sob pena de se criarem, 

nos processos com referência “extra-muros”, inaceitáveis assimetrias face aos litigantes em processos estritamente reportados ao interior do 

Estado-Membro”. In Marinho, Carlos Manuel Gonçalves de Melo, “As Citações e Notificações no Espaço Europeu Comum” in Revista Julgar pp. 

43-44. Texto disponível em http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-

notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf [1.12.2014]. 

http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-civil-comercial/conf-haia-direito-int-privado.html
http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-civil-comercial/conf-haia-direito-int-privado.html
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf
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- não ter sido recebida qualquer certidão ou certificado, apesar de terem sido feitas todas 

as diligências razoáveis para esse efeito junto das autoridades ou entidades competentes do 

Estado-Membro requerido. 

O facto de não ter sido recebida nenhuma certidão ou certificado, ainda que tenham sido 

realizadas todas as diligências razoáveis para esse efeito, parece gerar alguma “apreensão, no 

quadro da arquitetura de um diploma que apela para o apoio recíproco, à eficácia e à 

comunicação permanente entre as atividades envolvidas no processo de cooperação já que, em 

aparência, convive com (e admite) o total desinteresse e inércia dos órgãos indicados pelos 

Estados para os termos do Regulamento, atribuindo uma inércia a que são atribuídos efeitos 

positivos.”100 

Como salvaguarda, destinada a proteger os interesses dos requerentes nos processos 

com incidência transfronteiriça, não responsáveis pelas fragilidades dos mecanismos de 

cooperação judiciária europeia em matéria civil e comercial. 

Inovando, permite-se a ultrapassagem do efeito perentório do recurso, e admite-se o 

recurso fora de prazo, por despacho judicial: 

 - ao demandado contra o qual tenha sido proferida decisão, mas que não tenha 

comparecido; e 

- a quem o ato tenha sido transmitido nos termos do Regulamento, se: i) o mesmo sem 

culpa sua, não tiver tido conhecimento da decisão em tempo útil para se defender ou; ii) se não 

tiver conhecimento da decisão em tempo útil para interpor recurso, e iii) não parecerem as 

possibilidades de defesa do demandado desprovidas de qualquer fundamento. 

Deixou-se aos Estados-Membros a possibilidade de fixarem e comunicarem nos termos 

do artigo 23.º um prazo específico para o efeito101. 

Neste âmbito, afastou-se o descrito regime de exceção nos processos sobre o “estado 

das pessoas” e a “qualidade em que agem”102. 

 

                                                           
100Cfr. MARINHO, Carlos Manuel Gonçalves de Melo, “As Citações e Notificações no Espaço Europeu Comum” in Revista Julgar p. 44. 

Texto disponível em http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-

notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf [1.12.2014]. 

101Cfr. MARINHO, Carlos Manuel Gonçalves de Melo, “As Citações e Notificações no Espaço Europeu Comum” in Revista Julgar p. 44. 

Texto disponível em http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-

notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf [1.12.2014]. 

102Cfr. MARINHO, Carlos Manuel Gonçalves de Melo, “As Citações e Notificações no Espaço Europeu Comum” in Revista Julgar pp. 

43-44. Texto disponível em http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-

notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf [1.12.2014]. 

http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf
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2.5. As custas 

 

As custas da citação ou notificação são reguladas pelo artigo 11.º do Regulamento, 

que refere o seguinte: 

 

1. A citação ou notificação de atos judiciais provenientes de um Estado-Membro não 

pode dar lugar ao pagamento ou reembolso de taxas ou custas pelos serviços prestados pelo 

Estado-Membro requerido. 

2. Contudo, o requerente deve pagar ou reembolsar as custas ocasionadas: 

a) Pela intervenção de um oficial de justiça ou de uma pessoa competente segundo a lei 

do Estado-Membro requerido; 

b) Pelo recurso a uma forma específica de citação ou notificação. 

As custas ocasionadas pela intervenção de um oficial de justiça ou de uma pessoa 

competente segundo a lei do Estado-Membro requerido devem corresponder a uma taxa fixa 

única, estabelecida previamente pelo Estado-Membro em causa, que respeite os princípios da 

proporcionalidade e da não discriminação. Os Estados-Membros devem comunicar as referidas 

taxas fixas à Comissão. 

 

O Regulamento fixou a regra que não haverá lugar ao pagamento de custas. 

Refere, no entanto, que há situações em que o requerente deve pagar ou reembolsar as 

custas, nomeadamente, quando existe a intervenção de um oficial de justiça ou de uma pessoa 

competente e quando há o recurso a uma forma específica de citação ou notificação. Este 

pagamento deve corresponder a uma taxa fixa, estabelecida previamente pelo Estado-Membro 

em causa, que respeite os princípios da proporcionalidade e da não discriminação. Estas taxas 

fixas devem ser comunicadas pelos Estados-Membros à Comissão103. 

No Regulamento anterior (CE) n.º 1348/2000, o artigo 11.º tinha gerado alguma 

problemática, pois as citações e notificações podiam custar mais de € 150. Desta forma, a 

temática das custas não era considerada totalmente transparente, pois os valores 

compreendidos não eram de conhecimento prévio. Os mecanismos de exclusiva intervenção 

judicial não geravam custos, enquanto os mecanismos determinados pela ação de profissionais 

                                                           
103  A maioria dos Estados-Membros não comunicou qualquer taxa, inclusive Portugal. 
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liberais 104  já determinavam o pagamento de honorários. De forma a não dar preferência a 

nenhum dos sistemas referidos, o Regulamento anterior funcionava com os dois, acautelando 

que a cooperação não fosse lesada. 

Dadas as circunstâncias, o novo Regulamento consagrou no seu artigo 11.º o princípio 

da gratuitidade do processo de notificação e citação transfronteiriça105. Só são remunerados os 

profissionais que se envolvam autonomamente, ou se for solicitada ou empregue uma forma 

específica( a intervenção de funcionário judicial) de citação ou de notificação (artigo 11.º, n.º 2, 

alínea a)106. 

O presente Regulamento exige agora aos Estados-Membros requeridos que estabeleçam 

uma “taxa fixa única” previamente. Isto permite evitar a falta de transparência apontada ao 

Regulamento anterior. Desta forma, os custos envolvidos na tradução das citações e notificações 

são de conhecimento prévio. A taxa fixa única exigida aos Estados é baseada nos princípios de 

não discriminação e da proporcionalidade. É ainda exigido aos Estados que comuniquem 

previamente os valores à Comissão, para que estes constem do Manual, presente no Atlas 

Judicial Europeu em Matéria Civil107. 

 

2.6. As comunicações dos Estados-Membros ao Regulamento 

 

Como temos vindo a fazer referência, ao longo desta análise ao Regulamento, os 

Estados-Membros podem fazer comunicações aos seus artigos. Estas comunicações e 

publicações são regulamentadas no artigo 23.º que propugna: 

 

1. Os Estados-Membros comunicam à Comissão as informações a que se referem os 

artigos 2.º, 3.º, 4.º, 10.º, 11.º, 13.º, 15.º e 19.º. 

Os Estados-Membros comunicam à Comissão se, de acordo com a respetiva legislação, 

um ato deve ser citado ou notificado dentro de um determinado prazo, como se refere no n.º 

3do artigo 8.º e no n.º 2 do artigo 9.º. 

2. A Comissão publica no Jornal Oficial da União Europeia as informações comunicadas 

nos termos do n.º 1, com exceção dos endereços e outros elementos de contacto das entidades 

                                                           
104Como os “huissiers de justice”.  

105 O Princípio da Gratuitidade refere-se às intervenções de órgãos públicos como os Tribunais. 

106 Estas prestações podem ser solicitadas antes da realização da diligência. 

107 Texto disponível emhttp://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/manual_sd.pdf [2.12.2014]. 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/manual_sd.pdf
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de origem e requeridas e das entidades centrais, bem como das zonas geográficas relativamente 

às quais são competentes. 

3. A Comissão elabora e atualiza regularmente um manual com as informações referidas 

no n.º 1, que deve estar disponível eletronicamente, nomeadamente através da Rede Judiciária 

Europeia em Matéria Civil e Comercial. 

 

É através destas comunicações que os Estados-Membros aproximam as disposições 

europeias aos seus ordenamentos jurídicos. Cada um deles realiza as comunicações que deseja 

efetuar, consoante o seu ímpeto de proteção dos cidadãos nacionais.  

 

2.7. As regras de cooperação – o dever de comunicação e informação no 

Regulamento 

 

Depois da exposição da estrutura do Regulamento e da análise ao regime das vias de 

transmissão e citação ou notificação de atos judiciais e extrajudiciais, aferimos que o 

Regulamento para além de estabelecer o princípio da comunicação direta entre as entidades 

envolvidas no processo de cooperação judiciária, também determina o princípio da colaboração 

ativa entre as mesmas. 

Carlos Melo Marinho afirma que “são afloramentos destes princípios a consagração da 

necessidade de troca de informação e comunicação recíproca e de empenhamento no resultado 

final. Daqui se extrai que a citação ou notificação peticionada por autoridade de outro estado não 

é, na economia do diploma, algo externo ao múnus regular, de menor importância, lateral e 

apenas respeitante às competências próprias de uma autoridade central que é um “extranaeus” 

por referência à atividade quotidiana.”108. 

Daqui se extrai o número 1 do artigo 6.º, que determina a obrigação de a entidade 

requerida acusar a receção do ato, em sete dias, contados da data. Para este efeito é utilizado 

um formulário normalizado – o anexo I. 

Verificamos assim que existe uma articulação positiva de informações, para que seja 

possível transmitir os documentos e realizar os pedidos. Esta articulação decorre do número 2 

do artigo 6.º, quando é necessário que a entidade requerida entre em contacto com a de origem, 
                                                           

108Cfr. MARINHO, Carlos Manuel Gonçalves de Melo, “As Citações e Notificações no Espaço Europeu Comum” in Revista Julgar p. 41. 

Texto disponível em http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-

notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf [1.12.2014]. 

http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf
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pela via mais rápida possível, a fim de obter as informações ou os atos em falta, com o objetivo 

de satisfazer o pedido de citação ou notificação. 

Esta obrigação de comunicação impõe-se ainda no número 2 do artigo 7.º, quando é 

impossível citar ou notificar no prazo de um mês.  

No artigo 10.º, n.º 1 está patente uma obrigação de comunicação, tendo de “ser lavrada 

uma certidão de cumprimento, utilizando o formulário constante do anexo I, a qual deve ser 

enviada à entidade de origem.” 

Esta certidão, ou comunicação, deve ser “preenchida na língua oficial ou numa das 

línguas oficiais do Estado-Membro de origem ou noutra língua que esse Estado-Membro tenha 

indicado poder aceitar”. 

O dever de comunicação alarga-se ainda quando o destinatário recusa o ato e é 

necessário emitir uma certidão de não citação ou notificação da qual constarão os motivos da 

recusa de aceitação do ato.  

O artigo 7.º, n.º 2 refere-nos que a entidade requerida deve efetuar a citação ou 

notificação, no prazo de um mês a contar da receção do ato. Esta norma tem como finalidade 

produzir rapidez e celeridade na resolução dos litígios transfronteiriços. 

Este Regulamento ajuda “a suprir as dificuldades mediante arranjo recíproco, comunicar 

para aperfeiçoar, viabilizar para garantir o cumprimento integral e salvar em vez de devolver o 

expediente. Com estas referências instrumentais busca-se, sobretudo, construir eficácia e 

celeridade.”109. 

É no artigo 6.º que se encontram mais algumas referências a este dever de 

comunicação, desta forma, é no número 4 que se estabelece que, quando as entidades 

requeridas forem territorialmente incompetentes, devem transmitir esse ato, bem como o 

pedido, à entidade requerida territorialmente competente do mesmo Estado-Membro. Têm ainda 

o dever de informar a entidade de origem, aquando da receção do ato. 

O número 1 declara que a nova entidade requerida deve, no prazo de sete dias, a contar 

da receção do ato, avisar a entidade de origem da receção do ato. 

Na eventualidade de o pedido não ser compatível com o âmbito de aplicação do 

Regulamento, ou em caso de incumprimento das formalidades necessárias (por exemplo, caso 

                                                           
109Cfr. MARINHO, Carlos Manuel Gonçalves de Melo, “As Citações e Notificações no Espaço Europeu Comum” in Revista Julgar p. 42 

Texto disponível em http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-

notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf [1.12.2014]. 

http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/02-JULGAR-Carlos-Marinho-As-cita%C3%A7%C3%B5es-e-notifica%C3%A7%C3%B5es-no-es.pdf
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não seja recebida a tradução solicitada), devem ser devolvidos “à entidade de origem o pedido e 

os atos transmitidos, acompanhados do aviso de devolução constante do anexo I – 6.º, n.º 3. 

