
ACÓRDÃO DE 14.10.1976 — PROCESSO 29/76

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

14 de Outubro de 1976 *

No processo 29/76,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal ao abrigo do artigo 1. do

protocolo de 3 de Junho relativo à interpretação pelo Tribunal de Justiça da Con

venção de 27 de Setembro de 1968 relativa à Competência Jurisdicional e à Exe

cução de Decisões em Matéria Civil e Comercial, pelo Oberlandesgericht de

Düsseldorf, e destinado a obter, no processo pendente neste órgão jurisdicional

entre

LTU Lufttransportunternehmen GmbH e Co. KG, Düsseldorf,

e

Eurocontrol, Bruxelas,

uma decisão a titulo prejudicial sobre a interpretação da noção «matéria civil e

comercial» na acepção do primeiro parágrafo do artigo
1.° da convenção de 27 de

Setembro de 1968,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: H. Kutscher, presidente, A. M. Donner e P. Pescatore, presidentes de

secção, J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart e A. O'Keeffe,
juízes,

advogado-geral: G. Reischl

secretário: A. Van Houtte

* Língua do processo: alemão.
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profere o presente

Acórdão

(A parte relativa à matéria de facto não é reproduzida)

Fundamentos da decisão

1 Por despacho de 16 de Fevereiro de 1976, que deu entrada na Secretaria em 18 de

Março seguinte, o Oberlandesgericht de Düsseldorf colocou ao Tribunal de Justiça,
ao abrigo do protocolo de 3 de Junho de 1971 relativo à interpretação da conven

ção de 27 de Setembro de 1968 relativa à Competência Jurisdicional e à Execução

de Decisões em Matéria Civil e Comercial (a seguir «convenção»), a questão de

saber se, para interpretar a noção «matéria civil e comercial» na acepção do artigo

1.°, primeiro parágrafo, da convenção, é necessário fazer referência ao direito do

Estado onde o recurso foi julgado ou ao direito do Estado onde foi pedida a

aposição da fórmula executória.

2 Resulta dos autos que a questão se coloca no âmbito de um processo instaurado

ao abrigo do título III, secção 2, da convenção, em que a Eurocontrol pede aos

órgãos jurisdicionais alemães competentes a aposição da fórmula executória numa

decisão proferida pelos órgãos jurisdicionais belgas que condenou a LTU a pagar-lhe

determinado montante a título de taxas por utilização das suas instalações e ser

viços.

3 Nos termos do artigo 1.°, a convenção «aplica-se em matéria civil e comercial e

independentemente da natureza da jurisdição», sendo excluídos da sua aplicação,

nos termos do segundo parágrafo, «1) o Estado e a capacidade das pessoas singu

lares, os regimes matrimoniais, os testamentos e as sucessões; 2) as falências, as

concordatas e outros processos análogos; 3) a segurança social; 4) a arbitragem».

Apesar de referir que a convenção se aplica independentemente da natureza do

órgão jurisdicional e de excluir determinadas matérias do seu campo de aplicação,
o artigo

1.°
não contém, pois, outras precisões acerca do significado da noção em

causa.
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Na medida em que este preceito se destina a delimitar o âmbito de aplicação da

convenção, é importante — com o objectivo de garantir, na medida do possível, a

igualdade de uniformidade dos direitos e obrigações que dela decorrem para os

Estados contratantes e as pessoas interessadas — que o disposto neste preceito não

seja interpretado como um simples reenvio para o direito interno de um ou outro

dos Estados em questão.

O artigo 1.°, ao determinar que a convenção se aplica «qualquer que seja a natu

reza do órgão jurisdicional», indica que a noção «matéria civil e comercial» não

poderá ser interpretada unicamente em função da repartição de competências entre

as várias ordens jurisdicionais existentes em determinados Estados.

Assim, a noção em causa deve considerar-se como uma noção autónoma que é

preciso interpretar fazendo referência, por um lado, aos objectivos e ao sistema da

convenção e, por outro, aos princípios gerais emanantes do conjunto dos

ordenamentos jurídicos nacionais.

4 Se a interpretação da noção for abordada desta forma, designadamente para efeitos

de aplicação do disposto no título III da convenção, determinadas categorias de

decisões jurisdicionais devem considerar-se excluídas do seu âmbito de aplicação

devido aos elementos que caracterizam a natureza das relações jurídicas entre as

partes no litígio ou o objecto deste.

Ainda que determinadas decisões proferidas em litígios que opõem uma autoridade

pública a uma entidade privada possam entrar
no âmbito de aplicação da conven

ção, o mesmo já não acontece se a autoridade pública actuar como entidade do

tada de ius imperii.

É o que se verifica num litígio que, como o que opõe as partes no processo

principal, tem por objecto o pagamento de uma taxa devida por uma entidade

privada a um organismo nacional ou internacional de direito público pela utilização

das suas instalações e serviços, especialmente quando é obrigatória e exclusiva.

Isto é tanto mais válido quanto o montante da taxa, as modalidades de cálculo e

os mecanismos de cobrança são estabelecidos unilateralmente em relação aos utentes,

como acontece no caso em análise em que o organismo fixou o lugar do cumpri

mento da obrigação na sua sede e escolheu os órgãos jurisdicionais competentes

para decidir em caso de não cumprimento da obrigação.
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5 Assim, deve responder-se à questão colocada que, para interpretar a noção «matéria

civil e comercial» para efeitos da aplicação da convenção, designadamente do seu

título III, deve fazer-se referência não ao direito de qualquer dos Estados em causa,

mas, por um lado, aos objectivos e ao sistema da convenção e, por outro, aos

princípios gerais que resultam do conjunto dos sistemas jurídicos nacionais.

Por força destes critérios, uma decisão proferida no âmbito de um litígio que opõe

uma autoridade pública dotada de ius imperii a uma entidade privada deve ser

excluída do âmbito da convenção.

Quanto às despesas

As despesas apresentadas pelo Governo da Republica Federal da Alemanha, o

Governo da República de Itália e a Comissão das Comunidades Europeias, que

apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis.

Revestindo o processo quanto às partes o carácter de um incidente suscitado em

litígio pendente no Oberlandesgericht de Düsseldorf, a este compete decidir quanto

às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

pronunciando-se sobre a questão colocada pelo Oberlandesgericht de Düsseldorf,
por despacho de 16 de Fevereiro de 1976, declara:

1) Para interpretar a noção «matéria civil e comercial» para efeito da aplica

ção da convenção de 27 de Setembro de 1968, designadamente do seu tí

tulo III, deve fazer-se referência não ao direito de qualquer dos

Estados-membros em causa, mas, por um lado, aos objectivos e ao siste

ma da convenção e, por outro, aos princípios gerais que resultam do

conjunto dos ordenamentos jurídicos nacionais.
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2) Uma decisão proferida no âmbito de um litigio que opõe uma autoridade

pública dotada de ius imperii a uma entidade privada, deve ser excluída

do âmbito de aplicação da convenção.

Kutscher Donner Pescatore

Mertens de Wilmars

Sørensen Mackenzie Stuart O'Keeffe

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 14 de Outubro de 1976.

O secretário

A. Van Houtte

O presidente

H. Kutscher
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ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção)
8 de Maio de 2008 (*)

«Cooperação judiciária em matéria civil – Regulamento (CE) n.° 1348/2000 – Citação e notificação de actos judiciais
e extrajudiciais – Não tradução dos anexos do acto – Consequências»

No processo C‑14/07,
que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos dos artigos 68.° CE e 234.° CE, apresentado pelo
Bundesgerichtshof (Alemanha), por decisão de 21 de Dezembro de 2006, entrado no Tribunal de Justiça em 22 de
Janeiro de 2007, no processo
Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR
contra
Industrie‑ und Handelskammer Berlin,
sendo interveniente:
Nicholas Grimshaw & Partners Ltd,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção),
composto por: A. Rosas (relator), presidente de secção, U. Lõhmus, J. Klučka, P. Lindh e A. Arabadjiev, juízes,
advogada‑geral: V. Trstenjak,
secretário: B. Fülöp, administrador,
vistos os autos e após a audiência de 24 de Outubro de 2007,
vistas as observações apresentadas:

–        em representação da Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR, por N. Tretter, Rechtsanwalt,
–        em representação da Industrie‑ und Handelskammer Berlin, por H. Raeschke‑Kessler, Rechtsanwalt,
–        em representação da Nicholas Grimshaw & Partners Ltd, por P.‑A. Brand e U. Karpenstein, Rechtsanwälte,
–        em representação do Governo checo, por T. Boček, na qualidade de agente,
–        em representação do Governo francês, por G. de Bergues e A.‑L. During, na qualidade de agentes,
–                em  representação  do Governo  italiano  por  I. M. Braguglia,  na  qualidade  de  agente,  assistido  por W.  Ferrante,

avvocato dello Stato,
–        em representação do Governo eslovaco, por J. Čorba, na qualidade de agente,
–        em representação da Comissão das Comunidades Europeias, inicialmente por W. Bogensberger e, em seguida, por

A.‑M. Rouchaud‑Joët e S. Grünheid, na qualidade de agentes,
ouvidas as conclusões da advogada‑geral na audiência de 29 de Novembro de 2007,
profere o presente

Acórdão
        O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do artigo 8.° do Regulamento (CE) n.° 1348/2000 do

Conselho, de 29 de Maio de 2000, relativo à citação e à notificação dos actos judiciais e extrajudiciais em matérias
civil e comercial nos Estados‑Membros (JO L 160, p. 37).

        Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio entre a Industrie‑ und Handelskammer Berlin (a seguir «IHK
Berlin») e o gabinete de arquitectura Nicholas Grimshaw & Partners Ltd (a seguir «gabinete Grimshaw»), sociedade
de direito inglês, que tem por objecto um pedido de indemnização acrescido de juros, devido à concepção deficiente de
um imóvel, tendo esta sociedade requerido a intervenção no processo da Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner
GbR (a seguir «gabinete Weiss»), com sede em Aachen.
 Quadro jurídico
 Direito comunitário e internacional

        O oitavo e décimo considerandos do Regulamento n.° 1348/2000 têm a seguinte redacção:
«(8)      A fim de assegurar a eficácia do presente regulamento, a possibilidade de recusar a citação ou a notificação dos

actos limita‑se a situações excepcionais.

(10)      A fim de defender os interesses do destinatário, a citação ou a notificação deverá ser realizada na língua oficial ou
numa das línguas oficiais do local onde deve ser cumprida ou em uma outra língua do Estado‑Membro de origem que
o destinatário compreenda.»

        O artigo 4.°, n.° 1, deste regulamento prevê:
«Os actos  judiciais  são  transmitidos,  directamente e no mais breve prazo possível,  entre as entidades designadas
conforme o disposto no artigo 2.°»

        O artigo 5.° do referido regulamento, intitulado «Tradução dos actos», dispõe:
«1.      O requerente é avisado, pela entidade de origem competente para a transmissão, de que o destinatário pode
recusar a recepção do acto se este não estiver redigido numa das línguas previstas no artigo 8.°
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2.      O requerente suporta o pagamento de despesas de tradução que possam ter lugar previamente à transmissão
do  acto,  sem  prejuízo  de  eventual  decisão  posterior  do  tribunal,  ou  da  autoridade  competente,  em  matéria  de
imputação dessas despesas.»

        O artigo 8.° do Regulamento n.° 1348/2000, intitulado «Recusa de recepção do acto», prevê:
«1.          A entidade requerida avisa o destinatário de que pode recusar a recepção do acto se este estiver redigido
numa língua que não seja qualquer das seguintes:

a)      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 deve ser efectuada a citação ou a notificação;
ou

b)      Uma língua do Estado‑Membro de origem que o destinatário compreenda.
2.      Se a entidade requerida for informada de que o destinatário recusa a recepção do acto nos termos previstos no
n.° 1, comunicará o facto imediatamente à entidade de origem, utilizando para o efeito a certidão prevista no artigo
10.°, e devolver‑lhe‑á o pedido e os documentos cuja tradução é solicitada.»

        O artigo 19.°, n.° 1, do mesmo regulamento dispõe:
«Se uma petição inicial ou um acto equivalente foi transmitido para outro Estado‑Membro para citação ou notificação,
segundo as disposições do presente regulamento, e o demandado não compareceu, o juiz sobrestará no julgamento,
enquanto não for determinado:

a)      Ou que o acto foi objecto de citação ou de notificação segundo a forma prescrita pela legislação do Estado‑Membro
requerido para citação ou para notificação dos actos emitidos neste país e dirigidos a pessoas que se encontrem no
seu território;

b)      Ou que o acto foi efectivamente entregue ao demandado ou na sua residência, segundo um outro processo previsto
pelo presente regulamento,
e que, em cada um destes casos, quer a citação ou notificação, quer a entrega foi feita em tempo útil para que o
demandado tenha podido defender‑se.»

        Os restantes números do artigo 19.° do Regulamento n.° 1348/2000 referem‑se a situações especiais relativas à
não comparência do demandado.

        O artigo 26.° do Regulamento (CE) n.° 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 (JO 2001, L 12, p. 1), tem a
seguinte redacção:
«1.      Quando o requerido domiciliado no território de um Estado‑Membro for demandado perante um tribunal de
outro Estado‑Membro e não compareça, o juiz declarar‑se‑á oficiosamente incompetente se a sua competência não
resultar das disposições do presente regulamento.
2.      O juiz deve suspender a instância, enquanto não se verificar que a esse requerido foi dada a oportunidade de
receber o acto que iniciou a instância, ou acto equivalente, em tempo útil para apresentar a sua defesa, ou enquanto
não se verificar que para o efeito foram efectuadas todas as diligências.
3.      Será aplicável, em vez do disposto no n.° 2, o artigo 19.° do Regulamento (CE) n.° 1348/2000 [...], se o acto
que iniciou a instância tiver sido transmitido por um Estado‑Membro a outro em execução desse regulamento.
4.       Nos casos em que não sejam aplicáveis as disposições do Regulamento (CE) n.° 1348/2000, será aplicável o
artigo 15.° da Convenção d[e] Haia, de 15 de Novembro de 1965, relativa à citação e à notificação no estrangeiro dos
actos judiciais e extrajudiciais em matérias civil e comercial, se o acto que iniciou a instância tiver sido transmitido em
aplicação dessa convenção.»

            Por  outro  lado,  o  artigo  34.°,  n.°  2,  do  Regulamento  n.°  44/2001  prevê  que  uma  decisão  proferida  num
Estado‑Membro não será reconhecida noutro Estado‑Membro se «o acto que iniciou a instância, ou acto equivalente,
não tiver sido comunicado ou notificado ao requerido revel, em tempo útil e de modo a permitir‑lhe a defesa, a menos
que o requerido não tenha interposto recurso contra a decisão embora tendo a possibilidade de o fazer».

      Disposições semelhantes estão também previstas na Convenção de 27 de Setembro de 1968 relativa à competência
judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial (JO 1972, L 299, p. 32; EE 01 F1 p. 186), alterada
pela Convenção de 9 de Outubro de 1978 relativa à adesão do Reino da Dinamarca, da Irlanda e do Reino Unido da
Grã‑Bretanha e da Irlanda do Norte (JO L 304, p. 1, e – versão alterada – p. 77; EE 01 F2 p. 131), pela Convenção
de 25 de Outubro de 1982 relativa à adesão da República Helénica (JO L 388, p. 1; EE 01 F3 p. 234), pela Convenção
de 26 de Maio de 1989 relativa à adesão do Reino de Espanha e da República Portuguesa (JO L 285, p. 1), e pela
Convenção de 29 de Novembro de 1996 relativa à adesão da República da Áustria, da República da Finlândia e do
Reino da Suécia (JO 1997, C 15, p. 1, a seguir «Convenção de Bruxelas»).

      O artigo 20.° desta Convenção é relativo aos julgamentos que sejam realizados na ausência do arguido.
      O artigo 27.°, n.° 2, da referida Convenção prevê:

«As decisões não serão reconhecidas:
[…]
2.      Se o acto que determinou o início da instância, ou acto equivalente, não tiver sido comunicado ou notificado ao
requerido revel, regularmente e em tempo útil, por forma a permitir‑lhe a defesa
[…]»

      O artigo 5.° da Convenção de Haia, de 15 de Novembro de 1965, relativa à citação e à notificação no estrangeiro de
actos judiciais e extrajudiciais em matérias civil e comercial (a seguir «Convenção de Haia de 1965»), prevê:
«A Autoridade central do Estado requerido procederá ou mandará proceder à citação do destinatário ou à notificação
do acto:
a)      Quer segundo a forma prescrita pela legislação do Estado requerido para as citações ou notificações internas
dirigidas às pessoas que se encontram no seu território,



b)      Quer segundo a forma própria pedida pelo requerente, a menos que a mesma seja incompatível com a lei do
Estado requerido.
[…]
Se o acto dever ser objecto de citação ou de notificação conforme o disposto na alínea 1.a a Autoridade central poderá
exigir que o acto seja redigido ou traduzido na língua ou numa das línguas oficiais do seu país. […]»

      O artigo 15.°, primeiro parágrafo, desta Convenção dispõe:
«Se  uma  petição  inicial  ou  um  acto  equivalente  foi  transmitido  para  o  estrangeiro  para  citação  ou  notificação,
segundo as disposições da presente Convenção, e o demandado não compareceu, o juiz sobrestará no julgamento
enquanto não for determinado:
a)           Ou que o acto  foi objecto de citação ou de notificação segundo a  forma prescrita pela  legislação do Estado
requerido para a citação ou para a notificação dos actos emitidos neste país e dirigidos a pessoas que se encontrem no
seu território;
b)           Ou que o acto  foi  efectivamente entregue ao demandado ou na  sua morada  segundo um outro processo
previsto pela presente Convenção,
e que, em cada um destes casos, quer a citação ou notificação, quer a entrega, foi feita em tempo útil para que o
demandado tenha podido defender‑se.»

      O artigo 20.°, primeiro parágrafo, alínea b), da Convenção de Haia de 1965 indica que a Convenção não obsta a que
os Estados contratantes convenham em derrogar, designadamente, o artigo 5.°, terceiro parágrafo, no que respeita
ao uso das línguas.
 Direito nacional

           A petição  inicial é definida no § 253 do Código de Processo Civil  («Zivilprozessordnung»). Esta disposição tem a
seguinte redacção:
«(1)      A acção é intentada através da notificação de um articulado (petição).
(2)      A petição deve conter:
1.      A designação das partes e do tribunal
2.      Uma exposição precisa do objecto e dos fundamentos do direito invocado, bem como uma formulação precisa
do pedido.
(3)      A petição deve além disso expor, quando a determinação da jurisdição competente disso depender, o valor do
objecto do litígio, excepto se este consistir num montante determinado em numerário, e deve precisar se há razões
que impeçam que o processo seja julgado em formação de Juiz Singular.
(4)            Por  outro  lado,  as  disposições  gerais  relativas  aos  articulados  preparatórios  são  igualmente  aplicáveis  à
petição.»

      O § 131 do Código de Processo Civil tem o título «Documentos anexos». Tem a seguinte redacção:
«(1)        Os documentos que estejam na posse da parte e aos quais o articulado preparatório se refira devem ser
anexados a este articulado, sob a forma de original ou de cópia.
(2)      Quando apenas estiverem em causa passagens isoladas de um documento, bastará anexar um excerto que
contenha a passagem introdutória do documento a que o processo se refere, o final, a data e a assinatura.
(3)           Quando a parte  contrária  já  tiver  conhecimento destes documentos ou quando estes  representarem um
volume importante, bastará indicar precisamente quais os documentos que estão em causa, propondo a respectiva
consulta.»
 Litígio no processo principal e questões prejudiciais

            Com  base  num  contrato  de  arquitectura,  a  IHK  Berlin  reclama  ao  gabinete  Grimshaw  o  pagamento  de  uma
indemnização  e  respectivos  juros,  para  reparação  de  uma  deficiência  de  concepção.  Este  tinha‑se  obrigado,  no
contrato em causa, a prestar serviços de concepção para um projecto imobiliário em Berlim.

      No ponto 3.2.6 do contrato de arquitectura, as partes acordaram:
«Os serviços devem ser prestados em língua alemã. A correspondência entre [a IHK Berlin] e [o gabinete Grimshaw]
e as autoridades e instituições públicas deve ser redigida em língua alemã.»

      Resulta do processo remetido ao Tribunal de Justiça, e foi posteriormente confirmado na audiência, que o contrato
estava sujeito ao direito alemão (ponto 10.4 do contrato) e que, em caso de  litígio, eram competentes os órgãos
jurisdicionais de Berlim (ponto 10.2 do contrato).

      O gabinete Grimshaw chamou ao processo o gabinete Weiss.
      Na petição da IHK Berlin, que faz parte do processo remetido ao Tribunal de Justiça, são citadas as diferentes provas

invocadas em apoio dos  fundamentos. Estes documentos  justificativos  foram anexados à petição, num dossier  de
cerca de 150 páginas.

       Como foi exposto pelo órgão jurisdicional de reenvio, o seu conteúdo foi além disso parcialmente reproduzido na
petição. Os  referidos  anexos  compreendem o  contrato de  arquitectura  celebrado entre  as  partes,  uma adenda ao
referido contrato e o seu projecto, um excerto da lista dos serviços a prestar, numerosos documentos ou excertos de
documentos, como relatórios  técnicos ou  relatórios de execução, bem como diversas cartas,  incluindo do gabinete
Grimshaw, respeitantes à correspondência  trocada com as empresas responsáveis pela verificação e reparação das
deficiências em causa no processo principal.

      Depois de o gabinete Grimshaw ter inicialmente recusado receber a petição devido à inexistência de uma tradução
em inglês, foi‑lhes entregue, em 23 de Maio de 2003, em Londres, uma versão inglesa dessa petição e os anexos em
alemão, não traduzidos.

      Por articulado de 13 de Junho de 2003, o gabinete Grimshaw alegou a irregularidade da notificação pelo facto de os
anexos não terem sido traduzidos para inglês. Por este motivo, recusou a recepção da petição, invocando o artigo 8.°,
n.° 1, do Regulamento n.° 1348/2000, e considerou que a referida petição não tinha sido regularmente notificada. O
gabinete Grimshaw suscitou a excepção da prescrição.



      O Landgericht Berlin observou que a petição foi regularmente notificada em 23 de Maio de 2003. O Kammergericht
Berlin  negou  provimento  ao  recurso  interposto  pelo  gabinete  Grimshaw.  O  gabinete  Weiss  interpôs  recurso  de
«Revision» para o Bundesgerichtshof da decisão do anterior recurso.