 

3. A questão fundamental das traduções dos atos e dos documentos transmitidos 

 

Embora não seja negada a importância da celeridade da transmissão de atos entre as 

partes que residam em Estados-Membros diferentes, é necessário ter em conta que os 

destinatários de tais atos possam compreender os documentos que lhes são conduzidos, 

nomeadamente através da tradução dos mesmos110.  

De forma a simplificar o processo de transmissão de documentos entre os Estados-

Membros recorreu-se aos formulários 111 . Estes encontram-se anexos ao diploma e tornam a 

transmissão de documentos uniforme, facilitando a cooperação e tentando ultrapassar os 

entraves linguísticos. Na prática o Regulamento é aplicado através dos formulários.112 

Estes formulários devem ser preenchidos na língua oficial do Estado-Membro requerido. 

Se nesse Estado existirem várias línguas oficiais, então o formulário pode ser escrito numa 

dessas línguas, ou noutra que o Estado requerido tenha aprovado113. 

Apesar de não ser necessário qualquer tipo de legalização dos documentos e atos que 

são transmitidos, estes não estão isentos de tradução. Esta tradução deve ser feita numa língua 

ou nas línguas oficiais do Estado-Membro requerido, ou numa língua que o destinatário entenda, 

como teremos oportunidade de verificar na análise dos acórdãos infra. 
                                                           

110No entanto, as traduções nem sempre são necessárias, como é o caso de sociedades que comunicam numa determinada língua e 

o litígio é interposto no tribunal da mesma língua.  

111 O formulário é constituído por várias secções, cada uma delas destinada a transmitir todas as informações essenciais entre a 

entidade de origem e a entidade requerida. Começamos por analisar a primeira secção que se refere ao pedido de citação ou de notificação, 

conferindo os dados relevantes atinentes às entidades interessadas, ao requerente, ao destinatário, ao modo de citação ou de notificação 

solicitado e ao próprio ato. Para além disto, são plasmadas as fórmulas de aviso de devolução de pedidos, de retransmissão e ainda de aviso de 

receção e de cumprimento ou não cumprimento da citação ou notificação. 

Os Estados-Membros devem ainda indicar as línguas em que o formulário pode ser escrito, para além das línguas oficiais, estes podem ainda 

designar pelo menos uma língua estrangeira (artigo 2.º, número 4). O formulário está descrito de forma tão detalhada, que mesmo sem 

compreender a língua estrangeira, as entidades de origem ou as requeridas podem, em princípio, apreender quase a totalidade das informações 

fornecidas. A Comissão Europeia, auxiliada por um Comité, pode proceder à atualização ou a alterações técnicas indispensáveis ao formulário. A 

Comissão, de forma a melhorar as condições de comunicação entre as entidades de origem e as entidades requeridas, organizou um “glossário 

das línguas oficiais da União Europeia, com nomes de atos que possam ser objeto de citação ou notificação” e criou um manual que contem as 

informações a ser prestadas pelos Estados-Membros sobre as suas entidades requeridas, os meios de receção de documentos e as línguas que 

podem ser usadas para completar os formulários que lhe são enviados. 

112  Já era desta forma na Convenção de Haia de 1965. Texto disponível em 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=17 [4.12.2014]. 

113 A França designou, além do francês, o inglês, o alemão, o italiano e o espanhol. Portugal aceitou o espanhol e o inglês. 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=17
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3.1. O acórdão Weiss und Partner 

 

O acórdão Weiss und Partner114 é o exemplo paradigmático da controvérsia atinente às 

traduções dos atos a transmitir. 

O caso respeita a um litígio entre uma empresa alemã e um gabinete de arquitetura 

inglês. No âmbito de um contrato de arquitetura, a empresa alemã reclama ao gabinete de 

arquitetura o pagamento de uma indemnização para reparação de uma deficiência de conceção, 

pela qual estava obrigado a prestar serviços, de acordo com o contrato que celebrou. Uma das 

cláusulas desse contrato era que os serviços deveriam ser prestados em língua alemã, 

juntamente com a correspondência entre a empresa e o gabinete e as autoridades e instituições 

públicas. Sendo que o contrato estava sujeito ao direito alemão, sendo competentes os órgãos 

jurisdicionais de Berlim, em caso de litígio. 

Quando a empresa alemã entregou a petição e os seus respetivos anexos, o gabinete 

inglês recusou-se a receber a petição, alegando que esta não estava traduzida para inglês. Assim 

sendo, foi-lhe posteriormente entregue uma versão em inglês da petição, mas os anexos 

continuavam em alemão. 

Devido à não tradução dos anexos para inglês, o gabinete recusou a receção do ato, 

invocando o disposto no artigo 8.º do antigo Regulamento (CE) n.º 1348/2000 e atual 

1393/2007, que mantém a redação anterior, por considerar que não tinha sido regularmente 

notificado, suscitando ainda a exceção da prescrição.  

Depois de uma série de recursos, o Tribunal alemão reenviou para o TJUE, uma vez que 

o órgão jurisdicional tinha algumas dúvidas quanto à amplitude do artigo 8.º do Regulamento.  

Foi perguntado ao TJUE se o destinatário pode recusar a receção de um ato, quando 

apenas os documentos anexos a esse ato a transmitir não estiverem escritos na língua do 

Estado-Membro requerido ou numa língua do Estado-Membro de origem compreendida pelo 

destinatário.  

Alvo de questão foi também a interpretação do artigo 8.º, n.º1, alínea b), no sentido de 

se poder presumir que o destinatário de um ato citado ou notificado compreende a língua de um 

                                                           
114  Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 8 de maio de 2008 – Processo C-14/07 “Ingenieurbüro Michael 

WeissundPartnerGbR contra Industrie undHundel-skammer Berlin”. Texto disponível em 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67008&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13

2399 [4.12.2014]. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67008&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=132399
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67008&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=132399
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Estado-Membro de origem, apenas porque convencionou num contrato celebrado no âmbito da 

sua atividade profissional, com o demandante, que a língua de correspondência seria a língua do 

Estado-Membro de origem. 

A última incerteza do órgão jurisdicional de reenvio dizia respeito ao facto de o 

destinatário poder invocar o artigo 8.º, n.º 1 para recusar a receção de anexos de um ato, 

quando teria convencionado que a língua de correspondência seria a do Estado-Membro de 

origem, sendo que os anexos dizem respeito à correspondência e são redigidos na língua 

convencionada. 

O TJUE, declara que o destinatário do ato não pode recusar a receção do mesmo, a não 

ser que este lhe permita invocar os seus direitos num processo judicial no Estado-Membro de 

origem, quando acompanhado de anexos constituídos por documentos justificativos que não 

estão redigidos na língua do Estado-Membro requerido ou numa língua do Estado-Membro de 

origem que o destinatário compreenda, mas que têm unicamente uma função probatória e não 

são indispensáveis para compreender o objeto de pedir e a causa de pedir. É ao órgão 

jurisdicional nacional que cabe verificar o conteúdo do ato. Se este é suficiente para permitir ao 

demandado invocar os seus direitos, ou se compete ao remetente suprir a falta de tradução de 

um anexo indispensável. 

Quanto à segunda questão o TJUE refere que a língua de correspondência 

convencionada num contrato celebrado com o demandante (neste caso, a língua do Estado-

Membro de origem) não serve de base a uma presunção do conhecimento da língua. Constitui 

apenas um indício que o órgão jurisdicional pode tomar em consideração quando verifica se 

esse destinatário compreende ou não a língua do Estado-Membro de origem. 

Quanto à terceira e última questão, o TJUE afirma que o destinatário não pode invocar o 

artigo 8º, n.º 1 para recusar a receção de anexos de um ato, que não estão redigidos na língua 

do Estado-Membro requerido, ou numa língua do Estado-Membro de origem que o destinatário 

compreenda.  

A justificação prende-se com o facto de que, quando o destinatário celebrou o contrato 

no âmbito da sua atividade profissional, convencionou a língua do Estado-Membro de origem, 

como a língua de correspondência. Interpreta-se aqui que os anexos são respeitantes à 

correspondência e são redigidos na língua convencionada. 

A Advogada-Geral, na primeira questão, sublinha que o destinatário, da mesma forma, 

que tem o direito de recusar a receção do ato de citação e notificação, por este não estar 
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traduzido, tem igualmente o direito de recusar a receção, quando apenas os documentos anexos 

ao ato a citar ou a notificar não estiverem redigidos numa língua que o destinatário compreenda. 

Na segunda questão a Advogada-Geral defende que existe uma presunção iuris tantum, 

na qual o destinatário de um ato compreende a língua do Estado-Membro de origem, porque 

formulou no exercício da sua atividade profissional, um contrato que é redigido e onde fica 

estipulado que a correspondência entre as partes é nessa língua. Realça ainda que esta 

presunção é ilidível nos termos das regras aplicáveis em matéria de prova no Estado-Membro 

em que decorre o processo civil. 

O TJUE não parece ir ao encontro das conclusões da Advogada-Geral, no que diz 

respeito à terceira questão prejudicial. Esta refere que o destinatário não pode invocar o 

desconhecimento da língua, para recusar a receção de documentos anexos a uma petição 

inicial, mesmo não estando redigidos na língua do Estado-Membro requerido, mas sim na língua 

do Estado-Membro de origem estipulada no contrato celebrado pelas partes. 

O TJUE vem assim interpretar o artigo 8.º, n.º 1 no sentido de que mesmo que um 

Estado-Membro tenha referido que a língua de correspondência é a língua do Estado-Membro de 

origem, esta comunicação não serve de fundamento para a presunção do conhecimento da 

língua. 

Esta comunicação do Estado é só um indício, que pode ser alvo de ponderação pelo 

órgão jurisdicional, na verificação da compreensão da língua do Estado de origem por parte do 

destinatário. Não podemos tratar no mesmo sentido os documentos anexos que preencham 

apenas uma função probatória, não indispensáveis para compreender o pedido e a causa de 

pedir. Se o órgão jurisdicional nacional verificar que não consegue preencher o requisito da 

causa de pedir, deve requerer ao demandante que supra a falta de tradução. 

O Regulamento em si não obriga a tradução dos documentos a transmitir ao requerente, 

no entanto, este é avisado, pela entidade de origem, que a receção do ato pode ser recusada 

pelo destinatário. Os motivos que o destinatário pode invocar para a recusa são os documentos 

não estarem redigidos numa das línguas oficiais do Estado-Membro requerido ou do local onde 

deva ser efetuada a citação ou notificação ou numa língua que compreenda. 

O artigo 8.º, n.º 1 refere que, de forma a avisar o destinatário de que pode recusar a 

receção do ato, a entidade requerida tem de apresentar o formulário presente no anexo II do 

Regulamento. A entidade requerida tem de informar o destinatário que pode efetuar a sua 

recusa, quer no momento da citação ou notificação, quer devolvendo o ato à entidade requerida 
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no prazo de uma semana, caso este não esteja redigido ou acompanhado da respetiva tradução 

numa das línguas assinaladas. 

A regra, quanto às despesas de tradução, antes da transmissão, nestas situações, é que 

são efetuadas pelo requerente. O Tribunal ou a autoridade competente podem decidir de forma 

diferente. 

Caso se concretize o motivo da rejeição do ato, com fundamento na incompreensão da 

língua, a entidade requerida terá de comunicar o sucedido à entidade de origem e devolver-lhe o 

pedido, em conjunto com os documentos que carecem de tradução. O requerente deve 

promover a tradução do documento, para que a citação e a notificação se pratiquem, já com a 

solicitada tradução. 

O TJUE neste acórdão procurou a justiça do caso concreto, uma vez que se apercebeu 

das manobras dilatórias por parte da requerida. Só analisando este acórdão em perspetiva é que 

se percebe que o TJUE apenas determina que a tradução dos documentos não é obrigatória, não 

havendo lugar a mais direito de recusa, porque o destinatário percebia a língua em que os 

documentos estavam redigidos, uma vez que tinha sido essa a língua convencionada entre as 

partes como utilizável para as comunicações entre si. Assim, estamos em crer que, caso o TJUE 

se tivesse deparado com um caso em que o destinatário efetivamente não entendesse a língua 

dos documentos que instruíam a citação ou notificação, a sua decisão seria diferente, talvez 

tendendo para uma perspetiva mais protecionista do destinatário do ato e dando uma 

importância mais marcada ao direito de recusa da citação ou da notificação pelo facto de os atos 

não se encontrarem traduzidos. 