           O órgão  jurisdicional de  reenvio  indica que, segundo o Código de Processo alemão, uma petição que se  refira a
documentos anexos forma um todo com estes e que o demandado deve dispor de todos os elementos necessários à
sua defesa, que sejam invocados pelo demandante. Não é assim aceitável que se aprecie a validade da notificação de
uma petição,  independentemente da notificação dos  anexos,  com o pretexto de que as  informações  essenciais  já
constam da petição e de que o direito a ser ouvido é preservado porque, relativamente ao conteúdo dos anexos, o
demandado ainda se pode defender de forma suficiente durante o processo.

            É  admitida  uma  excepção  a  este  princípio  quando  as  necessidades  de  informação  do  demandado  não  sejam
substancialmente  contrariadas,  por  exemplo,  porque  um documento  não  anexado  à  petição  foi  enviado  de  forma
quase concomitante com a propositura da acção ou porque os documentos já eram do conhecimento do demandado
antes de a acção ser proposta.

      O órgão jurisdicional de reenvio salienta que, no presente caso, o gabinete Grimshaw não tinha conhecimento de
todos os documentos, designadamente dos relativos à verificação e à reparação das deficiências e dos respeitantes
aos respectivos custos. Esses documentos não podem ser considerados pormenores insignificantes na medida em que
da sua apreciação pode depender a decisão de apresentar uma contestação.

      O órgão jurisdicional de reenvio interroga‑se sobre se a recusa da petição pelo gabinete Grimshaw é válida. Precisa
que nenhum dos membros desse gabinete habilitados para o representar compreende a língua alemã.

      Segundo o Bundesgerichtshof, o artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento n.° 1348/2000 pode ser interpretado no sentido
de que não é possível recusar uma notificação pelo facto de os anexos não terem sido traduzidos.

      Com efeito, esta disposição não refere a recusa de recepção de anexos. Por outro lado, o formulário‑tipo previsto
neste  regulamento,  nos  termos  do  seu  artigo  4.°,  n.°  3,  primeiro  período,  para  os  pedidos  de  notificação  nos
Estados‑Membros  da  União  Europeia,  apenas  exige  indicações  sobre  a  natureza  e  a  língua  do  documento
relativamente ao acto a notificar (pontos 6.1. e 6.3.), mas não no que se refere aos anexos, em relação aos quais
exige apenas que seja mencionado o número (ponto 6.4.).

      Caso seja possível recusar a notificação pelo simples facto de os anexos não estarem traduzidos, o órgão jurisdicional
de reenvio refere que, em sua opinião, o contrato no qual demandante e demandado prevêem que a sua língua de
correspondência é o alemão não é suficiente para afastar o direito de o demandado recusar a recepção nos termos do
artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 1348/2000.

      Com efeito, esta cláusula não significa que o demandado compreende esta língua na acepção deste regulamento. No
entanto, como indica o órgão jurisdicional de reenvio, a doutrina está dividida, considerando determinados autores
que uma  cláusula  de utilização de uma  língua nas  relações  contratuais  pode  servir  de  base  a  uma presunção de
conhecimento dessa língua, na acepção do referido regulamento.

            Por  último,  e  caso  não  se  possa  presumir,  com  base  numa  cláusula  contratual,  o  conhecimento  da  língua
considerada, o órgão jurisdicional de reenvio interroga‑se sobre se é possível, em todos os casos, recusar a notificação
de uma petição cujos anexos não estão traduzidos, ou se há excepções, por exemplo, quando o demandado já dispõe
de uma tradução dos anexos ou quando o conteúdo do anexo é literalmente reproduzido na petição traduzida.

      Tal pode ser igualmente o caso quando os documentos anexos estão redigidos na língua validamente escolhida pelas
partes  no  âmbito  de  um  contrato.  O  órgão  jurisdicional  de  reenvio  evoca  a  hipótese  de  partes  fracas,  que  será
eventualmente  necessário  proteger,  como  os  consumidores  fronteiriços  que  tenham  aceite,  por  contrato,  que  a
língua da correspondência seja a do profissional.

            Salienta  no  entanto  que,  no  processo  principal,  o  gabinete  Grimshaw  celebrou  o  contrato  no  âmbito  da  sua
actividade profissional. Não vislumbra nenhuma necessidade especial de protecção deste gabinete e não vê, assim,
necessidade de lhe reconhecer o direito de recusar a recepção.

      Nestas condições, o Bundesgerichtshof decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes
questões prejudiciais:
«1)           O artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 1348/2000 […] deve ser  interpretado no sentido de que o
destinatário não tem o direito de recusar a recepção ao abrigo desta norma quando apenas os documentos anexos a
um  acto  a  transmitir  não  estiverem  redigidos  na  língua  do  Estado‑Membro  requerido  ou  numa  língua  do
Estado‑Membro de origem que o destinatário compreenda?
2)      Em caso de resposta negativa à primeira questão:
O artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 1348/2000 deve ser interpretado no sentido de que o destinatário
‘compreende’,  na acepção deste  regulamento,  a  língua do Estado‑Membro de origem quando, no exercício da  sua
actividade profissional,  convencionou, num contrato celebrado com o  requerente, que a correspondência devia ser
redigida na língua do Estado‑Membro de origem?
3)      Em caso de resposta negativa à segunda questão:
O artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento n.° 1348/2000 deve ser interpretado no sentido de que o destinatário não pode
invocar esta disposição para recusar a recepção dos documentos anexos a um acto que não estão redigidos na língua
do Estado‑Membro requerido ou numa língua do Estado‑Membro de origem que o destinatário compreenda quando,
no exercício da sua actividade profissional, celebrou um contrato no qual foi estipulado que a correspondência seria
redigida  na  língua  do  Estado‑Membro  de  origem  e  os  documentos  anexos  notificados  digam  respeito  a  esta
correspondência e estejam redigidos na língua estipulada?»
 Quanto às questões prejudiciais
 Quanto à primeira questão

      Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se o artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento n.
° 1348/2000 deve ser  interpretado no sentido de que o destinatário de um acto a citar ou a notificar não tem o



direito de recusar a respectiva recepção quando só os documentos anexos a esse acto não estão redigidos na língua
do Estado‑Membro requerido ou numa língua do Estado‑Membro de origem compreendida pelo destinatário.

      A título preliminar, importa sublinhar que o Regulamento n.° 1348/2000 se aplica a actos a citar ou a notificar que
podem ser de natureza muito diferente, consoante se trate de actos judiciais ou extrajudiciais e, no primeiro caso,
consoante  se  trate  de  um  acto  que  inicia  a  instância,  de  uma  decisão  judicial,  de  uma medida  executiva  ou  de
qualquer outro acto. A questão colocada ao Tribunal de Justiça refere‑se a um acto que inicia a instância.

           Na medida em que o papel e a  importância dos anexos de um acto a citar ou a notificar podem ser diferentes
consoante  a  natureza  desse  acto,  há  que  limitar  o  raciocínio  e  as  respostas  constantes  do  presente  acórdão,
exclusivamente, aos actos que iniciam a instância.

            A  este  respeito,  resulta  das  observações  apresentadas  no  Tribunal  de  Justiça  que  o  número  e  a  natureza  dos
documentos  que  têm  de  ser  anexos  a  um  acto  que  inicia  a  instância  variam  consideravelmente  consoante  os
ordenamentos jurídicos. Com efeito, em alguns ordenamentos, esse acto deve conter apenas o objecto e a exposição
dos fundamentos de facto e de direito do pedido, sendo os documentos justificativos comunicados em separado, ao
passo que, noutros ordenamentos jurídicos, como no direito alemão, os documentos anexos têm de ser comunicados
ao mesmo tempo que a petição inicial e fazem parte integrante dela.

      Há que referir que o artigo 8.° do Regulamento n.° 1348/2000 não menciona os anexos de um acto a citar ou a
notificar. No entanto, a  indicação «documentos cuja  tradução é solicitada», constante do n.° 2 deste artigo, dá a
entender que um acto pode ser composto por diversos documentos.

      Não havendo indicações úteis na redacção do artigo 8.° do Regulamento n.° 1348/2000, há que interpretar esta
disposição à luz dos seus objectivos e do seu contexto e, mais amplamente, dos objectivos e do contexto do próprio
Regulamento n.° 1348/2000 (v., neste sentido, acórdão de 19 de Setembro de 2000, Linster, C‑287/98, Colect.,
p. I‑6917, n.° 43).

      Como resulta do seu segundo considerando, os objectivos do Regulamento n.° 1348/2000 são melhorar e tornar
mais rápida a transmissão dos actos. Estes objectivos são recordados nos considerandos sexto a oitavo. Assim, este
último indica que, «[a] fim de assegurar a eficácia do presente regulamento, a possibilidade de recusar a citação ou a
notificação dos actos limita‑se a situações excepcionais». O artigo 4.°, n.° 1, deste regulamento prevê, além disso,
que os actos judiciais serão transmitidos no mais breve prazo possível.

      Esses objectivos não podem, todavia, ser alcançados à custa de um enfraquecimento, seja qual for a forma que
assuma, dos direitos de defesa, (v., por analogia, no que se refere ao Regulamento n.° 44/2001, acórdão de 14 de
Dezembro de 2006, ASML, C‑283/05, Colect., p. I‑12041, n.° 24). Com efeito, estes direitos, decorrentes do direito a
um processo equitativo consagrado no artigo 6.° da Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e
das Liberdades Fundamentais  (a seguir «CEDH»), constituem um direito  fundamental que  faz parte dos princípios
gerais  de  direito  cujo  cumprimento  é  assegurado  pelo  Tribunal  de  Justiça  (v.,  designadamente,  acórdão ASML,  já
referido, n.° 26).

      É, assim, importante tentar conciliar os objectivos de eficácia e de rapidez da transmissão dos actos processuais,
necessários  a  uma boa  administração  da  justiça,  com o  da  protecção dos  direitos  de  defesa,  designadamente,  na
interpretação do artigo 8.° do Regulamento n.° 1348/2000 e, mais concretamente, do conceito de acto a citar ou a
notificar quando este consista num acto que inicie a instância, a fim de poder determinar se esse acto deve incluir os
anexos constituídos por documentos justificativos.

            É  forçoso  constatar,  porém,  que  estes  objectivos  do  Regulamento  n.°  1348/2000  não  permitem,  por  si  sós,
interpretar o conceito de acto que inicia a instância, no âmbito do artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento n.° 1348/2000,
a fim de determinar se esse acto pode ou deve incluir os documentos anexos. Também não permitem determinar se
a tradução de um acto que inicia a instância constitui um elemento essencial dos direitos de defesa do demandado, o
que poderia esclarecer o alcance da obrigação de tradução referida no artigo 8.° do mesmo regulamento.

      A interpretação do Regulamento n.° 1348/2000 não pode, no entanto, dissociar‑se do contexto de desenvolvimento
no domínio da cooperação judiciária em matéria civil, no qual este regulamento se inscreve, e, mais concretamente,
do Regulamento n.° 44/2001, que, no  seu artigo 26.°, n.os 3  e 4,  se  refere  expressamente ao Regulamento n.
° 1348/2000.

      Com efeito, diversas disposições impõem ao juiz, antes de proferir uma sentença à revelia ou de reconhecer uma
decisão judicial, que verifique se as modalidades de citação do acto que iniciou a instância eram de molde a serem
respeitados os direitos de defesa (v., designadamente, no que se refere à não comparência, os artigos 19.°, n.° 1, do
Regulamento n.° 1348/2000, 26.°, n.° 2, do Regulamento n.° 44/2001 e 20.°, segundo parágrafo, da Convenção
de  Bruxelas;  no  que  se  refere  ao  reconhecimento  de  decisões,  v.,  designadamente,  os  artigos  34.°,  n.°  2,  do
Regulamento n.° 44/2001 e 27.°, n.° 2, da Convenção de Bruxelas).

      Antes da entrada em vigor do Regulamento n.° 1348/2000, as citações transfronteiriças entre os Estados‑Membros
eram  efectuadas  nos  termos  da  Convenção  de  Haia  de  1965,  para  a  qual  remetem  os  artigos  26.°,  n.°  4,  do
Regulamento n.° 44/2001 e 20.°, terceiro parágrafo, da Convenção de Bruxelas, ou de acordos bilaterais celebrados
entre Estados‑Membros. Ora, a Convenção de Haia e a maioria destes acordos não prevêem uma obrigação geral de
traduzir todos os actos a citar ou a notificar, não obstante os órgãos jurisdicionais nacionais terem considerado que os
direitos de defesa estão suficientemente protegidos quando o destinatário de um acto citado ou notificado dispôs de
um prazo que lhe permitiu mandar traduzir esse acto e preparar a sua defesa.

      Por outro lado, o próprio Regulamento n.° 1348/2000 não especifica se o direito de recusar um acto que não foi
traduzido também é invocável no caso de uma citação ou notificação por via postal, realizada nos termos do artigo
14.° do referido regulamento. A fim de interpretar esta última disposição, há que examinar o relatório explicativo da
Convenção  relativa  à  citação  e  à  notificação  nos  Estados‑Membros  da  União  Europeia  dos  actos  judiciais  e
extrajudiciais em matéria  civil  ou comercial, elaborada por acto do Conselho da União Europeia de 26 de Maio de
1997 (JO C 261, p. 1, a seguir «Convenção de 1997»; relatório explicativo, p. 26) com base no artigo K.3 do Tratado
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UE e cuja redacção inspirou o Regulamento n.° 1348/2000 (v., neste sentido, acórdão de 8 de Novembro de 2005,
Leffler, C‑443/03, Colect., p. I‑9611, n.° 47).

      O comentário ao artigo 14.°, n.° 2, da Convenção de 1997, relativo à citação e à notificação feita por correio, indica:
«Este artigo consagra o princípio da admissão da citação ou da notificação por via postal.
Os  Estados‑Membros  poderão,  todavia,  estabelecer  as  condições  –  definidas  no  intuito  de  dar  garantias  aos
destinatários residentes no seu território – em que aceitam a citação ou notificação por via postal. Poderá ser exigido,
por exemplo, um envio por correio registado ou a aplicação das disposições da convenção respeitantes à tradução dos
actos.»

            Alguns  Estados‑Membros  interpretaram,  errada  ou  acertadamente,  o  artigo  14.°,  n.°  1,  do  Regulamento  n.
° 1348/2000 no sentido de que a tradução do acto não é exigida nos casos de citação ou de notificação por via postal
e consideraram necessário precisar, nos termos da possibilidade prevista no artigo 14.°, n.° 2, deste regulamento,
que se opõem à citação ou à notificação de actos judiciários sem tradução [v., a este respeito, as comunicações dos
Estados‑Membros em conformidade com o disposto no artigo 23.° do Regulamento n.° 1348/2000 (JO 2001, C 151,
p. 4) e a primeira actualização das comunicações dos Estados‑Membros (JO 2001, C 202, p. 10)].

      Resulta da análise das disposições, respectivamente, da Convenção de Haia de 1965, da Convenção de Bruxelas e da
Convenção de 1997, dos Regulamentos n.os 1348/2000 e 44/2001 e das comunicações dos Estados‑Membros em
conformidade  com o  artigo  14.°,  n.°  2,  do Regulamento n.°  1348/2000 que,  nas matérias  abrangidas  por  estas
disposições,  a  tradução  de  um  acto  que  inicie  a  instância,  efectuada  pelo  demandante,  não  é  considerada  pelo
legislador  comunitário  nem  pelos  Estados‑Membros  como  um  elemento  indispensável  ao  exercício  dos  direitos  de
defesa do demandado,  devendo este dispor  apenas do prazo  suficiente que  lhe permita mandar  traduzir  o  acto  e
preparar a sua defesa.

      Esta opção do legislador comunitário e dos Estados‑Membros não vai contra a protecção dos direitos fundamentais
nos termos em que esta resulta da CEDH. Com efeito, o artigo 6.°, n.° 3, alínea a), desta convenção, segundo o qual
qualquer pessoa acusada  tem direito a  ser  informada no mais  curto prazo, numa  língua que entenda e de  forma
minuciosa,  da  natureza  e  da  causa  da  acusação  contra  si  formulada,  só  é  aplicável  em matéria  penal. Nenhuma
disposição da CEDH impõe a tradução de um acto que inicie a instância em matéria civil ou comercial.

      Consequentemente, se o legislador comunitário optou, através do artigo 8.° do Regulamento n.° 1348/2000, por
permitir  que  o  destinatário  de  um  acto  o  recuse  se  o  mesmo  não  estiver  traduzido  numa  língua  oficial  do
Estado‑Membro requerido ou numa língua do Estado‑Membro de origem que ele compreenda, foi principalmente para
determinar,  de  modo  uniforme,  quem  deve  assegurar  a  tradução  desse  acto  e  assumir  o  respectivo  custo  no
momento da citação ou da notificação respectiva.

            Tendo  a  análise  do  direito  internacional  e  do  direito  comunitário,  no  que  se  refere  ao  alcance  do  princípio  da
protecção  dos  direitos  da  defesa  e,  designadamente,  à  necessidade  de  traduzir  um  acto  que  inicie  a  instância,
permitido precisar a finalidade do artigo 8.° do Regulamento n.° 1348/2000, é à luz desta que há que determinar o
que é abrangido pelo conceito de acto a citar ou a notificar, na acepção deste artigo 8.°, quando o acto consista num
acto que inicia a instância, e se esse acto pode ou deve incluir anexos constituídos por documentos justificativos.

           O Regulamento n.° 1348/2000 deve ser objecto de  interpretação autónoma, a  fim de permitir a sua aplicação
uniforme  (acórdão  Leffler,  já  referido,  n.os  45  e  46).  O  mesmo  sucede  com  o  Regulamento  n.°  44/2001  e,
designadamente, com o conceito de «acto que iniciou a instância», na acepção dos artigos 26.° e 34.°, n.° 2, deste
regulamento e das disposições equivalentes da Convenção de Bruxelas.

      Ao pronunciar‑se sobre a interpretação do artigo 27.°, n.° 2, da Convenção de Bruxelas, relativo ao reconhecimento
das decisões, o Tribunal de Justiça definiu o conceito de acto que inicia a instância ou acto equivalente, na acepção
desta  disposição,  como  designando  o  ou  os  actos  cuja  comunicação  ou  notificação  ao  demandado,  efectuada
regularmente e em  tempo útil,  dá a este a possibilidade de  fazer valer os  seus direitos antes de  ser proferida no
Estado de origem uma decisão  com  força executiva.  (v., neste  sentido, acórdão de 13 de  Julho de 1995, Hengst
Import, C‑474/93, Colect., p. I‑2113, n.° 19).

      O Tribunal de Justiça decidiu assim que, no processo que deu origem ao acórdão Hengst Import, já referido, o acto
que determinou o início da instância era constituído pela  injunção para pagamento («decreto ingiuntivo»), emitida
por um juiz italiano nos termos do artigo 641.° do Código de Processo Civil italiano, juntamente com a petição inicial
do demandante. Com efeito,  é a  citação  conjunta destes dois documentos que determina que  comece a  correr o
prazo durante o qual o demandado pode deduzir oposição. Por outro lado, o demandante não pode obter uma decisão
com força executiva antes do termo desse prazo (acórdão Hengst Import, já referido, n.° 20).

            O  Tribunal  de  Justiça  salientou  que  o  «decreto  ingiuntivo»  é  um  simples  formulário  que,  para  poder  ser
compreendido, deve ser lido em conjunto com a petição inicial. Reciprocamente, a citação apenas da petição inicial
não permite ao demandado decidir se deve organizar a sua defesa, pois, sem o «decreto ingiuntivo», ignora se o juiz
acolheu ou rejeitou a petição. De resto, a necessidade da dupla citação do «decreto ingiuntivo» e da petição inicial era
confirmada  pelo  artigo  643.°  do  Código  de  Processo  Civil  italiano,  do  qual  resultava  que  era  essa  citação  que
determinava o início da instância (acórdão Hengst Import, já referido, n.° 21).

      Resulta deste conceito autónomo de acto que inicia a instância, tal como interpretado pelo Tribunal de Justiça, que
esse  acto  deve  conter  o  ou  os  documentos,  quando  estes  estejam  intrinsecamente  ligados,  que  permitam  ao
demandado compreender o objecto e a  fundamentação da acção do demandante assim como a existência de um
processo judicial durante o qual pode invocar os seus direitos, quer defendendo‑se na instância em curso quer, como
no processo que deu origem ao acórdão Hengst Import, já referido, interpondo recurso de uma decisão proferida com
base num requerimento unilateral.

      Por outro lado, como foi salientado no n.° 43 do presente acórdão, alguns direitos nacionais não prevêem que os
documentos justificativos de um processo devam ser anexados àquilo que definem como acto que inicia a instância,
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mas autorizam a sua comunicação separada. Esses documentos não são assim considerados intrinsecamente ligados
ao acto que  inicia a  instância, no sentido de que são  indispensáveis para que o demandado possa compreender o
pedido que foi apresentado contra si e a existência de um processo judicial, mas têm uma função probatória, distinta
do objecto da própria citação ou notificação.

           A este respeito, é útil salientar que os requisitos de reconhecimento das decisões, previstos no Regulamento n.
° 44/2001, foram flexibilizados relativamente aos requisitos previstos na Convenção de Bruxelas.

       Com efeito, o artigo 34.°, n.° 2, deste regulamento abandonou a exigência da regularidade do acto que inicia a
instância, visada no artigo 27.°, n.° 2, da Convenção de Bruxelas, para acentuar o respeito efectivo dos direitos de
defesa, considerando‑se que estes são respeitados quando o demandado teve conhecimento do processo judicial em

curso e pôde interpor recurso de uma decisão proferida contra si (v., neste sentido, acórdão ASML, já referido, n.os 20
e 21).

      Esta alteração do Regulamento n.° 44/2001 relativamente à Convenção de Bruxelas conforta a interpretação do
conceito de acto a citar ou a notificar, quando este consista num acto que inicia a instância, segundo a qual esse acto
deve incluir os elementos essenciais para que o demandado compreenda, antes de mais, a existência de um processo
judicial, mas não cada documento justificativo que permita fazer prova dos diferentes elementos de facto e de direito
em que o pedido se baseia.