 

3.2. O acórdão Leffler 

 

Em termos jurisprudenciais, o acórdão Leffler115 é fundamental para a total perceção das 

traduções dos atos, ou seja, quando o podemos fazer e até que ponto pode ser sanado o vício 

decorrente da sua falta de tradução. 

                                                           
115Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 8 de novembro de 2005 – Processo C-443/03  “GötzLeffler contra Berlin 

Chemie AG”. Texto disponível em 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=55594&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=132786 

[4.12.2014]. 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=55594&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=132786
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Ao TJUE chegou o caso Leffler contra Berlin Chemie, em que estava em causa a 

aplicação de uma medida provisória, de forma a obter o levantamento de umas penhoras 

efetuadas por esta sociedade e uma ordem que os proibisse de requerer novas penhoras.  

Berlin Chemie contestou esta medida, tendo os pedidos de Leffler sido indeferidos. No 

entanto, isto não foi suficiente e a Leffler interpôs recurso da decisão de indeferimento, tendo 

procedido a uma citação retificativa. Nos termos desta citação, a empresa alemã não 

compareceu, ao que Leffler pediu para que a sociedade fosse condenada à revelia. Perante este 

pedido o Tribunal decidiu sobrestar nesta decisão, para dar a oportunidade ao demandante de 

citar a Ré para a audiência. 

Mais tarde, a empresa alemã foi notificada para uma audiência, não tendo comparecido 

novamente. O Tribunal voltou a sobrestar na decisão do pedido de Leffler, no sentido de 

condenar a Ré à revelia, desta feita, esperando pela apresentação de elementos, que provassem 

que a citação ou notificação tinha sido feita em conformidade com o artigo 19.º do Regulamento. 

O Tribunal não condenou a sociedade, porque considerou que a citação/notificação foi 

recusada pela sociedade, por os documentos não estarem traduzidos na língua alemã. 

Apreciou ainda que os atos notificados na Alemanha não se encontravam traduzidos na 

língua oficial do Estado-Membro requerido ou numa língua que o destinatário compreendesse. 

Desta forma, não se respeitava o requisito do artigo 8.º, pelo que o pedido de condenação à 

revelia deveria ser indeferido. 

Leffler interpôs novo recurso, desta vez de cassação, alegando que o outro órgão 

jurisdicional deveria ter condenado a Ré à revelia.  

O Tribunal de reenvio salienta: “uma vez que o destinatário tinha motivos legítimos para 

recusar a receção do ato é como se não tivesse sido efetuada qualquer notificação.” 

Contudo, pode ter de admitir-se que, após a recusa de receção do ato, pelo seu 

destinatário, o vício ainda pode ser sanado, através do envio ao destinatário de uma tradução. 

Aqui coloca-se a questão de saber em que prazo e de que modo deve a tradução ser levada ao 

conhecimento do destinatário. 

Dados os factos e levantando-se estas questões, o órgão jurisdicional decidiu expor as 

suas dúvidas ao TJUE. 

A primeira versava sobre o facto do artigo 8.º, n.º 1 do Regulamento dever ser 

interpretado no sentido de que, quando o destinatário de um ato o recusa por não estar redigido 

numa língua oficial do Estado-Membro requerido, ou numa língua do Estado-Membro de origem 
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que o destinatário compreenda, o remetente tem a possibilidade de sanar o vício da falta de 

tradução. 

A outra questão prendia-se com o prazo e o modo como a tradução deve ser levada ao 

conhecimento do destinatário. O órgão jurisdicional questiona se o envio da tradução está sujeito 

aos mesmos requisitos que os previstos no Regulamento para a citação e notificação de atos ou 

se pode escolher livremente o modo de envio. Pergunta ainda se o direito processual nacional é 

aplicável à possibilidade de sanar o vício. 

O TJUE responde às questões colocadas, referindo que o artigo 8.º do Regulamento 

deve ser interpretado no sentido de que, quando o destinatário de um ato o recusar, por não 

estar redigido numa língua oficial do Estado-Membro requerido, ou numa língua do Estado-

Membro de origem que esse destinatário compreenda, o remetente pode sanar essa deficiência 

enviando a tradução solicitada. 

Em relação à questão dos prazos, da forma da tradução e se o direito processual 

nacional se aplica à possibilidade de sanar a falta de tradução, o TJUE refere que o artigo 8.º 

deve ser interpretado no sentido de que, quando o destinatário de um ato o recusar por não 

estar redigido numa língua oficial do Estado-Membro requerido ou numa língua do Estado-

Membro de origem que esse destinatário compreenda, o remetente pode sanar essa deficiência 

enviando a tradução solicitada, segundo as modalidades do Regulamento e no prazo mais breve 

possível.  

Para resolver os problemas relacionados com a forma como se deve sanar a falta de 

tradução, não previstos pelo Regulamento, tal como interpretado pelo TJUE, cabe ao juiz 

nacional aplicar o direito processual nacional respetivo, zelando por que seja assegurada a plena 

eficácia do referido Regulamento, no respeito da sua finalidade. 

A decisão do TJUE parece estar em harmonia com as conclusões da Advogada-Geral 

Christine Stix-Hackl. 

Esta afirma que com este regime linguístico, o destinatário não está amplamente 

protegido já que este não se baseia no eventual desconhecimento do destinatário em relação às 

duas línguas, como a Comissão assinala, destacando que a proteção do destinatário a nível 

linguístico, pretendida pelo Regulamento, assenta numa solução geral, consequência de que são 

concebíveis casos em que o destinatário tem o direito de recusar a receção, embora 

compreenda o seu conteúdo. 
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O relatório sobre a convenção relativa à citação e à notificação dos atos judiciais e 

extrajudiciais em matéria civil e comercial nos Estados-Membros da União Europeia estabelece 

que a convenção não inclui qualquer disposição relativa às consequências jurídicas que poderão 

decorrer da recusa de receção de um ato em virtude da língua utilizada: cabe aos órgãos 

jurisdicionais competentes decidir desta questão. 

A Advogada-Geral invoca ainda a jurisprudência Stadler e Mignolet, que se referem a 

estas situações como o “incómodo problema da sanação de irregularidades da citação ou da 

notificação transfronteiriças”116. 

De sublinhar o parágrafo 26 em que a Advogada-Geral afirma que “não é necessário 

examinar aqui [nestas conclusões] se o exercício legítimo do direito de recusar a recepção nos 

termos do artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento, só abrange os casos em o acto a citar ou a notificar 

não está traduzido numa das línguas previstas nesta disposição ou se pressupõe também que o 

juiz nacional competente aprecie se o direito é exercido de forma abusiva. O pedido de decisão 

prejudicial não contém qualquer referência a este respeito. Também não se refere ao critério 

com base no qual devem ser apreciados os conhecimentos linguísticos quando – como no 

processo principal – o demandado é uma pessoa coletiva”. 

Este esclarece que quando um ato for recusado por um destinatário, por não estar 

redigido numa das línguas oficiais do Estado-Membro requerido ou numa língua do Estado-

Membro de origem que esse destinatário compreenda, esta deficiência pode ser sanada pelo 

remetente, enviando no prazo mais curto possível a tradução requerida.   

Desta forma, se um ato for recusado por um dos motivos referidos supra, e o Réu não 

comparecer, o juiz deve suspender a sua decisão, enquanto não se provar que o vício do ato foi 

sanado pelo envio de uma tradução, sendo que esta tem de ser recebida pelo Réu em tempo útil 

para apresentação da sua defesa117. 

A sanação da falta de tradução é realizada através do direito processual civil de cada 

Estado-Membro. O TJUE profere ainda a este respeito, no referido acórdão Leffler que o 

suprimento da falta de tradução cabe ao juiz nacional, que deve aplicar o direito processual 

                                                           
116 Texto disponível em 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=59841&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=133

527 [2.12.2014]. 

117 Esta obrigação resulta do princípio do Artigo 26.º, n.º 2 e 34.º, n.º 2 do Regulamento (CE)  n.º 44/2001 (agora revogado pelo 

Regulamento (CE) n.º 1215/2012. Texto disponível em http://www.dgaj.mj.pt/sections/files/cji/outros-

instrumentos4983/copy_of_regulamento-ce-n-44-2001/downloadFile/file/REGCE442001.pdf?nocache=1177095035.67 [2.12.2014]. 

 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=59841&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=133527
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=59841&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=133527
http://www.dgaj.mj.pt/sections/files/cji/outros-instrumentos4983/copy_of_regulamento-ce-n-44-2001/downloadFile/file/REGCE442001.pdf?nocache=1177095035.67
http://www.dgaj.mj.pt/sections/files/cji/outros-instrumentos4983/copy_of_regulamento-ce-n-44-2001/downloadFile/file/REGCE442001.pdf?nocache=1177095035.67
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nacional. Este deve ser conduzido de forma a que seja assegurada a eficácia do Regulamento e 

o respeito da sua finalidade. 

 

3.3. Análise das questões essenciais 

 

Analisado o Regulamento e a jurisprudência que sobre ele versou, cumpre-nos 

problematizar algumas questões que chamaram a nossa atenção. 

Em primeiro lugar fazer referência ao facto de o Regulamento (CE) n.º 1393/2007 não 

englobar apenas a transmissão de atos judiciais, mas alargar o seu âmbito de aplicação à 

transmissão de atos extrajudiciais. 

Em segundo lugar relevar as comunicações efetuadas pelos Estados-Membros, 

transmitidas à Comissão. Os Estados-Membros podem fazer comentários a todos os artigos do 

Regulamento, interessando-nos em particular a formulação de comunicações ao artigo 14.º do 

presente Regulamento, em especial no que diz respeito às traduções dos atos a transmitir pela 

via postal. O artigo 14.º permite a citação e/ou notificação de atos judiciais ou extrajudiciais, 

entre os Estados-Membros, diretamente por carta registada com aviso de receção. 

Isto gera naturalmente questões, caso: 

- o conteúdo dessa carta registada seja transmitido com aviso de receção ;e 

-seja uma citação escrita numa língua que o destinatário desconheça.  

Nesses casos, como pudemos analisar anteriormente, o destinatário pode sempre 

recusar a transmissão do ato, pois, pelo artigo 8.º do Regulamento, o ato tem de estar traduzido 

numa língua que o destinatário compreenda, ou na língua oficial do Estado-Membro requerido, 

ou numa das línguas oficiais do local onde deva ser efetuada a citação ou notificação.  

A dúvida persiste quando efetivamente o destinatário não compreende o teor jurídico da 

carta e não faz nada a respeito, não dando a devida importância ao documento.  

De referir que o destinatário dispõe sempre de 7 dias para recusar o documento e tentar 

verificar a sua proveniência. 

A situação mais gravosa que pode acontecer nestas situações é o destinatário só se 

aperceber da relevância do facto, quando já está a ser julgado à revelia.  

Convenhamos que o cerne deste problema se resume à falta de tradução dos 

documentos a transmitir e não partilhamos da opinião que o ónus do pagamento da tradução 
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seja do destinatário. Acreditamos que cabe ao requerente realizar todas as diligências possíveis, 

para que o ato a transmitir seja compreendido pelo destinatário, pois tem interesse nisso. 

 Foram vários os Estados-Membros que, em 2000, apesar da existência do artigo 8.º, 

formularam comunicações a este artigo, referindo principalmente a exigência da tradução dos 

documentos a transmitir pela via postal. Indicavam, inclusive, qual a língua ou línguas em que os 

documentos deveriam estar redigidos.  

O que poderíamos indagar seria se os Estados-Membros teriam mesmo a necessidade 

de formular tudo isto, apesar da existência do artigo 8.º.  

Certo é que existem acórdãos de vários Estados-Membros (analisados no próximo 

capítulo) que condenam os destinatários dos documentos a transmitir. Estes alegam que os 

Estados-Membros em questão não fizeram qualquer comunicação em relação à tradução desses 

documentos. Dessa forma, como os destinatários não recusaram os atos a transmitir, foram 

julgados à revelia. 