         Resulta destes elementos que o conceito de acto a citar ou a notificar referido no artigo 8.° do Regulamento n.
° 1348/2000, quando esse acto consista num acto que inicia a instância, deve ser interpretado no sentido de que os
documentos justificativos, que desempenhem apenas uma função de prova e não estejam intrinsecamente ligados à
petição na medida em que não sejam  indispensáveis para compreender o objecto e a causa de pedir da acção do
demandante, não fazem parte integrante dela.

      O exame do conceito de acto, tal como resulta da CEDH e, designadamente, do seu artigo 6.°, n.° 3, alínea a),
lembrado  no  n.°  57  do  presente  acórdão,  permite  chegar  a  uma  conclusão  semelhante  em matéria  penal.  Com
efeito,  segundo  o  Tribunal  Europeu  dos  Direitos  do  Homem,  um  acto  de  acusação  deve  permitir  ao  acusado  ser
informado não apenas da causa da acusação, ou seja, dos factos materiais que lhe são imputados e em que se baseia
a acusação, mas também da qualificação jurídica dada a esses factos, devendo essa qualificação ser feita de forma
detalhada (v. TEDH, acórdãos Pélissier e Sassi c. França, de 25 de Março de 1999, Recueil des arrêts et décisions
1999‑II, § 51, e Mattei c. França, de 19 de Dezembro de 2006, n.° 34043/02, n.° 34). A contrario,  o direito de
defesa não é posto em causa pela simples razão de o acto de acusação não incluir os documentos justificativos dos
factos imputados ao acusado.

      Pronunciando‑se à luz do artigo 6.°, n.° 3, alínea e), da CEDH, que reconhece ao acusado o direito de ser assistido
por um intérprete, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem reconheceu, aliás, que esse direito não vai ao ponto de
se poder exigir uma tradução escrita de todas as provas documentais ou de todos os documentos oficiais do processo
(TEDH, acórdão de 19 de Dezembro de 1989, Kamasinski, série A, n.° 168, § 74).

      Ora, como resulta da observação feita no n.° 57 do presente acórdão, a protecção dos direitos de defesa em matéria
civil e comercial não comporta exigências tão grandes como em matéria penal.

      Atendendo a todos estes elementos, há que interpretar o conceito de «acto a citar ou a notificar», visado no artigo
8.°,  n.°  1,  do  Regulamento  n.°  1348/2000,  quando  este  acto  consista  num  acto  que  inicia  a  instância,  como
designando o ou os actos cuja citação ou notificação ao demandado, efectuada em tempo útil, o habilite a invocar os
seus direitos no âmbito de um processo judicial no Estado de origem. Este acto deve permitir  identificar de forma
segura, pelo menos, o objecto do pedido e a causa de pedir, assim como a convocatória para comparecer perante um
órgão  judicial  ou,  consoante a natureza do processo em curso,  a possibilidade de  interpor  recurso para um órgão
judicial.  Documentos  que  desempenhem  apenas  uma  função  de  prova  e  que  não  sejam  indispensáveis  para  a
compreensão do objecto do pedido e da causa de pedir não fazem parte integrante do acto que inicia a instância na
acepção do Regulamento n.° 1348/2000.

      Esta interpretação é conforme com os objectivos do Regulamento n.° 1348/2000, de melhorar e tornar mais rápida
a  transmissão dos actos. Com efeito, a  tradução de documentos  justificativos pode exigir um tempo considerável,
quando, em qualquer caso, essa tradução não é essencial para as necessidades da instância que decorrerá perante o
juiz do Estado‑Membro de origem e na língua desse Estado.

      Cabe ao órgão jurisdicional nacional verificar se o conteúdo do acto que inicia a instância habilita o demandado a
invocar os seus direitos no Estado de origem e lhe permite, designadamente, identificar o objecto do pedido e a causa
de pedir de que é destinatário e a existência do processo judicial.

      Se o órgão jurisdicional nacional considerar que o conteúdo é insuficiente a este respeito, pelo facto de determinados
elementos essenciais relativos ao pedido se encontrarem nos anexos, cabe‑lhe tentar resolver o problema no âmbito
do seu direito processual nacional, zelando por que seja assegurada a plena eficácia do Regulamento n.° 1348/2000,
no respeito da sua finalidade (v., neste sentido, acórdão Leffler, já referido, n.° 69), preservando da melhor forma os
interesses de uma e outra parte no litígio.

      Pode, deste modo, ser reconhecida ao autor do acto que inicia a instância a possibilidade de suprir a não tradução de
um  anexo  indispensável,  através  do  envio  deste  anexo  de  acordo  com  as  regras  previstas  no  Regulamento  n.
° 1348/2000 e no mais breve prazo possível. No que se refere aos efeitos do envio de uma tradução relativamente à
data da citação ou da notificação, o Tribunal de Justiça considerou que devem ser determinados por analogia com o
sistema da dupla data  consagrado no artigo 9.°, n.os 1 e 2, do Regulamento n.° 1348/2000  (acórdão Leffler,  já
referido, n.° 65 a 67), a fim de preservar os interesses das partes.

      Atendendo a todos estes elementos, há que responder à primeira questão que o artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento
n.° 1348/2000 deve ser interpretado no sentido de que o destinatário de um acto que inicia a instância, a notificar
ou a citar, não pode recusar a recepção desse acto, desde que o mesmo permita a esse destinatário invocar os seus
direitos no âmbito de um processo  judicial no Estado‑Membro de origem, quando esse acto seja acompanhado de
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anexos constituídos por documentos justificativos que não estão redigidos na língua do Estado‑Membro requerido ou
numa língua do Estado‑Membro de origem compreendida pelo destinatário, mas que têm unicamente uma função
probatória  e  não  são  indispensáveis  para  compreender  o  objecto  do  pedido  e  a  causa  de  pedir.  Cabe  ao  órgão
jurisdicional nacional verificar se o conteúdo do acto que inicia a instância 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

      Com a segunda questão, colocada para o caso de se ter respondido que o destinatário do acto pode recusar a sua
recepção quando os anexos do mesmo não estão traduzidos, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se o artigo 8.°,
n.°  1,  alínea  b),  do  Regulamento  n.°  1348/2000  deve  ser  interpretado  no  sentido  de  que  se  presume  que  o
destinatário de um acto citado ou notificado «compreende» a língua de um Estado‑Membro de origem, na acepção
deste  regulamento,  quando  o  destinatário  tenha  convencionado,  num  contrato  celebrado  com  o  demandante  no
âmbito  da  sua  actividade  profissional,  que  a  língua  de  correspondência  é  a  língua  do  Estado‑Membro  de  origem.
Atendendo à reserva formulada na resposta à primeira questão, há que responder à segunda.

      Para determinar se o destinatário de um acto citado ou notificado compreende a língua do Estado‑Membro de origem
na qual o acto foi redigido, o órgão jurisdicional tem de examinar todos os indícios que lhe forem submetidos a esse
respeito pelo demandante.

            As  partes  que  apresentaram  observações  estão  divididas  quanto  à  questão  de  saber  se  é  de  presumir  que  o
destinatário de um acto compreende a língua do Estado‑Membro de origem, pelo facto de ter subscrito uma cláusula
relativa à utilização da língua tal como descrita pelo órgão jurisdicional de reenvio.

      Segundo o gabinete Grimshaw, só o próprio destinatário pode dizer se compreende o acto notificado. A IHK Berlin
defende a posição contrária, a saber, que a subscrição dessa cláusula vale como aceitação dessa língua como língua
da citação de um acto judicial, da mesma forma que uma cláusula atributiva de competência é válida entre as partes.

            As  restantes  partes  que  apresentaram  observações  consideram  que  não  se  pode  deduzir  dessa  cláusula  um
conhecimento da língua do acto, na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 1348/2000, mas que
a mesma  constitui  um  indício  do  conhecimento  dessa  língua.  O  gabinete Weiss  e  os  Governos  checo  e  eslovaco
sublinham, designadamente, que o grau de conhecimento de uma língua necessário para efeitos de correspondência
não é o mesmo que é indispensável para a defesa em justiça.

      A interpretação do gabinete Grimshaw não pode ser aceite, pois tal teria por efeito fazer depender o carácter efectivo
da citação ou da notificação da boa vontade do destinatário do acto.

      Não é igualmente possível aceitar a interpretação proposta pela IHK Berlin. Com efeito, para conferir efeito útil ao
artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 1348/2000, cabe ao órgão jurisdicional competente verificar se os
requisitos desta disposição estão efectivamente preenchidos. A este respeito, a subscrição de uma cláusula que prevê
a utilização de uma determinada língua na correspondência e na execução de um contrato não pode servir de base a
uma presunção de conhecimento da língua que foi convencionada.

      Em contrapartida, há que considerar que a subscrição dessa cláusula constitui um indício do conhecimento da língua
do acto citado ou notificado. Este indício terá tanto mais peso quanto a cláusula visar não apenas a correspondência
entre as partes mas também a correspondência com as autoridades e as instituições públicas. Este indício poderá ser
apoiado por outros, como sejam o envio efectivo de correspondência pelo destinatário do acto na língua do acto citado
ou  notificado,  ou  a  presença,  no  contrato  inicial,  de  cláusulas  atributivas  de  competência,  em  caso  de  litígio,  aos
órgãos jurisdicionais do Estado de origem, ou que sujeitem o contrato ao direito desse Estado‑Membro.

      Como foi indicado pelo gabinete Weiss e pelos Governos checo e eslovaco, o grau de conhecimento de uma língua
necessário para a  correspondência não é o mesmo que é  indispensável para uma defesa em  justiça. Trata‑se, no
entanto,  de  um  elemento  de  facto  que  o  órgão  jurisdicional  deve  tomar  em  consideração  quando  verifica  se  o
destinatário de um acto citado ou notificado pode compreender o acto de modo a que possa invocar os seus direitos.
Compete ao órgão jurisdicional tomar como referência, nos termos do princípio da equivalência, a forma segundo a
qual  um  particular  domiciliado  no  Estado  de  origem  pode  compreender  um  acto  judicial  redigido  na  língua  desse
Estado.

      Há que responder à segunda questão que o artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 1348/2000 deve ser
interpretado no sentido de que o  facto de o destinatário de um acto citado ou notificado ter convencionado, num
contrato celebrado com o demandante no âmbito da sua actividade profissional, que a língua de correspondência é a
do Estado‑Membro de origem não serve de base a uma presunção de  conhecimento da  língua, mas constitui um
indício  que  o  órgão  jurisdicional  pode  tomar  em  consideração  quando  verifica  se  esse  destinatário  compreende  a
língua do Estado‑Membro de origem.
 Quanto à terceira questão

      Com a terceira questão, colocada para o caso de se ter respondido de forma negativa à segunda questão nos termos
em que  foi  colocada pelo órgão  jurisdicional  de  reenvio,  este pergunta  se o artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento n.
° 1348/2000 deve ser interpretado no sentido de que o destinatário de um acto citado ou notificado não pode, em
todo o caso, invocar essa disposição para recusar a recepção de anexos de um acto que não estão redigidos na língua
do Estado‑Membro requerido ou numa língua do Estado‑Membro de origem que o destinatário compreende, quando,
no âmbito da sua actividade profissional, celebrou um contrato no qual convencionou que a língua de correspondência
é a do Estado‑Membro de origem e que os anexos, por um  lado, dizem respeito à  referida correspondência e, por
outro, são redigidos na língua convencionada.