Tentando desde já demonstrar a problemática inerente a esta matéria e concebendo 

uma possível decisão do TJUE, num eventual reenvio, vamos cogitar um pequeno exemplo: 

- se um cidadão português receber uma carta registada em alemão - e só perceber as 

línguas português e espanhol – é óbvio que não vai entender o conteúdo da carta. E 

- se esse cidadão, para além de não entender a carta, não quiser saber da proveniência 

da mesma – pode ser julgado à revelia na Alemanha. 

O que pode este cidadão português fazer para se defender? 

- Este cidadão poderá recusar a citação e notificação, à luz do Regulamento em análise; 

OU 

- Este cidadão poderá utilizar o seu direito de recusa ao reconhecimento e execução da 

sentença alemã em Portugal, à luz do Regulamento (CE) n.º 44/2001 (agora revogado pelo 

Regulamento (CE) n.º 1215/2012). 

Perante esta situação apercebemo-nos de dois grandes problemas: i) a não 

obrigatoriedade de tradução dos documentos; ii) o direito à recusa não é suficiente para 

acautelar o direito de defesa do destinatário. 

Se um litígio desta natureza fosse reenviado, acreditamos que o TJUE iria tentar de 

alguma forma apelar à tradução dos documentos a transmitir, em ordem da proteção do 

destinatário desconhecedor da língua.  



 

68 
 

O problema é que apesar de esta ser a realidade dos ordenamentos internos, ainda 

nenhum Estado-Membro reenviou a questão para o TJUE. Desta forma, as decisões têm sido 

deixadas a cargo dos Tribunais nacionais. 

Outra questão que se coloca é: 

- a maioria dos Estados-Membros, que realizou comunicações em 2000, não o fez em 

2007, aquando da revogação do Regulamento (CE) n.º 1348/2000. Será que as comunicações 

efetuadas na altura valem atualmente? Ou os Estados-Membros teriam de realizar novamente as 

suas comunicações? 

Acreditamos que os Estados-Membros deveriam reformular as suas comunicações, de 

forma a esclarecerem quais as línguas em que aceitam os documentos a transmitir, não 

deixando os cidadãos à mercê dos Tribunais do Estado-Membro requerente, que pode, in 

extremis, julgar o destinatário, cidadão nacional, à revelia. 

Nestas situações a única garantia do destinatário é o pedido de recusa de 

reconhecimento com base na sua revelia absoluta – artigo 34.º, n.º 2 do Regulamento (CE) n.º 

44/2001, agora revogado pelo Regulamento (CE) n.º 1215/2012. 

A análise realizada, neste estudo, é construída na perspetiva da proteção do destinatário 

que recebe os atos, que são transmitidos pelo requerente. Não descuramos, no entanto, o 

princípio da tutela jurisdicional efetiva, que será propriamente tratado no capítulo seguinte. 

O nosso objetivo primário é uma chamada de atenção para uma maior e melhor 

proteção dos cidadãos, bem como um esclarecimento e elucidação de como as normas do 

Regulamento (CE) n.º 1393/2007 devem ser interpretadas nos ordenamentos jurídicos 

nacionais.
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Capítulo III - A proteção dos cidadãos no ordenamento interno e no 

ordenamento da União Europeia 

 

Sumário: 1. A jurisprudência portuguesa. 1.1. Acórdão n.º 3450/12.6 TBGMR-B.G1 da Relação de Guimarães. 

1.2. Acórdão n.º 6071/11.7 TBMAI.P1 da Relação do Porto. 1.3. Acórdão n.º 898/2008-8 da Relação de Lisboa. 

1.4. Acórdão n.º 1803/06-2 da Relação de Évora. 1.5. Acórdão n.º 3045/07.6 TVLSB.L1-7 da Relação de Lisboa. 

1.6. Acórdão n.º 0551145 da Relação do Porto. 1.7. Acórdão n.º 8275/08.0 TBMAIP1 da Relação do Porto. 1.8. 

Acórdão n.º 0622691 da Relação do Porto. 1.9. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 5 de março de 2013. 

2. A jurisprudência portuguesa vs a jurisprudência europeia – apreciação crítica da jurisprudência. 3. Breve 

referência ao princípio da tutela jurisdicional efetiva - O princípio da confiança recíproca e do reconhecimento mútuo 

na União Europeia pelo Regulamento n.º 44/2001 e 1215/2012. 3.1. A tutela jurisdicional efetiva: o direito à ação 

e o direito à defesa presentes no Regulamento n.º 44/2001 e 1215/2012. 

 

1. A jurisprudência portuguesa 

 

Estudado o Regulamento (CE) n.º 1393/2007, inferimos que: 

- Para transmitir documentos judiciais e extrajudiciais, pela via postal, não é imposta a 

sua tradução118. No entanto, é dada a possibilidade aos destinatários de recusarem o ato sempre 

que não esteja no escopo do artigo 8.º, n.º 1. É, desta forma, assegurada eficácia à utilização de 

todos os meios adequados à transmissão dos atos e defendido o interesse dos destinatários. 

Numa perspetiva prática damos a conhecer, através da análise de alguma jurisprudência 

nacional, o tratamento que um cidadão europeu pode ter, conforme o Estado-Membro onde o 

processo corre os seus termos e o Estado-Membro onde reside e será encontrado o destinatário 

do ato. 

Os acórdãos aqui analisados foram selecionados essencialmente por duas razões: pela 

pertinência do tema e pela atualidade do litígio. 

 

1.1. Acórdão n.º 3450/12.6 TBGMR-B.G1 da Relação de Guimarães119 

 

                                                           
118Compreende-se que assim seja, pois um dos objetivos definidos no preâmbulo do Regulamento é acelerar a transmissão, dos 

atos judiciais e extrajudiciais, entre os Estados-Membros. 

119Texto disponível em 

http://www.dgsi.pt/JTRG.NSF/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/4601a3d2b73b6b7f80257c1b004c7df2?OpenDocument [5.12.2014]. 

http://www.dgsi.pt/JTRG.NSF/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/4601a3d2b73b6b7f80257c1b004c7df2?OpenDocument
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Começamos por analisar o acórdão de 15 de outubro de 2013. No litígio estava em 

causa uma citação, enviada por carta registada, com aviso de receção, por parte de uma 

empresa portuguesa, a uma empresa espanhola. 

Esta citação tinha a particularidade de estar escrita em português, logo, não ter sido 

traduzida para a língua do Estado-Membro requerido. 

Perante esta situação, a Ré espanhola vem arguir a nulidade da citação, alegando que 

não entende o seu conteúdo, e que o fim último de uma citação é a compreensão do objeto da 

comunicação120. 

Invoca ainda, que o Regulamento (CE) n.º 1393/2007 concede a possibilidade de 

recusar a receção do ato, “quer no momento da citação ou notificação, quer devolvendo o ato à 

entidade requerida no prazo de uma semana”121. 

Face ao exposto pela Ré, e através da análise do Regulamento, o Tribunal entende que 

“não se impõe que o acto judicial seja traduzido para a língua oficial do Estado requerido ou 

para uma língua que o destinatário compreenda. Daí poder dar-se o caso de o destinatário ser 

citado por serviço postal sem que os actos (…) escritos em língua que lhe seja de todo estranha, 

tenham sido traduzidos.”122 

Ressalva, ainda, que sobre a requerente “impendia o dever de comunicar à destinatária 

da notificação, (…) na língua oficial do Estado-Membro de destino, a possibilidade de recusa do 

acto por não se encontrar acompanhado de uma tradução”123.  

No caso em concreto, este dever da requerente não se verificou, pois não comunicou a 

possibilidade de recusa à destinatária. 

A justificar esta tomada de posição, o Tribunal invoca um excerto do acórdão do 

Supremo Tribunal de Justiça, Processo n.º 1869/11.9 TBPTM-A.E1.S1 124 (que a seguir 

analisamos) que nos declara: “a permissão contida no artigo 14.º do Regulamento (citação ou 

                                                           
120  Acrescenta a esta razão a possibilidade de defesa e que o princípio do contraditório seja respeitado. 

121Cfr. Acórdão n.º 3450/12.6 TBGMR-B.G1 “(…)se este não estiver redigido ou não for acompanhado de uma tradução numa das 

seguintes línguas (…) que o destinatário compreenda; ou (…) [N]a língua oficial do Estado-Membro requerido ou, existindo várias línguas oficiais 

nesse Estado-Membro, a língua oficial ou uma das línguas oficiais do local onde deva ser efectuada a citação ou notificação, sendo certo que o 

anexo II abrange todas as línguas”. 

122Cfr. Acórdão n.º 3450/12.6 TBGMR-B.G1. Texto disponível em 

http://www.dgsi.pt/JTRG.NSF/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/4601a3d2b73b6b7f80257c1b004c7df2?OpenDocument [5.12.2014]. 

123Cfr. Acórdão n.º 3450/12.6 TBGMR-B.G1.Texto disponível em 

http://www.dgsi.pt/JTRG.NSF/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/4601a3d2b73b6b7f80257c1b004c7df2?OpenDocument [5.12.2014]. 

124Texto disponível em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3c464ecaa5d1462d80257b2700510c05?OpenDocument [7.12.2014]. 

http://www.dgsi.pt/JTRG.NSF/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/4601a3d2b73b6b7f80257c1b004c7df2?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/JTRG.NSF/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/4601a3d2b73b6b7f80257c1b004c7df2?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3c464ecaa5d1462d80257b2700510c05?OpenDocument
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notificação pelos serviços postais), sem acompanhamento de uma tradução, não implica a 

derrogação de todas as garantias de estabilidade e segurança na transmissão de um acto 

judicial, mormente as do artigo 8.º consubstanciadas no direito à recusa por parte do 

destinatário, até porque nessa situação se encontra mais desprotegido por ausência de prévio 

aviso da entidade requerida do Estado-Membro onde reside”125. 

O Tribunal considera que a citação efetuada, sem que seja assegurada, ao seu 

destinatário, a possibilidade de recusa de receção do ato, está ferida de nulidade, pelos artigos 

198.º, n.º 1 do CPC, pois estamos perante omissão de uma formalidade essencial.  

No entanto, refere que se a falta cometida não prejudicar a defesa do citado, é de 

considerar sanada esta nulidade, pelo artigo 198.º, n.º 4 do CPC, o que veio a acontecer.  

O Tribunal considerou que a falta cometida não prejudicou o direito de defesa da 

apelante, por considerar que a dedução da oposição é um indicador implícito de que ela 

compreendeu o ato de citação. 

 

1.2. Acórdão n.º 6071/11.7 TBMAI.P1 da Relação do Porto126 

 

No acórdão da Relação do Porto, de 15 de janeiro de 2013, deparamo-nos com um 

pedido de declaração de executoriedade em Portugal, de uma sentença proferida pelo Tribunal 

de Pordenone, Itália. 

O juiz, na 1ª instância, declarou que a decisão judicial italiana possuía força executiva na 

ordem jurídica portuguesa. A requerida, não conformada com esta decisão, interpôs recurso.  

No recurso alegou que, pelo artigo 53.º do Regulamento (CE) n.º 44/2001, agora 

revogado pelo Regulamento (CE) n.º 1215/2012,a parte que requer a declaração de 

executoriedade, deve juntar certidão emitida pelo Tribunal ou autoridade competente do Estado-

Membro, onde tiver sido proferida a decisão, segundo o formulário uniforme constante do Anexo 

V, do referido diploma legal. No caso, apenas foi enviada a cópia da sentença, a cópia da petição 

inicial e a respetiva tradução. 

Alegou ainda que, nos termos do artigo 34.º do Regulamento, deveria ser negado o 

reconhecimento de uma decisão que fosse manifestamente contrária à ordem pública do Estado-

                                                           
125Cfr.  Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 5 de março de 2013, Processo n.º 1869/11.9 TBPTM-A.E1.S1 

126Texto disponível em 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/cc96f4f2eda4e97b80257b0c0034da80?OpenDocument [5.12.2014]. 

 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/cc96f4f2eda4e97b80257b0c0034da80?OpenDocument
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Membro requerido. Posto isto, a atribuição da força executiva seria uma violação ao direito de 

defesa e à tutela jurisdicional efetiva, previsto no artigo 20.º da CRP. 

Afirma que só teve conhecimento do processo ao ser citada para a penhora em Portugal 

e que não tinha obrigação de conhecer o processo em Itália, por não ter sido para ele citada.          

Acrescenta também que a morada indicada nos autos italianos, como sendo a sede da 

Requerida, não se encontra correta e que, quando não é possível a citação postal, esta deve ser 

efetuada na pessoa do seu legal representante (vide artigos 228.º, 236.º e 237.º todos do CPC, 

e 159.º do CC). Como isto não sucedeu, o processo está ferido de nulidade. Por estas razões, 

nunca poderia ser atribuída força executiva a esta decisão, por ser contrária a todos os princípios 

de direito. 

A única questão que o presente recurso suscita é a de saber se se encontram reunidas 

as condições para o reconhecimento da decisão proferida no procedimento injuntivo italiano, 

tendo em vista as disposições do Regulamento (CE) n.º 44/2001127.  

Perante estes argumentos, o Tribunal referiu que teria de se recorrer ao estipulado nos 

tratados e convenções internacionais aplicáveis, para saber se o ato que iniciou a instância foi ou 

não comunicado ou notificado ao requerido revel em tempo útil e de modo a permitir-lhe a 

defesa.  

No caso, considerando que o requerimento de injunção foi apresentado em 

15/12/2008, aplica-se o Regulamento (CE) n.º 1393/2007. O artigo 14.º do Regulamento (CE) 

n.º 1393/2007 prevê a possibilidade de os Estados-Membros procederem diretamente pelos 

serviços postais à citação ou notificação de atos judiciais a pessoas que residam noutro Estado-

Membro, por carta registada com aviso de receção ou equivalente.  

Quando seja empregue tal via de citação, haverá, no entanto, que observar as garantias 

concedidas ao citado, designadamente, as do artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 1393/2007, 

que consagra o direito de recusa de receção do ato. 

A entidade requerida avisa o destinatário, mediante o formulário constante do anexo II, 

de que pode recusar a receção do ato quer no momento da citação ou notificação, quer 

devolvendo o ato à entidade requerida no prazo de uma semana, se este não estiver redigido ou 

não for acompanhado de uma tradução numa das seguintes línguas: 

a) Uma língua que o destinatário compreenda; ou 

                                                           
127 Agora Regulamento (CE) n.º 1215/2012. 
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b) A língua oficial do Estado-Membro requerido ou, existindo várias línguas oficiais nesse 

Estado-Membro, a língua oficial ou uma das línguas oficiais do local onde deva ser efetuada a 

citação ou notificação. 

Nos termos do n.º 3 do mesmo artigo, “se o destinatário tiver recusado a receção do ato 

ao abrigo do disposto no n.º 1, a situação pode ser corrigida mediante citação ou notificação ao 

destinatário, nos termos do presente Regulamento, do ato acompanhado de uma tradução numa 

das línguas referidas no n.º 1.  

Nesse caso, a data de citação ou notificação do ato é a data em que o ato acompanhado 

da tradução foi citado ou notificado de acordo com a lei do Estado-Membro requerido. Todavia, 

caso, de acordo com a lei de um Estado-Membro, um ato tenha de ser citado ou notificado 

dentro de um prazo determinado, a data a tomar em consideração relativamente ao requerente 

é a data da citação ou notificação do ato inicial, determinada nos termos do n.º 2 do artigo 9.º. 

Aqui, a citada era uma sociedade comercial de direito português, nada constando quanto a 

terem os seus legais representantes nacionalidade italiana ou dominarem o idioma desse 

Estado. É de presumir que se tratam de cidadãos portugueses, sem capacidade de entenderem 

a língua italiana, tal como entendem e se exprimem em português.  

Em tais circunstâncias, o conhecimento do ato que iniciou a instância em tempo útil e 

de modo a permitir-lhe a defesa pressupõe a disponibilidade da respetiva tradução. Ora, não 

consta da certidão que acompanhou o requerimento inicial que a carta registada com aviso de 

receção expedida para a citação da requerida incluísse tradução portuguesa do requerimento de 

injunção.  

Muito diversamente, a tradução que a requerente juntou data de 17/6/2009, ou seja, 

posterior à sentença (ou fórmula executória) cujo reconhecimento se pede. Não consta, 

igualmente, da cota lavrada, que tivesse acompanhado tal carta registada para citação aviso, 

mediante o formulário constante do anexo II ao Regulamento, de que o destinatário pode recusar 

a receção do ato. 

Face a estes argumentos cai por terra a comunicação ou notificação ao requerido revel 

do ato que iniciou a instância, de modo a permitir-lhe a defesa, o que constitui fundamento de 

recusa de reconhecimento, nos termos do n.º 2 do artigo 34.º do Regulamento (CE) n.º 

44/2001. 

Em jeito de conclusão, não deve ser atribuída força executiva a uma decisão proferida, 

com fundamento em falta de oposição, por um Tribunal estrangeiro quando não se constate que 
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a carta registada expedida para citação incluísse tradução em língua portuguesa nem consta que 

fosse acompanhada de aviso de que o destinatário pudesse recusar a receção do ato. 

 

1.3. Acórdão n.º 898/2008-8 da Relação de Lisboa128 

 

Neste acórdão a situação fáctica é a seguinte: a Autora portuguesa instaurou uma ação 

no Tribunal Judicial de Lisboa, contra a Ré espanhola e, como esta não apresentou a 

contestação, o Tribunal considerou os factos confessados, condenando-a. 

No recurso foi ordenado que se voltasse a citar a Ré. Perante a citação, a Ré arguiu a 

nulidade da citação e deduziu a recusa do ato, por ter sido citada sem a tradução da petição 

inicial para a língua espanhola. Invocou ainda que não foi avisada de que poderia recusar o ato, 

nem da forma e prazo para o concretizar. 

Perante esta situação, o Tribunal resolveu declarar a nulidade da citação da Ré, 

anulando todo o processo, desde a petição inicial. Ordenou ainda a repetição da citação da Ré 

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1348/2000 (atual Regulamento (CE) n.º 1393/2007).  

A Autora, neste caso, levantou a suspeita de que a Ré conhecia a língua portuguesa e de 

que apenas pretendia a tradução da petição inicial e dos respetivos documentos como mero 

expediente dilatório.  

O Relator do caso responde à questão levantada, invocando o Regulamento, e afirmando 

que não será necessária a tradução, quando o destinatário compreenda ou afirme que 

compreende a língua do Estado-Membro de origem.  

Admite, no entanto, que podem existir casos em que surja a dúvida sobre o facto de o 

destinatário compreender a língua ou não. Nesse sentido, considera que a evidência da verdade 

é insuscetível de demonstração, pelo que fica dependente da afirmação do requerido. 

Outra questão abordada no acórdão é o facto de Espanha admitir a citação postal e 

nada ter exigido sobre a tradução dos documentos na sua língua, invocando que há sempre a 

possibilidade de recusa do ato, pelo artigo 8.º do Regulamento em questão. 

Neste caso em concreto, o acórdão refere que do Regulamento não resulta diretamente 

a obrigatoriedade de traduzir o ato do objeto de citação, mas a Ré espanhola invocou o 

desconhecimento da língua, logo é válida a recusa da receção do ato. De realçar que a recusa 

                                                           
128Texto disponível em http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/0/b18241b95f2bafda802574390038ab8b?OpenDocument [5.12.2014]. 

 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/0/b18241b95f2bafda802574390038ab8b?OpenDocument
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não deriva diretamente do ato de citação em si, mas da alegada falta de compreensão da língua 

portuguesa. 

 

1.4. Acórdão n.º 1803/06-2 da Relação de Évora129 

 

No seguimento do acórdão anterior, analisamos este processo onde nos surge o 

problema da citação de um Réu residente na Holanda.  

A questão centrava-se na tradução para holandês da petição inicial e dos documentos 

que a acompanhavam. A Autora alegava que o Réu compreendia a língua portuguesa, por este 

ter participado na escritura de compra e venda redigida em português e que, por esse motivo, se 

recusava a traduzir a petição inicial e os documentos.  

O Tribunal da Relação de Évora vem demonstrar que esta é uma falsa questão, pois, 

num primeiro momento, a tradução não é condição sine qua non para a citação do Réu. A 

exigência da tradução é apenas um direito do destinatário do ato, que pelo artigo 8.º do 

Regulamento, pode recusar a citação. 

Os Autores, ao não traduzirem os atos, limitam-se apenas a correr o risco de recusa, 

pelo Réu, de receber o ato em língua portuguesa. A alegação de que o Réu holandês interveio 

numa escritura celebrada em Portugal, e que faz presumir que este percebe a língua 

portuguesa, não tem qualquer relevância jurídica. Apenas leva a que os Autores se convençam 

de que o Réu não irá recusar o ato, arriscando assim, a transmissão do ato em língua 

portuguesa. 

Por todo o exposto, a citação do Réu deverá seguir normalmente, mediante a informação 

de que o destinatário pode recusar a receção do ato. 

 

1.5. Acórdão n.º 0551145 da Relação do Porto130 

 

Neste acórdão é possível estudarmos a questão de um litígio entre uma empresa 

portuguesa e uma sociedade inglesa. Aqui, a citação da Ré foi efetuada para a morada indicada 

                                                           
129Texto disponível em 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/3b29ec328480fcdd8025737c0052bb53?OpenDocument.[5.12.2014] 

130 Texto disponível em http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/0/b4b705592b236cc280256fc6004cc130?OpenDocument [5.12.2014]. 

 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/3b29ec328480fcdd8025737c0052bb53?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/0/b4b705592b236cc280256fc6004cc130?OpenDocument
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em Inglaterra, por carta registada, com aviso de receção, mas sem a cópia com a tradução em 

inglês da petição inicial, nem dos documentos que a acompanhavam. 

A Ré não contestou, nem teve qualquer intervenção no processo, até ter sido proferida 

sentença. O Tribunal recorrido, por seu turno, considerou a Ré validamente citada, proferindo 

sentença em 26.10.2004, julgando a ação procedente, por provada, condenando a Ré ao 

pagamento da quantia em dívida, o que relegou para execução de sentença. 

Em 5.11.2004, a Ré veio arguir a nulidade da citação, afirmando que recebeu do 

Tribunal cópia da petição inicial e dos documentos que a acompanhavam, mas que estes 

estavam redigidos em língua portuguesa e não na língua inglesa, como deveria ter sido feito. 

Alegou ainda que esta omissão impediu de perceber o conteúdo dos atos, tendo ficado à 

espera de ser devidamente citada, para a eventual ação judicial. Como isto nunca chegou a 

concretizar-se, afirmou que não foi citada para a presente ação, invocando a nulidade da citação 

e a consequente anulação de todo o processado depois da petição. 

O cerne da questão reside em saber se a citação da Ré é nula, pelo facto de, sendo uma 

sociedade comercial com sede em Inglaterra, ter sido aí citada, diretamente, pelo Tribunal 

português, por via postal, sem que lhe tivesse sido enviada uma cópia da tradução em inglês, da 

petição inicial. 

O caso foi resolvido de acordo com os artigos 8.º e 14.º do Regulamento, com a 

consciência de que a citação direta por correio tem de se operar com a tradução para a língua 

oficial do Estado requerido ou para língua que o destinatário compreenda.  

Afirma-se que: “Nos Estados que não exigem tradução pode dar-se, portanto, a situação 

de os respectivos nacionais serem citados por correio sem que os actos (v.g. peças forenses e 

documentos) tenham sido traduzidas, podendo dar-se o caso de estas estarem escritas em 

língua que lhes seja de todo estranha (…) Parece de facto que o Regulamento subtrai ao 

destinatário o direito de recusar a recepção do acto não traduzido nos casos de citação por via 

postal, salvo se o Estado-Membro emitir declaração em contrário. O regime do Regulamento é 

proteccionista para o cidadão, mas não se sobrepõe, pelo menos nesta modalidade de citação, à 

vontade do Estado131.” 

Não consta que a Inglaterra não tenha admitido a citação pelo correio, nem que, nesta 

modalidade, tivesse exigido a tradução dos documentos na sua língua. Assim sendo, qualquer 

Estado-Membro da União Europeia tem a faculdade de proceder diretamente por via postal à 
                                                           
131

 Cfr. Acórdão n.º 0551145 da Relação do Porto p. 5. Texto disponível em 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/0/b4b705592b236cc280256fc6004cc130?OpenDocument [5.12.2014] 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/0/b4b705592b236cc280256fc6004cc130?OpenDocument
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citação de atos judiciais destinada a pessoas residentes em outro Estado-Membro, salvo se se 

tiver oposto por via de declaração prévia, às citações por esse meio no seu território. 

Conclui-se, neste caso, que a citação feita por via postal à Ré com sede em Inglaterra, 

sem que a petição inicial tivesse sido traduzida em inglês, não viola o seu direito de defesa. 