      Resulta da resposta dada pelo Tribunal à primeira questão que pode ser exigida a tradução de determinados anexos
de  um  acto  que  inicia  a  instância,  citado  ou  notificado,  quando  o  conteúdo  desse  acto  que  foi  traduzido  seja
insuficiente para identificar o objecto do pedido e a causa de pedir e permitir, assim, que o demandado invoque os
seus direitos, pelo facto de determinados elementos essenciais relativos ao pedido se encontrarem nesses anexos.
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      Essa tradução não é, no entanto, necessária quando resulte das circunstâncias de facto que o destinatário do acto
que inicia a instância tem conhecimento do conteúdo desses anexos. É o que sucede quando o destinatário é o autor
desses  anexos,  ou  quando  é  suposto  conhecer  o  seu  conteúdo,  por  exemplo,  por  ter  subscrito  um  contrato,  no
âmbito da sua actividade profissional, no qual convencionou que a língua de correspondência é a do Estado‑Membro
de origem e que os anexos, por um lado, dizem respeito à referida correspondência e, por outro, são redigidos na
língua convencionada.

           Há assim que  responder à  terceira questão que o artigo 8.°,  n.° 1,  do Regulamento n.° 1348/2000 deve  ser
interpretado no sentido de que o destinatário de um acto que inicia a instância, citado ou notificado, não pode, em
todo o caso, invocar essa disposição para recusar a recepção de anexos de um acto que não estão redigidos na língua
do Estado‑Membro requerido ou numa língua do Estado‑Membro de origem que o destinatário compreende, quando,
no âmbito da sua actividade profissional, celebrou um contrato no qual convencionou que a língua de correspondência
é a do Estado‑Membro de origem e que os anexos, por um  lado, dizem respeito à  referida correspondência e, por
outro, são redigidos na língua convencionada.
 Quanto às despesas

           Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de  incidente suscitado perante o órgão
jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a
apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Terceira Secção) declara:

1)      O artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 1348/2000 do Conselho, de 29 de Maio de 2000, relativo à
citação  e  à  notificação  dos  actos  judiciais  e  extrajudiciais  em  matérias  civil  e  comercial  nos
Estados‑Membros,  deve  ser  interpretado  no  sentido  de  que  o  destinatário  de  um  acto  que  inicia  a
instância, a notificar ou a citar, não pode recusar a recepção desse acto, desde que o mesmo permita a
esse  destinatário  invocar  os  seus  direitos  no  âmbito  de  um  processo  judicial  no  Estado‑Membro  de
origem, quando esse acto seja 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
compreendida  pelo  destinatário,  mas  que  têm  unicamente  uma  função  probatória  e  não  são
indispensáveis para compreender o objecto do pedido e a causa de pedir.
Cabe ao órgão jurisdicional nacional verificar se o conteúdo do acto que inicia a instância é suficiente
para  permitir  ao  demandado  invocar  os  seus  direitos,  ou  se  compete  ao  remetente  suprir  a  falta  de
tradução de um anexo indispensável.

2)      O artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 1348/2000 deve ser interpretado no sentido de que o
facto de o destinatário de um acto citado ou notificado ter convencionado, num contrato celebrado com
o  demandante  no  âmbito  da  sua  actividade  profissional,  que  a  língua  de  correspondência  é  a  do
Estado‑Membro de origem não serve de base a uma presunção de conhecimento da língua, mas constitui
um indício que o órgão jurisdicional pode tomar em consideração quando verifica se esse destinatário
compreende a língua do Estado‑Membro de origem.

3)            O  artigo  8.°,  n.°  1,  do  Regulamento  n.°  1348/2000  deve  ser  interpretado  no  sentido  de  que  o
destinatário de um acto que inicia a instância, citado ou notificado, não pode, em todo o caso, invocar
essa disposição para  recusar a  recepção de anexos de um acto que não estão  redigidos na  língua do
Estado‑Membro requerido ou numa língua do Estado‑Membro de origem que o destinatário compreende,
quando, no âmbito da  sua actividade profissional,  celebrou um contrato no qual  convencionou que a
língua  de  correspondência  é  a  do  Estado‑Membro  de  origem  e  que  os  anexos,  por  um  lado,  dizem
respeito à referida correspondência e, por outro, são redigidos na língua convencionada.
Assinaturas

* Língua do processo: alemão.
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{RORZHdRWRJQPQREWPEeMZJKTZMQXWNJPERKTPW{H\PEaMPWOHÈETHKKJ[J\JQPQREQREJWORZTHZEZRNMZKHEQREMIPEQRNJKLH
NHIHEPEaMREHEeMJfEQREZRRW_JHEQR_RZhETZHgRZJZEWHETZHNRKKHETZJWNJTP\bEcI[HZPEPEGHIJKKLHENJOR̂EPERKOR
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Coletânea da Jurisprudência  

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção) 

6 de setembro de 2018 * 

«Reenvio prejudicial — Cooperação judiciária em matéria civil e comercial — Procedimento europeu 
de injunção de pagamento — Regulamento (CE) n.o 1896/2006 — Emissão de uma injunção de 

pagamento juntamente com o requerimento de injunção — Falta de tradução do requerimento de 
injunção — Injunção de pagamento europeia declarada executória — Pedido de reexame 
posteriormente ao termo do prazo de oposição — Citação e notificação dos atos judiciais e 

extrajudiciais — Regulamento (CE) n.o 1393/2007 — Aplicabilidade — Artigo 8.o e Anexo II — 
Informação do destinatário do direito de recusar a receção de um ato que dá início à instância não 

traduzido — Falta do formulário normalizado — Consequências» 

No processo C-21/17, 

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.o TFUE, 
pelo Nejvyšší soud (Supremo Tribunal, República Checa), por decisão de 30 de novembro de 2016, 
que deu entrada no Tribunal de Justiça em 18 de janeiro de 2017, no processo 

Catlin Europe SE 

contra 

O.K. Trans Praha spol. s r.o., 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção), 

composto por: J. L. da Cruz Vilaça, presidente de secção, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Berger e F.  
Biltgen (relator), juízes,  

advogado-geral: M. Wathelet,  

secretário: A. Calot Escobar,  

vistos os autos,  

vistas as observações apresentadas:  

–  em representação da O.K. Trans Praha spol. s r.o., por M. Laipold, advokát, 

–  em representação do Governo helénico, por V. Karra, A. Dimitrakopoulou, M. Tassopoulou e E. 
Tsaousi, na qualidade de agentes, 

–  em representação do Governo italiano, por G. Palmieri, na qualidade de agente, assistida por G. 
Rocchitta, avvocato dello Stato, 

* Língua do processo: checo. 

PT 
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–  em representação do Governo austríaco, por C. Pesendorfer, na qualidade de agente,  

– em representação da Comissão Europeia, por M. Šimerdová e M. Heller, na qualidade de agentes,  

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 29 de maio de 2018,  

profere o presente  

Acórdão 

1  O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do Regulamento (CE) n.o 1896/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, que cria um procedimento europeu 
de injunção de pagamento (JO 2006, L 399, p. 1), e do Regulamento (CE) n.o 1393/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de novembro de 2007, relativo à citação e à notificação dos 
atos judiciais e extrajudiciais em matérias civil e comercial nos Estados-Membros («citação e 
notificação de atos») e que revoga o Regulamento (CE) n.o 1348/2000 do Conselho (JO 2007, L 324, 
p. 79). 

2  Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Catlin Europe SE à O.K. Trans Praha 
spol. s r.o. a propósito de um procedimento europeu de injunção de pagamento. 

Quadro jurídico 

Regulamento n.o 1896/2006 

3  O artigo 7.o do Regulamento n.o 1896/2006 prevê: 

«1. O requerimento de injunção de pagamento europeia deve ser apresentado utilizando o formulário 
normalizado A, constante do Anexo I. 

2. O requerimento deve incluir:  

[…]  

d) A causa de pedir, incluindo uma descrição das circunstâncias invocadas como fundamento do  
crédito e, se necessário, dos juros reclamados;  

e) Uma descrição das provas que sustentam o pedido;  

[…]»  

4  O artigo 12.o, n.o 2, deste regulamento tem a seguinte redação: 

«A injunção de pagamento europeia é emitida juntamente com uma cópia do formulário de 
requerimento. […]» 

5 O artigo 16.o, n.os 1 a 3, do mesmo regulamento determina: 

«1. O requerido pode apresentar uma declaração de oposição à injunção de pagamento europeia junto 
do tribunal de origem […] 
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2. A declaração de oposição deve ser enviada no prazo de 30 dias a contar da citação ou notificação do 
requerido. 

3. O requerido deve indicar na declaração de oposição que contesta o crédito em causa, não sendo 
obrigado a especificar os fundamentos da contestação.» 

6  O artigo 20.o do Regulamento n.o 1896/2006, sob a epígrafe «Reapreciação em casos excecionais», 
prevê: 

«1. Após o termo do prazo fixado no n.o 2 do artigo 16.o, o requerido tem o direito de pedir a 
reapreciação da injunção de pagamento europeia ao tribunal competente do Estado-Membro de 
origem se: 

a) i)  A injunção de pagamento tiver sido citada ou notificada por um dos meios previstos no 
artigo 14.o; 

e 
ii) A citação ou notificação não tiver sido feita a tempo de permitir ao requerido preparar a sua 

defesa, sem que tal facto lhe possa ser imputável; 

ou 

b)  O requerido tiver sido impedido de contestar o crédito por motivo de força maior ou devido a 
circunstâncias excecionais, sem que tal facto lhe possa ser imputável, 

desde que, em qualquer dos casos, atue com celeridade. 

2. Após o termo do prazo fixado no n.o 2 do artigo 16.o, o requerido tem também o direito de pedir a 
reapreciação da injunção de pagamento europeia ao tribunal competente do Estado-Membro de 
origem nos casos em que esta tenha sido emitida de forma claramente indevida, tendo em conta os 
requisitos estabelecidos no presente regulamento ou outras circunstâncias excecionais. 

3. Se o tribunal indeferir o pedido do requerido com base no facto de que não é aplicável nenhum dos 
fundamentos de reapreciação enumerados nos n.os 1 e 2, a injunção de pagamento europeia mantém-se 
válida. 

Se o tribunal decidir que se justifica a reapreciação com base num dos fundamentos enumerados nos 
n.os 1 e 2, a injunção de pagamento europeia é declarada nula.» 

7  O artigo 26.o do referido regulamento enuncia: 

«As questões processuais não reguladas expressamente pelo presente regulamento regem-se pela lei 
nacional.» 

8  Sob a epígrafe «Relação com o Regulamento (CE) n.o 1348/2000», o artigo 27.o do Regulamento 
n.o 1896/2006 precisa: 

«O presente regulamento não afeta a aplicação do Regulamento (CE) n.o 1348/2000 do Conselho, de 
29 de maio de 2000, relativo à citação e à notificação dos atos judiciais e extrajudiciais em matérias 
civil e comercial nos Estados-Membros [(JO 2000, L 160, p. 37)].» 

9  O Anexo I do Regulamento n.o 1896/2006 contém o formulário A, intitulado «Requerimento de 
injunção de pagamento europeia». 
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10  O formulário E, através do qual é emitida uma injunção de pagamento europeia, figura no Anexo V do 
mesmo regulamento. 

Regulamento n.o 1393/2007 

11  O Regulamento n.o 1393/2007 é aplicável, segundo o seu artigo 1.o, n.o 1, em matéria civil e 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. 