 

1.6. Acórdão n.º 8275/08.0 TBMAIP1 da Relação do Porto132 

 

O acórdão refere-se ao litígio entre uma sociedade portuguesa e uma sociedade 

francesa. Aqui concluiu-se que não é obrigatória a tradução da petição inicial e dos documentos 

enviados com a mesma, quando um Tribunal português cita uma sociedade com sede em 

França, através de carta registada com aviso de receção, por a França não ter efetuado qualquer 

comunicação em relação à utilização da língua do Estado de origem. 

Da leitura combinada dos artigos 5.º e 8.º do Regulamento, impunha-se ao Tribunal 

português avisar a Ré, aquando da citação, que podia recusar a receção do ato por o mesmo 

não estar redigido numa das línguas referidas nesse artigo 8.º. 

A omissão do dever de proceder ao referido aviso, bem como à obtenção da tradução, 

configura preterição de formalidades essenciais, determinativas da nulidade da citação. 

 

1.7. Acórdão n.º 0622691 da Relação do Porto133 

 

O acórdão em questão diz respeito ao litígio entre uma empresa italiana e uma empresa 

portuguesa, em que a primeira requereu no Tribunal Judicial de Paços de Ferreira que fosse 

declarada com força executória, uma decisão proferida pelo Tribunal de Firenze em Itália.  

A ação intentada no Tribunal italiano dizia respeito à falta de pagamento de mercadorias 

regularmente fornecidas à empresa portuguesa. A empresa foi notificada para deduzir oposição, 

tendo sido citada por carta registada.  

                                                           
132Texto disponível em 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/44996bc2487606bc80257b0c00319297?OpenDocument [6.12.2014]. 

133Texto disponível em 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/df7c94016047b88d8025718d004971e1?OpenDocument [6.12.2014]. 

 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/44996bc2487606bc80257b0c00319297?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/df7c94016047b88d8025718d004971e1?OpenDocument


 

78 
 

Como a Requerida não deduziu oposição, o Tribunal italiano condenou-a a pagar a 

quantia de €18.794,42 acrescida de juros e despesas legais com o processo, tendo a decisão 

transitado em julgado.  

A Requerida, inconformada com o decidido, interpôs recurso alegando que: a) não foi 

citada para o processo; b) não foi citada em português; e c) não percebe o italiano, tendo sido 

violado o artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 1348/2000.  

Alega ainda que não foi citada por meio de qualquer das entidades referidas no artigo 

2.º do referido Regulamento, nem por via diplomática ou consular, como determinava a anterior 

Convenção de Haia de 1995.  

O problema que se discute neste acórdão é saber se a Requerida foi efetivamente 

citada, uma vez que a citação constava em língua italiana e não em português (língua oficial do 

Estado de origem). 

O que a Requerida alegou foi que uma vez que a citação estava escrita em italiano, e 

não estando familiarizada com a língua, não poderia ter sido citada.  

A falta de citação é, então, fundamento de oposição à execução de acordo com o CPC.  

Assim sendo, cumpre apenas verificar se estão reunidas as condições para ser 

concedida força executória à sentença proferida pelo Tribunal de Firenze ou, pelo contrário, se a 

Ré tem razão ao alegar que não foi citada. 

O facto da empresa portuguesa ter sido condenada num Tribunal italiano, sem ter 

apresentado qualquer tipo de defesa, e o facto de esta ter sido citada em italiano, e não em 

português, traz-nos à colação diversas questões jurisprudenciais.  

A primeira questão prende-se com a existência ou não de citação, uma vez que a 

empresa portuguesa foi citada em italiano e não em português. Aqui podemos questionar se a 

sentença italiana ofende a ordem pública portuguesa ou até o princípio da igualdade.  

A empresa portuguesa não nega que foi citada para a ação, só defende os documentos 

deveriam ter sido traduzidos para a língua portuguesa.  

Recorrendo ao nosso CPC, o seu artigo 247.º, n.º 1 dispõe que quando o Réu reside no 

estrangeiro, observa-se o que está estipulado nos tratados e convenções internacionais. No 

número 2 do mesmo artigo plasma que, na falta de tratado ou convenção que estipule como 

deverá ser feita a citação, esta será feita por via postal, através de carta registada com aviso de 

receção, sendo aplicadas as determinações do Regulamento local dos serviços postais.  
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Antes da entrada em vigor do Regulamento em questão, aplicava-se a Convenção de 

Haia relativa à Citação e Notificação no estrangeiro de atos judiciais e extrajudiciais em matéria 

civil e comercial, de 15 de novembro de 1965.  

A referida Convenção também não regulava as formalidades da citação em si mesma, e 

não constava do seu artigo 5.º que fosse obrigatória a tradução em língua do Estado onde reside 

o citado, dos documentos que lhe são remetidos do Estado onde corre a ação em causa. Isto 

implica que não é obrigatória a tradução da petição e nota de citação, uma vez que, não consta 

do artigo 244.º do CPC.  

No acórdão é ainda feita referência a uma citação de António Sousa Abrantes Geraldes: 

“nada na lei ou na Convenção obriga a que, nesta modalidade de citação (por via postal), os 

elementos remetidos sejam traduzidos na língua do Estado destinatário, ao invés do que ocorre 

quando a citação é solicitada à Autoridade Central do Estado requerido, caso em que o artigo 

5.º, n.º 3 admite a legitimidade desta exigência (sem prejuízo do disposto no artigo 20.º).  

Pode parecer estranho que alguém seja citado no estrangeiro, através de carta registada 

redigida numa língua desconhecida do destinatário. Porém, este argumento é de nulo valor face 

ao regime vigente, uma vez que diversa opção deveria encontrar assento nos locais apropriados 

(na referida Convenção ou na Lei Nacional) ”134.  

O Regulamento (CE) n.º 44/2001, do Conselho, de 22/12/2000 criou um instrumento 

normativo de direito da União que permitiu a unificação, no âmbito da sua aplicação, das 

normas de conflito de jurisdição em matéria civil e comercial, bem como a simplificação das 

formalidades com vista ao reconhecimento e execução, rápido e simples, das decisões 

proferidas sobre essas matérias.  

O artigo 33.º plasma que “as decisões proferidas num Estado-Membro são reconhecidas 

nos outros Estados-Membros, sem necessidade de recurso a qualquer processo”.  

O artigo 38.º do Regulamento permite que as decisões que tenham força executiva num 

Estado-Membro possam ser executadas noutro. Por sua vez, o artigo 14.º permite a qualquer 

Estado-Membro proceder diretamente, por via postal, à citação de atos judiciais destinada a 

pessoas residentes em outro Estado-membro.  

O artigo 23.º refere que os Estados-Membros devem comunicar à Comissão as 

informações a que se refere o artigo 14.º. Ou seja, os Estados-Membros devem efetuar as 

                                                           
134Cfr. Acórdão em 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/df7c94016047b88d8025718d004971e1?OpenDocument [15.01.2015]. 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/df7c94016047b88d8025718d004971e1?OpenDocument
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comunicações que querem formular em relação à citação de atos judiciais, diretamente por via 

postal.  

No que concerne a esta temática, Portugal não efetuou quaisquer comunicações 

relativamente a este artigo, mas o Estado-Membro italiano, em relação ao mesmo artigo, 

comunicou que “a condição indispensável para poder aceitar os atos por via postal é que os 

mesmos sejam acompanhados da sua tradução na língua italiana”  

Assim sendo, uma vez que, Portugal não realizou quaisquer comunicações em relação 

ao artigo 14.º, a citação não teria de ser em língua portuguesa.  

Os cidadãos nacionais não podem exigir a tradução em português das citações que lhes 

são dirigidas pelos tribunais dos outros Estados-Membros.  

Estando a citação de acordo com a lei interna portuguesa e com o Regulamento (CE) n.º 

1348/2000 (agora revogado pelo Regulamento n.º 1393/2007), esta não ofende a ordem 

pública portuguesa, estando em conformidade com a legislação a que Portugal se vinculou 

internacionalmente.  

Quanto ao princípio da igualdade, este também não foi ofendido, pois a Ré tendo sido 

devidamente citada para a ação, teve oportunidade de apresentar a sua defesa.  

Desta forma, como a Ré foi devidamente citada, teve oportunidade para apresentar a 

sua defesa. 

 

1.8. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 5 de março de 2013, 

processo n.º 1869/11.9 TBPTM-A.E1.S1135 

 

Trata-se se uma situação em que a requerente/exequente, com sede localizada em 

Portugal, apresentou, em 26/08/10, no Balcão Nacional de Injunções, o requerimento de 

injunção, peticionando uma determinada quantia pecuniária. 

Tendo a requerida/executada, com sede localizada em Malta, sido notificada para pagar 

a quantia peticionada, por carta registada com aviso de receção, na língua portuguesa, em 

30/03/11, não o fez nem deduziu a competente oposição. No dia 5/05/11 foi aposta fórmula 

executória no requerimento de injunção.  

                                                           
135Texto disponível em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3c464ecaa5d1462d80257b2700510c05?OpenDocument [7.12.2014]. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3c464ecaa5d1462d80257b2700510c05?OpenDocument
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O STJ teria de decidir se a notificação da recorrente na providência de injunção estava 

ou não afetada de nulidade e, no caso afirmativo, se devia ou não anular-se o processado 

operado após a apresentação do requerimento de injunção pela recorrida. 

A recorrente alegou que a sua notificação no procedimento de injunção, para pagar ou 

deduzir oposição, tinha sido feita por carta registada com aviso de receção, devendo todavia ter 

obedecido aos procedimentos consagrados no Regulamento (CE) n.º 1393/2007 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 de Novembro de 2007; confirmou ter recebido a notificação na 

sua sede, contudo como estava escrita em língua portuguesa os seus responsáveis não 

compreenderam o seu conteúdo, não tendo por isso reagido. 

No entanto, a conjugação do artigo 4.º, n.º 2 e n.º 3, do artigo 8.º e do artigo 16.º do 

Regulamento (CE) n.º 1393/2007 não excluiu, antes admite, a citação ou notificação pelos 

serviços postais, relativamente a atos extrajudiciais, como consagrado nos artigos 14.º e 16.º; 

não se impõe que o ato judicial, e o ato extrajudicial, seja traduzido para a língua oficial do 

Estado requerido ou para uma língua que o destinatário compreenda; assim o Balcão Nacional 

de Injunções notificou a recorrente por carta registada com aviso de receção em língua 

portuguesa, o que está conforme com a legislação europeia. 

O STJ alertou para outra questão que não foi tratada pelo tribunal a quo: a permissão 

contida no artigo 14.º do Regulamento (citação ou notificação pelos serviços postais), sem 

acompanhamento de uma tradução, não implica a derrogação de todas as garantias de 

estabilidade e segurança na transmissão de um ato judicial, mormente as do artigo 8.º 

consubstanciadas no direito à recusa por parte do destinatário.  

Assim competia ao Banco Nacional de Injunções promover o ato de notificação, 

consagrado no artigo 14.º do Regulamento, por carta registada com aviso de receção, de modo 

a que o direito à recusa por parte da destinatária fosse, ou pudesse ser, realmente exercido, 

através do modelo uniforme do anexo II, e na língua oficial do Estado-Membro de destino, sendo-

lhe dada a possibilidade de recusa do ato por não se encontrar acompanhado de uma tradução, 

de acordo com o disposto no artigo 8.º, n.º 1 do Regulamento (CE) n.º 1393/2007. 

Não tendo isto ocorrido no caso concreto a notificação padece de nulidade. 

No entanto, como a recorrente/executada/oponente não arguiu, em devido tempo, qualquer 

vício de notificação, tal nulidade, a mesma sempre estaria definitivamente sanada por força do 

estatuído no n.º 3 do artigo 206.º do CPC, pelo que o STJ decidiu por manter a decisão 

recorrida. 
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O STJ afirma ainda que, tomando como padrão um cidadão com diligência e zelo 

minimamente exigíveis, é inaceitável que, recebida uma carta com aviso de receção em língua 

que não compreende, não tenha procurado saber o sentido da comunicação recebida. 

 

2. A jurisprudência europeia e a jurisprudência portuguesa – apreciação crítica 

 

Pela análise da jurisprudência do TJUE concluímos que o Regulamento não obriga à 

tradução dos documentos, no entanto, embora dela decorra que o requerente tem o dever de 

avisar o destinatário de que pode recusar o ato, quando este não o compreende. 

O acórdão Weiss und Partner determina também que quando um Estado-Membro 

estabelece a língua, esta não é presunção para o conhecimento do destinatário. 

No acórdão Leffler é referida a questão da sanação da tradução dos atos, através do 

envio da tradução dos documentos para o requerente. O TJUE considera que cabe ao juiz 

nacional verificar se o vício do ato é suscetível de ser sanado ou não. 

Cabendo a cada Estado-Membro sanar ou não o vício da nulidade da citação, torna-se 

muito interessante a análise dos vários acórdãos nacionais: 

a) Desta forma, começamos por verificar, no primeiro acórdão, a citação de uma 

empresa portuguesa a uma espanhola, em que esta última alega a nulidade da citação, por não 

estar traduzida para espanhol. Perante esta situação, o Tribunal nacional referiu que a falta de 

informação à destinatária de que pode recusar a citação levaria à nulidade da citação. No 

entanto, decidiu pela sanação do vício, porque considerou que a falta de aviso não prejudicou a 

defesa. Os atos da destinatária faziam prever que esta percebeu o ato. 

b) O segundo acórdão tratava de um pedido de executoriedade de uma sentença 

italiana. A Ré portuguesa alegava que não compreendia o ato e o Tribunal deu-lhe razão. 

Decidiu, desta forma, não atribuir força executória à decisão proferida pelo Tribunal italiano, 

devido à falta de tradução dos documentos. 

c) O terceiro acórdão é de uma empresa portuguesa contra uma Ré espanhola, em que 

a Ré arguiu a nulidade da citação por os documentos não estarem traduzidos para espanhol. 

Perante isto, o Tribunal português considerou válida a recusa da receção do ato porque a Ré não 

entendia o português. 

d) O quarto acórdão refere-se a uma citação que foi realizada em português à Ré 

holandesa. Como a citação não estava traduzida para holandês, esta referiu que não percebia a 
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língua portuguesa. O Tribunal considerou que a citação pode ser realizada em português, mas 

que o Réu pode recusar. 

e) No sexto acórdão, uma empresa portuguesa cita uma empresa inglesa, sem traduzir 

os documentos. A empresa inglesa vem alegar a nulidade da citação, mas o Tribunal português 

refere que não há norma que imponha a tradução dos documentos e que Inglaterra admitiu este 

tipo de citação que não exige a tradução. Neste sentido, a citação não viola o direito de defesa 

do Réu. 

f) No sétimo acórdão a Autora portuguesa cita a Ré francesa, não traduzindo os 

documentos. A Ré vem alegar que não entende o conteúdo do documento, pelo que se 

determina a nulidade da citação. 

g) O oitavo acórdão diz respeito a uma empresa italiana e portuguesa. Neste caso, a 

decisão proferida pelo Tribunal italiano foi declarada com força executória. A questão prendia-se 

com a requerida portuguesa não perceber a citação em italiano, pelo que surgia a dúvida se teria 

sido citada ou não. O Tribunal considerou que a citação não teria de ser em português, pelo que 

a Ré teria sido devidamente citada. 

h) No último acórdão analisado, o STJ considera válida uma citação realizada em 

português, para a requerida em Malta. Apesar da requerida alegar que não entende o português, 

o Tribunal decidiu que a citação é valida, porque a recorrente não arguiu a tempo o vício, pelo 

que foi sanado.  

Fazendo uma análise global, em relação aos acórdãos que consideram válida ou não a 

citação de um Réu noutro Estado-Membro sem a tradução dos documentos a transmitir, conclui-

se que quatro destes acórdãos consideram válida a citação e três não. 

A jurisprudência portuguesa limita-se a fazer referência ao artigo 8.º do Regulamento, ou 

seja, que o destinatário que não entende o conteúdo do ato a transmitir, tem o direito de o 

recusar. Neste sentido os Tribunais têm decidido que o facto de o destinatário não ter recusado, 

implica que a decisão não viola os seus direitos de defesa. 

Perante isto, apercebemo-nos que o direito à recusa não é suficiente para acautelar os 

direitos de defesa. Assim sendo, seria mais adequado implementar a obrigatoriedade da 

tradução dos atos a transmitir. 

Aferimos a necessidade de um reenvio de interpretação nestas questões para que o 

TJUE possa vir esclarecer qual o alcance do artigo 8.º do Regulamento, bem como assegurar os 

direitos de defesa dos requeridos. 
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3. Breve referência ao princípio da tutela jurisdicional efetiva - o princípio da 

confiança recíproca e do reconhecimento mútuo na União Europeia pelo 

Regulamento n.º 44/2001 e 1215/2012 

 

Os acórdãos aqui estudados podem ser vistos, como uma amostra, da atualidade dos 

litígios na União Europeia. Os cidadãos europeus usufruem, cada vez mais, das liberdades 

fundamentais: residindo e circulando ativamente por toda a Europa, pelo que encontramos uma 

Europa cada vez mais coesa, em que os seus cidadãos dão como garantidas as liberdades 

fundamentais e o bom funcionamento do mercado interno.  

Devido a este comportamento, assistimos a um crescente número de litígios 

plurilocalizados, em que os Estados-Membros se regem em absoluto pelos princípios da 

confiança recíproca na administração da justiça, do reconhecimento mútuo e do acesso à 

justiça.  

Joana Covelo Abreu afirma que “seria muito difícil imaginar a prossecução de uma 

cooperação e uma integração judiciárias sem confiança – esta tem de ser criada entre tribunais 

de diferentes Estados-Membros, e de ser sentida pelos próprios cidadãos europeus”136 

Prova desta confiança recíproca entre os Estados-Membros é a criação de um leque de 

instrumentos normativos que tornam exequível a cooperação judiciária em matéria civil e 

comercial. É cada vez maior o número de instrumentos que ligam os Estados-Membros, 

permitindo aos seus cidadãos um acesso mais rápido e equitativo à justiça dentro da União 

Europeia.  

A encabeçar este conjunto de instrumentos, no qual se inclui o Regulamento (CE) n.º 

1393/2007, encontramos o Regulamento n.º 44/2001137, que foi revogado pelo Regulamento 

(CE) n.º 1215/2012138. 

                                                           
136Cfr. ABREU, Joana Covelo, “A tutela jurisdicional efetiva no âmbito da cooperação judiciária em matéria civil e a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da União Europeia: a cláusula de ordem pública e a revelia absoluta como causas de recusa de reconhecimento e de 

execução de decisões no contexto da União”, in Unio EU Law Journal, p. 148. Texto disponível em 

http://www.unio.cedu.direito.uminho.pt/Uploads/UNIO%20PT/UNIO%200%20-%20Joana%20Abreu_pt.pdf [15.12.2014]. 

137  Texto disponível em http://www.dgaj.mj.pt/sections/files/cji/outros-instrumentos4983/copy_of_regulamento-ce-n-44-

2001/downloadFile/file/REGCE442001.pdf?nocache=1177095035.67 [5.01.2015]. 

138 O Regulamento (CE) n.º 1215/2012 é aplicável às ações intentadas a partir de 10 de janeiro de 2015. Texto disponível em 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:pt:PDF [10.01.2015]. 

http://www.unio.cedu.direito.uminho.pt/Uploads/UNIO%20PT/UNIO%200%20-%20Joana%20Abreu_pt.pdf
http://www.dgaj.mj.pt/sections/files/cji/outros-instrumentos4983/copy_of_regulamento-ce-n-44-2001/downloadFile/file/REGCE442001.pdf?nocache=1177095035.67
http://www.dgaj.mj.pt/sections/files/cji/outros-instrumentos4983/copy_of_regulamento-ce-n-44-2001/downloadFile/file/REGCE442001.pdf?nocache=1177095035.67
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:pt:PDF
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Este Regulamento tem como principais objetivos: i) assegurar um melhor acesso à 

justiça;ii) reforçar o reconhecimento mútuo de decisões judiciais na Europa e, mais 

recentemente, iii) simplificar o reconhecimento e execução das decisões emanadas noutros 

Estados-Membros, nomeadamente através da supressão do exequatur139. 

Estes objetivos não seriam exequíveis sem o princípio fundamental da confiança 

recíproca, que se torna ainda mais significativo, com a total abolição do exequatur no novo 

Regulamento (CE) n.º 1215/2012. 

Joana Covelo Abreu afirma ainda que “numa União marcada pelas liberdades 

fundamentais de circulação e pela existência de um mercado interno, este princípio justifica que 

as decisões judiciais proferidas num Estado-Membro sejam automaticamente reconhecidas e 

executadas, noutro Estado-Membro, exceto em caso de impugnação por parte do demandado.140” 

O princípio da “confiança recíproca foi caracterizado pelo Conselho como a pedra 

angular no tratamento de decisões judiciais emanadas em diferentes Estados-Membros”141. 

Intimamente ligado a este princípio da confiança recíproca está o princípio do 

reconhecimento mútuo, que permite uma harmonização de lacunas e tenta aproximar as 

legislações nacionais dos vários Estados-Membros142 

A este respeito, o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, também não deixa 

margem para dúvidas ao plasmá-lo nos seus artigos 67.º e 81.º.  

No artigo 67.º, n.º 4 é-nos dito que “a União facilita o acesso à justiça, nomeadamente 

através do princípio do reconhecimento mútuo das decisões judiciais e extrajudiciais em matéria 

civil”.  

                                                           
139 Este garante que as decisões emanadas num Estado-Membro são válidas automaticamente noutro Estado-Membro. Texto 

disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:pt:PDF [10.01.2015]. 

140Cfr. ABREU, Joana Covelo, “A tutela jurisdicional efetiva no âmbito da cooperação judiciária em matéria civil e a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da União Europeia: a cláusula de ordem pública e a revelia absoluta como causas de recusa de reconhecimento e de 

execução de decisões no contexto da União”, in Unio EU Law Journal, p. 149. Texto disponível em 

http://www.unio.cedu.direito.uminho.pt/Uploads/UNIO%20PT/UNIO%200%20-%20Joana%20Abreu_pt.pdf [15.12.2014]. 

141Cfr. ABREU, Joana Covelo, “A tutela jurisdicional efetiva no âmbito da cooperação judiciária em matéria civil e a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da União Europeia: a cláusula de ordem pública e a revelia absoluta como causas de recusa de reconhecimento e de 

execução de decisões no contexto da União”, in Unio EU Law Journal, p. 150. Texto disponível em 

http://www.unio.cedu.direito.uminho.pt/Uploads/UNIO%20PT/UNIO%200%20-%20Joana%20Abreu_pt.pdf [15.12.2014]. 

142Cfr. NASCIMBENE, Bruno in “Le traité de Lisbonne et l’espace judiciaire européen: le principe de confiance reciproque et le 

reconnaissance mutuelle”. pp. 4-8. Texto disponível em http://proxy.siteo.com.s3.amazonaws.com/www.cna-

avocats.fr/file/interventionnascimbenecongresdecome.pdf [20.12.2014]. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:pt:PDF
http://www.unio.cedu.direito.uminho.pt/Uploads/UNIO%20PT/UNIO%200%20-%20Joana%20Abreu_pt.pdf
http://www.unio.cedu.direito.uminho.pt/Uploads/UNIO%20PT/UNIO%200%20-%20Joana%20Abreu_pt.pdf
http://proxy.siteo.com.s3.amazonaws.com/www.cna-avocats.fr/file/interventionnascimbenecongresdecome.pdf
http://proxy.siteo.com.s3.amazonaws.com/www.cna-avocats.fr/file/interventionnascimbenecongresdecome.pdf
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Pelo artigo 81.º, n.º 1 “a União desenvolve uma cooperação judiciária nas matérias civis 

com incidência transfronteiriça, assente no princípio do reconhecimento mútuo das decisões 

judiciais e extrajudiciais”. 

A leitura combinada do princípio da confiança recíproca e do princípio do 

reconhecimento mútuo permite-nos interpretar: 

-que uma decisão emanada por uma autoridade num certo Estado-Membro pode ser 

aceite por outra autoridade de outro Estado-Membro, produzindo-se os efeitos jurídicos daí 

decorrentes, na esfera jurídica do Estado-Membro requerido143. 

Uma das problemáticas inerentes à produção destes efeitos jurídicos na esfera jurídica 

do Estado-Membro requerido é a falta de comunicações por parte dos Estados-Membros ao 

Regulamento (CE) n.º 1393/2007. Afinal, através destas seriam capazes de impor a 

obrigatoriedade de tradução dos documentos a transmitir, acrescentando maior proteção aos 

destinatários, para além da recusa à luz do artigo 8.º do Regulamento.  