12  O artigo 8.o do referido regulamento, sob a epígrafe «Recusa de receção do ato», dispõe: 

«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. 

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 10.o, 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.os 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.o 1, 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.» 
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13  O formulário normalizado, intitulado «Informação ao destinatário sobre o direito de recusar a receção 
do ato» e que consta do Anexo II do Regulamento n.o 1393/2007, contém a informação seguinte, 
dirigida ao destinatário do ato: 

«Tem a possibilidade de recusar a receção do ato se este não estiver redigido, ou acompanhado de uma 
tradução, numa língua que compreenda ou na língua oficial ou numa das línguas oficiais do local de 
citação ou notificação. 

Se desejar exercer este direito, deve recusar o ato no momento da citação ou notificação, diretamente 
junto da pessoa que a ela procede, ou devolvê-lo ao endereço seguidamente indicado, no prazo de uma 
semana, declarando que recusa aceitá-lo.» 

14  Este formulário normalizado contém igualmente uma «declaração do destinatário», que este, caso 
recuse a receção do ato, é convidado a assinar e que tem a seguinte redação: 

«Eu, abaixo assinado(a), recuso aceitar o ato em anexo porque o mesmo não está redigido nem 
acompanhado de uma tradução numa língua que eu compreenda ou na língua oficial ou numa das 
línguas oficiais do local de citação ou notificação.» 

15  Por último, o referido formulário normalizado prevê que, neste caso, o destinatário deve indicar a 
língua ou as línguas que compreende de entre as línguas oficiais da União. 

16  Nos termos do artigo 25.o do Regulamento n.o 1393/2007: 

«1. É revogado, a partir da data do início da aplicação do presente regulamento, o Regulamento (CE) 
n.o 1348/2000. 

2. As remissões para o regulamento revogado devem entender-se como remissões para o presente 
regulamento […]» 

Litígio no processo principal e questão prejudicial 

17  Resulta da decisão de reenvio que a O.K. Trans Praha, sociedade de direito checo, apresentou no 
Okresní soud Praha — západ (Tribunal de Primeira Instância de Praga Oeste, República Checa) um 
pedido de injunção de pagamento europeia contra a Catlin Innsbruck GmbH, sociedade com sede na 
Áustria, em cujos direitos sucedeu a Catlin Europe, com sede em Colónia (Alemanha). 

18  O Okresní soud Praha — západ (Tribunal de Primeira Instância de Praga Oeste) julgou este pedido 
procedente, emitindo, em 1 de agosto de 2012, a injunção de pagamento europeia requerida. 

19  Esta injunção foi notificada à Catlin Europe em 3 de agosto de 2012 e tornou-se executória em 
3 de setembro de 2012. 

20  Em 21 de dezembro de 2012, ou seja, após o termo do prazo de oposição previsto no artigo 16.o, n.o 2, 
do Regulamento n.o 1896/2006, a Catlin Europe apresentou um pedido de reapreciação da referida 
injunção ao abrigo do artigo 20.o, n.o 2, deste regulamento. 

21  Em apoio deste pedido, a Catlin Europe alegou que, em violação do artigo 8.o, n.o 1, do Regulamento 
n.o 1393/2007, não tinha sido informada, por meio do formulário normalizado constante do Anexo II 
desse regulamento, do seu direito de recusar a receção do ato a citar ou a notificar, uma vez que este 
não estava redigido nem acompanhado de uma tradução numa das línguas previstas nessa disposição. 
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22  Com efeito, a cópia do formulário de requerimento de injunção de pagamento que, em conformidade 
com o disposto no artigo 12.o, n.o 2, do Regulamento n.o 1896/2006, foi anexada à injunção de 
pagamento de 1 de agosto de 2012, estava redigida unicamente em língua checa, sem ser 
acompanhada de uma tradução em língua alemã. 

23  A Catlin Europe concluiu então que lhe era impossível compreender o ato que dá início à instância, o 
que constitui uma circunstância excecional, na aceção do artigo 20.o, n.o 2, do referido regulamento, 
suscetível de justificar a reapreciação da injunção nos termos dessa disposição. 

24  Este pedido de reapreciação foi, contudo, julgado improcedente pelo Okresní soud Praha — západ 
(Tribunal de Primeira Instância de Praga Oeste), por Decisão de 8 de abril de 2013, confirmada, em 
instância de recurso, em 17 de junho de 2013, pelo Krajský soud v Praze (Tribunal Regional de Praga, 
República Checa). 

25  Este último órgão jurisdicional considerou que a injunção de pagamento europeia foi devidamente 
notificada à Catlin Europe, em conformidade com as exigências do artigo 14.o do Regulamento 
n.o 1896/2006. Além disso, a falta de informação relativa à possibilidade de o destinatário recusar a 
receção do ato notificado, nos termos do artigo 8.o, n.o 1, do Regulamento n.o 1393/2007, não pode 
invalidar a injunção ou fundamentar a sua reapreciação, dado que o Regulamento n.o 1896/2006 não 
prevê essa consequência. 

26  A Catlin Europe interpôs um recurso de cassação para o Nejvyšší soud (Supremo Tribunal, República 
Checa). 

27  Esse órgão jurisdicional interroga-se sobre se, no processo que lhe foi submetido, o incumprimento das 
exigências do artigo 8.o, n.o 1, do Regulamento n.o 1393/2007 é suscetível de justificar a reapreciação da 
injunção, ao abrigo do artigo 20.o do Regulamento n.o 1896/2006. 

28  Em especial, este último regulamento não contém nenhuma disposição que regule a língua em que o 
pedido de injunção deve ser citado ou notificado ao requerido. Além disso, ao contrário do 
Regulamento n.o 1393/2007, o Regulamento n.o 1896/2006 enuncia regras específicas, baseadas na 
utilização de formulários normalizados constantes dos seus anexos e que, no essencial, devem ser 
preenchidos através de códigos numéricos preestabelecidos. Por conseguinte, o órgão jurisdicional de 
reenvio interroga-se sobre a possibilidade de considerar que um vício processual como o invocado 
pela Catlin Europe pode violar os seus direitos de defesa. 

29  Foi nestas condições que o Nejvyšší soud (Supremo Tribunal) decidiu suspender a instância e submeter 
ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial: 

«Deve o artigo 20.o, n.o 2, do Regulamento [n.o 1896/2006] ser interpretado no sentido de que a falta de 
informação do destinatário da possibilidade de recusar a receção do ato no momento da citação ou 
notificação, segundo o disposto no artigo 8.o, n.o 1[,] do Regulamento [n.o 1393/2007], confere [ao 
requerido] (destinatário) o direito de pedir a reapreciação da injunção de pagamento europeia nos 
termos do artigo 20.o, n.o 2, do Regulamento [n.o 1896/2006]?» 

Quanto à questão prejudicial 

30  Com a sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, por um lado, se os 
Regulamentos n.os 1896/2006 e 1393/2007 devem ser interpretados no sentido de que, em caso de 
citação ou notificação de uma injunção de pagamento europeia ao requerido sem que o pedido de 
injunção junto a esta tenha sido redigido ou acompanhado de uma tradução numa língua que aquele 
compreenda, como exige o artigo 8.o, n.o 1, do Regulamento n.o 1393/2007, o requerido deve ser 
devidamente informado, através do formulário normalizado previsto no Anexo II desse último 
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regulamento, do seu direito de recusar receber o ato em causa. O órgão jurisdicional de reenvio 
pergunta, por outro lado, quais são as consequências dessa falta de informação e, mais concretamente, 
se essa circunstância é suscetível de fundamentar um pedido de reapreciação da injunção de 
pagamento europeia, ao abrigo do artigo 20.o, n.o 2, do Regulamento n.o 1896/2006. 

31  No que respeita ao primeiro aspeto da questão submetida, relativo à aplicabilidade dos requisitos do 
artigo 8.o, n.o 1, do Regulamento n.o 1393/2007 para a emissão de uma injunção de pagamento 
europeia ao requerido, juntamente com o formulário de pedido de injunção, nos termos das 
disposições do Regulamento n.o 1896/2006, importa desde já recordar que o Regulamento 
n.o 1393/2007 prevê expressamente, na referida disposição, a possibilidade de o destinatário de um ato 
a citar ou a notificar recusar a receção do ato se este não estiver redigido ou acompanhado de uma 
tradução numa língua que o destinatário compreenda ou na língua oficial do Estado-Membro de 
execução ou, existindo várias línguas oficiais nesse Estado-Membro, na língua oficial ou numa das 
línguas oficiais do local onde deve ser efetuada a citação ou a notificação. 

32  Neste contexto, o Tribunal de Justiça já declarou que a faculdade de recusar receber o ato objeto de 
citação ou notificação constitui um direito do destinatário desse ato (v., neste sentido, Acórdão de 
16 de setembro de 2015, Alpha Bank Cyprus, C-519/13, EU:C:2015:603, n.o 49; Despacho de 
28 de abril de 2016, Alta Realitat, C-384/14, EU:C:2016:316, n.o 61; e Acórdão de 2 de março de 2017, 
Henderson, C-354/15, EU:C:2017:157, n.o 50). 

33  Como o Tribunal de Justiça sublinhou igualmente, o direito de recusar a receção de um ato objeto de 
citação ou notificação decorre da necessidade de proteger os direitos de defesa do destinatário desse 
ato, de acordo com as exigências de um processo equitativo, consagrado no artigo 47.o, segundo 
parágrafo, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e no artigo 6.o, n.o 1, da Convenção 
Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, assinada em Roma, 
em 4 de novembro de 1950. Com efeito, embora o Regulamento n.o 1393/2007 se destine, 
essencialmente, a melhorar a eficácia e a celeridade dos processos judiciais, bem como a assegurar a 
boa administração da justiça, o Tribunal de Justiça declarou que os referidos objetivos não podem ser 
alcançados à custa de um enfraquecimento, seja de que maneira for, do respeito efetivo dos direitos de 
defesa dos destinatários dos atos em causa (Acórdão de 2 de março de 2017, Henderson, C-354/15, 
EU:C:2017:157, n.o 51 e jurisprudência referida). 

34  Por conseguinte, importa garantir não só que o destinatário do ato o receba realmente mas também 
que aquele possa conhecer e compreender, de forma efetiva e completa, o sentido e o alcance da ação 
intentada no estrangeiro contra ele, para poder preparar utilmente a sua defesa e fazer valer os seus 
direitos no Estado-Membro de origem (Acórdão de 2 de março de 2017, Henderson, C-354/15, 
EU:C:2017:157, n.o 52 e jurisprudência referida). 

35  Ora, para que o direito de recusa que consta do artigo 8.o, n.o 1, do Regulamento n.o 1393/2007 possa 
produzir utilmente os seus efeitos, é necessário que o destinatário do ato tenha sido devidamente 
informado, previamente e por escrito, da existência desse direito (Acórdão de 2 de março de 2017, 
Henderson, C-354/15, EU:C:2017:157, n.o 53 e jurisprudência referida). 

36  No sistema instituído pelo referido regulamento, esta informação é-lhe comunicada através do 
formulário normalizado constante do Anexo II desse regulamento (Acórdão de 2 de março de 2017, 
Henderson, C-354/15, EU:C:2017:157, n.o 54 e jurisprudência referida). 