De facto, parece contrariar os avanços em sede de confiança recíproca e de 

reconhecimento mútuo quando, na prática, os Estados-Membros não efetuam as comunicações 

que poderiam realizar para dar uma proteção mais alargada aos destinatários dos atos, 

propiciando um melhor funcionamento da justiça. Para assegurar um melhor acesso à justiça, 

mais rápido, questões como as comunicações dos Estados aos Regulamentos ganham uma 

nova dimensão. 

O Regulamento (CE) n.º 1393/2007, mais especificamente o artigo 14.º, foi criado com 

o intuito de agilizar as citações e notificações no espaço europeu, mas acaba por não cumprir o 

seu propósito, se os Estados-Membros não comunicarem a obrigatoriedade da tradução dos 

documentos a citar e a notificar. Afinal, um cidadão avisado pode sempre recusar o ato à luz do 

artigo 8.º. Mas se tal não fizer, ainda assim há um comprometimento posterior do bom 

funcionamento da justiça, pois poderão haver atrasos posteriores, nomeadamente em sede de 

execução da decisão obtida, sempre que o destinatário do ato se tenha encontrado em situação 

de revelia absoluta. 

O segundo problema que colide com o princípio da confiança recíproca na administração 

da justiça entre os Estados-Membros e o reconhecimento mútuo, prende-se com a já referida 

                                                           
143 ABREU, Joana Covelo, “A tutela jurisdicional efetiva no âmbito da cooperação judiciária em matéria civil e a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da União Europeia: a cláusula de ordem pública e a revelia absoluta como causas de recusa de reconhecimento e de 

execução de decisões no contexto da União”, in Unio EU Law Journal, p. 151. Texto disponível 

emhttp://www.unio.cedu.direito.uminho.pt/Uploads/UNIO%20PT/UNIO%200%20-%20Joana%20Abreu_pt.pdf [15.12.2014]. 

http://www.unio.cedu.direito.uminho.pt/Uploads/UNIO%20PT/UNIO%200%20-%20Joana%20Abreu_pt.pdf
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possibilidade de julgamento à revelia do destinatário que não procure saber o conteúdo dos 

documentos que recebeu.  

Isto ganha uma dimensão superior quando nos deparamos com o reconhecimento e 

execução imediata das decisões judiciais. 

A única segurança que o destinatário tem nesta situação é a possibilidade de recusa 

deste reconhecimento e executoriedade das decisões judiciais, com base na revelia absoluta, 

que a seguir analisamos. 

A preocupação central, neste aspeto, é perceber até que ponto esta possibilidade de 

recusa é suficiente para assegurar os direitos do destinatário. Ora vejamos, o facto de um 

cidadão comum poder ser citado ou notificado, por carta registada, numa língua que não 

conhece e só ter como garantia a possibilidade de recusa, não nos parece suficiente para que 

este esteja plenamente protegido. 

Em situação diferente encontra-se o requerente que pode citar ou notificar, sem a 

preocupação de saber se o destinatário conhece a língua do documento que vai enviar. Nada 

obriga o requerente a traduzir o documento, pelo que este só tem um dever de informar que o 

destinatário pode recusar o ato. Se esta recusa se vier a concretizar, o requerente apenas terá 

de reenviar os documentos traduzidos. 

A não obrigatoriedade da tradução de documentos gera incerteza e insegurança 

jurídicas, pelo que deveria ser criada legislação para acautelar esta lacuna. Existindo uma norma 

que plasme a obrigatoriedade da tradução dos documentos a transmitir, o destinatário requerido 

encontrar-se-ia numa posição de maior proteção, podendo invocar outros meios, que não apenas 

a recusa, para fazer valer os seus direitos. 

 

3.1. A tutela jurisdicional efetiva: o direito à ação e o direito à defesa 

presentes no Regulamento n.º 44/2001 e 1215/2012 

 

A tutela jurisdicional efetiva tem vindo a ser construída pela jurisprudência do TJUE no 

sentido de fomentar o reconhecimento e execução de decisões.  

Para que exista o reconhecimento e a declaração de executoriedade de uma decisão é 

necessário: a) que esta esteja de acordo com a ordem pública do Estado-Membro em questão; e 

b) que não se esteja perante um caso de revelia absoluta do demandado.  
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Na eventualidade de uma decisão ou dos atos que a compõem serem manifestamente 

contrários à ordem pública do Estado-Membro requerido, existe a possibilidade de recusa do 

reconhecimento e recusa da declaração de executoriedade dessa mesma decisão.  

No caso da revelia absoluta, a recusa ocorre “quando o ato que iniciou a instância no 

Estado-Membro de origem – ou o ato equivalente - não tiver sido comunicado ao requerido revel, 

em tempo útil e de modo a permitir-lhe a sua defesa”. A exceção a esta possibilidade de recusa 

de reconhecimento ou execução da decisão poderá ocorrer “quando o requerido não tenha 

interposto recurso da decisão embora tenha tido oportunidade de o fazer no Estado-Membro de 

origem”144. 

A recusa de reconhecimento de uma decisão de outro Estado-Membro está elencada no 

Regulamento (CE) n.º 44/2001, (agora Regulamento (CE) n.º 1215/2012) mais concretamente, 

nos seus artigos 34.º, 35.º e 45.º145. 

Esta temática tem toda a relevância para o problema das traduções das citações e 

notificações, pois uma das causas de recusa do reconhecimento e executoriedade das decisões 

judiciais prende-se com a revelia absoluta do Réu. 

O destinatário de uma citação/notificação pode, facilmente, encontrar-se numa situação 

de revelia absoluta, apenas por não ter entendido o conteúdo do ato que lhe foi citado ou 

notificado. 

De forma a tentar proteger o requerido revel existe uma dupla fiscalização para que as 

decisões judiciais sejam reconhecidas e executadas no Estado-Membro de origem: em primeiro 

lugar o ato tem de estar de acordo com a ordem jurídica do Estado-Membro em questão e em 

segundo não pode existir a revelia absoluta do Réu. 

Em situações como esta, a única proteção que o destinatário goza é esta possibilidade 

de recusa de reconhecimento e execução das decisões, caso contrário, a sentença proferida no 

outro Estado-Membro seria válida e o destinatário efetivamente condenado. 

                                                           
144 ABREU, Joana Covelo, “A tutela jurisdicional efetiva no âmbito da cooperação judiciária em matéria civil e a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da União Europeia: a cláusula de ordem pública e a revelia absoluta como causas de recusa de reconhecimento e de 

execução de decisões no contexto da União”, in Unio EU Law Journal, p. 151. Texto disponível em 

http://www.unio.cedu.direito.uminho.pt/Uploads/UNIO%20PT/UNIO%200%20-%20Joana%20Abreu_pt.pdf [15.12.2014]. 

145 No artigo 34.º, n.º1 está regulada a cláusula de ordem pública, no número 2 do mesmo artigo encontra-se regulada a revelia 

absoluta do demandado. O artigo 45.º manda aplicar a cláusula de ordem pública e a revelia absoluta do demandado como pressupostos nos 

casos de recusa de declaração de executoriedade de uma decisão. Texto disponível em http://www.dgaj.mj.pt/sections/files/cji/outros-

instrumentos4983/copy_of_regulamento-ce-n-44-2001/downloadFile/file/REGCE442001.pdf?nocache=1177095035.67 [12.12.2014]. O 

Regulamento (CE) n.º 44/2001 foi revogado pelo Regulamento (CE) n.º 1215/2012. Texto disponível em http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:pt:PDF [10.01.2015]. 

http://www.unio.cedu.direito.uminho.pt/Uploads/UNIO%20PT/UNIO%200%20-%20Joana%20Abreu_pt.pdf
http://www.dgaj.mj.pt/sections/files/cji/outros-instrumentos4983/copy_of_regulamento-ce-n-44-2001/downloadFile/file/REGCE442001.pdf?nocache=1177095035.67
http://www.dgaj.mj.pt/sections/files/cji/outros-instrumentos4983/copy_of_regulamento-ce-n-44-2001/downloadFile/file/REGCE442001.pdf?nocache=1177095035.67
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:pt:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:pt:PDF
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Testando esta possibilidade de recusa do destinatário, deparamo-nos com o facto de que 

este é o único meio de proteção de que dispõe para se proteger de uma possível decisão 

judicial. A posição de desproteção do destinatário torna-se ainda mais preocupante quando nos 

apercebemos que esta decisão judicial é baseada numa transmissão de documentos por via 

postal que o requerido nem compreendeu. 

Ora, verificando todas as consequências que podem advir para o destinatário, 

simplesmente porque não compreendeu o conteúdo de uma carta que recebeu, entendemos 

que os direitos deste não se encontram suficientemente assegurados pelo simples mecanismo 

de recusa. 

Sublinha-se, nestes termos, a importância que reveste a realização de comunicações dos 

Estados-Membros ao Regulamento (CE) n.º 1393/2007. Só assim poderá ser devidamente 

acautelada a esfera jurídica do requerente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

Considerações finais 

 

1) As razões que estão na génese deste Regulamento (CE) n.º 1393/2007 são a promoção do 

bom funcionamento do mercado interno e do desenvolvimento de um espaço de Liberdade, 

Segurança e Justiça, de forma a que haja uma maior rapidez na transmissão dos atos entre os 

Estados-Membros. 

 

2) Através do acórdão Roda Golf, o Regulamento, para além de assegurar o tratamento dos atos 

judiciais, também estabelece o regime jurídico para a transmissão de atos extrajudiciais.  

 

3) Através do acórdão Plumex, o TJUE vem afirmar a ausência de hierarquia entre os meios de 

citação e notificação presentes no Regulamento. 

 

4) Pelo acórdão Weiss und Partner não é obrigatória a tradução da citação ou notificação, mas 

há o dever de o requerente avisar o destinatário que pode recusar a transmissão se não 

entender o conteúdo do ato. Estabelece ainda que a realização da tradução na língua do Estado-

Membro não corresponde a uma presunção de conhecimento da língua pelo destinatário. 

 

5) O acórdão Leffler estabelece que sempre que os atos são citados ou notificados sem que 

tenham sido traduzidos, o vício processual que daí decorre é sanável, através da apresentação 

da competente tradução. 

 

6) O artigo 14.º permite a citação e/ou notificação de atos judiciais ou extrajudiciais, entre os 

Estados-Membros, diretamente por carta registada com aviso de receção. 

 

7) Caso o conteúdo dessa citação ou notificação não se encontre escrito numa língua que o 

destinatário conheça, este poderá recusar a sua receção. Esta recusa pode acontecer quer no 

ato da citação ou notificação, quer devolvendo o ato à entidade requerida no prazo de uma 

semana, se o ato não estiver redigido ou não for acompanhado de uma tradução numa língua 

que o destinatário compreenda, ou na língua oficial do local onde deva ser efetuada a 

transmissão. 
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8) A problemática deste estudo circunscreveu-se ao facto de o único meio de proteção de um 

cidadão de um Estado-Membro (aquando recebimento de uma citação ou notificação em língua 

que desconhece) ser a possibilidade de recusa desse documento e, mais tarde, a possibilidade 

de recusa do reconhecimento e execução da decisão judicial. 

 

9) Observamos que este direito de recusa não é suficiente para assegurar os direitos do 

destinatário, pelo que esta não obrigatoriedade de tradução traz consequências negativas para a 

esfera jurídica dos cidadãos, nomeadamente a possibilidade de um julgamento à revelia. 

 

10) Acreditamos que se torna imperativo a realização de comunicações ao Regulamento (CE) n.º 

1393/2007, por parte dos Estados-Membros, no sentido da obrigatoriedade de tradução dos 

documentos a transmitir por via postal.  

 

11) O TJUE ainda não fez nenhuma interpretação sobre esta temática, uma vez que, nenhum 

Tribunal nacional fez algum reenvio com esta questão. Assim sendo, esta interpretação, tem sido 

deixada a cargo dos Tribunais nacionais, quando estes se encontram adstritos a um dever de 

diálogo com o TJUE. 

 

12) Hipoteticamente, se uma situação semelhante fosse alvo de um reenvio para o TJUE, 

acreditamos que a sua interpretação iria no sentido de proteger o destinatário desconhecedor da 

língua, determinando a obrigatoriedade de tradução dos documentos a transmitir, por via postal. 

 

13) Os Estados-Membros deveriam comunicar no sentido da obrigatoriedade das traduções dos 

documentos das citações e notificações, esclarecendo quais as línguas em que aceitam os 

documentos a transmitir, de forma a proteger os seus cidadãos.  
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