37  No que respeita ao alcance que há que reconhecer a esse formulário normalizado, o Tribunal de Justiça 
já declarou que o Regulamento n.o 1393/2007 não prevê exceções à sua utilização (Acórdão de 
2 de março de 2017, Henderson, C-354/15, EU:C:2017:157, n.o 55 e jurisprudência referida). 
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38  Desta consideração e da finalidade prosseguida pelo formulário normalizado constante do Anexo II do 
referido regulamento, descrita nos n.os 35 e 36 do presente acórdão, o Tribunal de Justiça deduziu que 
autoridade encarregada da citação e da notificação está obrigada, em qualquer circunstância e sem 
margem de apreciação a este respeito, a informar o destinatário de um ato do seu direito de recusar a 
receção desse ato, utilizando sistematicamente para o efeito o referido formulário normalizado 
(Acórdão de 2 de março de 2017, Henderson, C-354/15, EU:C:2017:157, n.o 56 e jurisprudência 
referida). 

39  Quanto à questão de saber se as considerações anteriores devem valer igualmente no âmbito do 
Regulamento n.o 1896/2006, importa constatar que o artigo 27.o desse regulamento dispõe, de forma 
expressa, que este não afeta a aplicação do Regulamento n.o 1348/2000. Ora, este foi revogado e 
substituído pelo Regulamento n.o1393/2007 e o artigo 25.o, n.o 2, deste último regulamento precisa que 
«[a]s remissões feitas para o Regulamento [n.o 1348/2000] devem ser consideradas como sendo feitas 
para o [Regulamento n.o 1393/2007]». 

40  Assim, as questões não reguladas pelo Regulamento n.o 1896/2006 em matéria de citação e notificação 
de uma injunção de pagamento europeia, conjuntamente com o requerimento de injunção, devem, se 
for caso disso, ser resolvidas em conformidade com o Regulamento n.o 1393/2007. 

41  Por outro lado, é evidente que o pedido de injunção, que constitui o ato que dá início à instância para 
efeitos da emissão da injunção de pagamento europeia, deve ser qualificado de ato, na aceção do 
artigo 8.o, n.o 1, do Regulamento n.o 1393/2007. 

42  Além disso, o artigo 12.o, n.o 2, do Regulamento n.o 1896/2006 prevê que a injunção de pagamento 
europeia é emitida juntamente com uma cópia do formulário de requerimento, de modo que a citação 
ou a notificação da injunção ao requerido deve ser acompanhada igualmente de cópia do 
requerimento. No caso vertente, procedeu-se a essa dupla citação ou notificação. 

43  Daqui decorre que as disposições do artigo 8.o, n.o 1, do Regulamento n.o 1393/2007 se aplicam não só 
à citação ou à notificação da própria injunção mas também à citação ou notificação do requerimento 
de injunção. Assim, cada um desses atos deve ser citado ou notificado ao seu destinatário numa 
língua que é suposto compreender, no sentido do referido artigo 8.o, n.o 1. Para este efeito, a citação 
ou a notificação deve ser acompanhada do formulário normalizado que figura no Anexo II desse 
regulamento e que informa o interessado do seu direito de recusar receber o ato em causa. 

44  A conclusão precedente impõe-se tanto mais que o procedimento europeu de injunção de pagamento 
instituído pelo Regulamento n.o 1896/2006 não é contraditório, na medida em que o juiz nacional 
decide tendo apenas em conta o pedido apresentado pelo requerente, sem que o requerido seja 
informado da existência de um procedimento contra si. 

45  Por conseguinte, só na fase da citação ou notificação da injunção é que o requerido tem a possibilidade 
de tomar conhecimento da existência e do conteúdo do requerimento. O respeito dos direitos de 
defesa, que o artigo 8.o, n.o 1, do Regulamento n.o 1393/2007 visa preservar, é, por isso, 
particularmente importante neste contexto. 

46  A circunstância de, nos termos do Regulamento n.o 1896/2006, o pedido de injunção de pagamento 
dever ser apresentado através de um formulário normalizado cujo modelo consta do Anexo I deste 
regulamento é irrelevante neste contexto. 

47  Com efeito, embora muitos campos deste formulário normalizado possam ser preenchidos por meio de 
códigos predefinidos e sejam, portanto, facilmente compreensíveis na medida em que as explicações 
relativas a estes códigos foram publicadas no Jornal Oficial da União Europeia em todas as línguas 
oficiais da União, não é menos certo que o referido formulário normalizado também exige ao 
requerente que forneça, como resulta do artigo 7.o, n.o 2, alíneas d) e e), do referido regulamento, 
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explicações mais pormenorizadas sobre a descrição das circunstâncias concretas invocadas como 
fundamento do crédito, bem como dos elementos de prova em apoio do pedido. Ora, o requerido 
deve poder tomar conhecimento desses elementos numa língua que é suposto dominar, a fim de 
compreender, de forma efetiva e completa, o sentido e o alcance da ação intentada no estrangeiro 
contra si, bem como, se for caso disso, preparar a sua defesa. 

48  Em face do exposto, há que concluir que o caráter obrigatório e sistemático da utilização do formulário 
normalizado constante do Anexo II do Regulamento n.o 1393/2007 se aplica da mesma maneira à 
citação ou notificação da injunção de pagamento europeia e à citação ou notificação do requerimento 
de injunção que a acompanha. 

49  Quanto ao segundo aspeto da questão submetida, relativo às consequências que decorrem do 
incumprimento dessa obrigação, segundo jurisprudência constante, a omissão de juntar o formulário 
normalizado que figura no Anexo II do Regulamento n.o 1393/2007 não pode gerar a nulidade do ato 
objeto de citação ou notificação nem do procedimento de citação ou notificação, uma vez que essa 
consequência seria incompatível com o objetivo prosseguido por esse regulamento, que consiste em 
prever um meio de transmissão direto, rápido e eficaz, entre os Estados-Membros, dos atos em 
matéria civil e comercial (Acórdão de 2 de março de 2017, Henderson, C-354/15, EU:C:2017:157, 
n.o 57 e jurisprudência referida). 

50  Em contrapartida, uma vez que a comunicação do referido formulário normalizado constitui uma 
formalidade essencial destinada a garantir os direitos de defesa do destinatário do ato, a sua omissão 
deve ser regularizada, em conformidade com as disposições do referido regulamento. Incumbe assim à 
autoridade responsável pela citação ou a notificação informar imediatamente o destinatário do ato do 
seu direito de recusar a respetiva receção, transmitindo-lhe, nos termos do artigo 8.o, n.o 1, desse 
regulamento, esse formulário normalizado (v., neste sentido, Acórdão de 2 de março de 2017, 
Henderson, C-354/15, EU:C:2017:157, n.o 58 e jurisprudência referida). 

51  Ora, por motivos idênticos aos enunciados nos n.os 39 a 48 do presente acórdão, as mesmas regras 
devem valer, por analogia, para as citações ou as notificações dos atos no quadro do Regulamento 
n.o 1896/2006. 

52  Daqui decorre que, numa situação em que, como no processo principal, a citação ou a notificação do 
requerimento de injunção de pagamento ao requerido, redigido numa língua diferente das referidas no 
artigo 8.o, n.o 1, do Regulamento n.o 1393/2007, não tenha sido acompanhada do formulário 
normalizado constante do Anexo II desse regulamento, deve suprir-se tal omissão e a falta de 
informação ao destinatário do ato do seu direito de recusar a receção do mesmo resultante de tal 
omissão mediante a entrega ao interessado desse formulário normalizado, o mais rapidamente possível 
e nos termos das disposições do referido regulamento. 

53  Além disso, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que, na presença de uma citação ou de 
uma notificação irregular como a que está em causa no processo principal, a injunção de pagamento 
europeia não adquiriu validamente força executória e o prazo fixado ao requerido para deduzir 
oposição ainda não começou a correr (v., por analogia, Acórdão de 4 de setembro de 2014, eco 
cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen, C-119/13 e C-120/13, EU:C:2014:2144, n.os 41 a 43 e n.o 48). 

54  Nestas condições, não se coloca a questão da reapreciação da injunção de pagamento europeia, nos 
termos do artigo 20.o do Regulamento n.o 1896/2006, tal como foi suscitada pelo órgão jurisdicional de 
reenvio. 

55  Em face das considerações precedentes, há que responder à questão submetida que os Regulamentos 
n.os 1896/2006 e 1393/2007 devem ser interpretados no sentido de que, em caso de citação ou 
notificação de uma injunção de pagamento europeia ao requerido sem que o pedido de injunção junto 
a esta tenha sido redigido ou acompanhado de uma tradução numa língua que é suposto compreender, 
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como exige o artigo 8.o, n.o 1, do Regulamento n.o 1393/2007, o requerido deve ser devidamente 
informado, através do formulário normalizado previsto no Anexo II desse último regulamento, do seu 
direito de recusar receber o ato em causa. 

56  Em caso de omissão dessa formalidade, a regularização do procedimento deve ser efetuada em 
conformidade com as disposições deste último regulamento, através da comunicação ao interessado 
do formulário normalizado constante do Anexo II do mesmo. 

57  Nesse caso, atendendo à irregularidade processual que afeta a citação ou a notificação da injunção de 
pagamento europeia, juntamente com o requerimento de injunção, essa injunção não adquire força 
executória e o prazo fixado ao requerido para deduzir oposição não pode começar a correr, de modo 
que o artigo 20.o do Regulamento n.o 1896/2006 não é aplicável. 

Quanto às despesas 

58  Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o 
órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas 
outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis. 

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Quinta Secção) declara: 

O Regulamento (CE) n.o 1896/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro 
de 2006, que cria um procedimento europeu de injunção de pagamento, e o Regulamento (CE) 
n.o 1393/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de novembro de 2007, relativo à 
citação e à notificação dos atos judiciais e extrajudiciais em matérias civil e comercial nos 
Estados-Membros («citação e notificação de atos») e que revoga o Regulamento (CE) 
n.o 1348/2000 do Conselho, devem ser interpretados no sentido de que, em caso de citação ou 
notificação de uma injunção de pagamento europeia ao requerido sem que o pedido de injunção 
junto a esta tenha sido redigido ou acompanhado de uma tradução numa língua que é suposto 
compreender, como exige o artigo 8.o, n.o 1, do Regulamento n.o 1393/2007, o requerido deve ser 
devidamente informado, através do formulário normalizado previsto no Anexo II desse último 
regulamento, do seu direito de recusar receber o ato em causa. 

Em caso de omissão dessa formalidade, a regularização do procedimento deve ser efetuada em 
conformidade com as disposições deste último regulamento, através da comunicação ao 
interessado do formulário normalizado constante do Anexo II do mesmo. 

Nesse caso, atendendo à irregularidade processual que afeta a citação ou a notificação da 
injunção de pagamento europeia, juntamente com o requerimento de injunção, essa injunção 
não adquire força executória e o prazo fixado ao requerido para deduzir oposição não pode 
começar a correr, de modo que o artigo 20.o do Regulamento n.o 1896/2006 não é aplicável. 

Assinaturas 
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ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção)
7 de julho de 2016 (*)

«Cooperação judiciária em matéria civil – Regulamento (CE) n.° 44/2001 – Artigo 34.°, ponto 2 – Não comparência
do demandado – Reconhecimento e execução de decisões – Fundamentos de recusa – Falta de citação ou notificação
em tempo útil da petição inicial ao demandado revel – Conceito de ‘recurso’ – Pedido de relevação do efeito perentório
do prazo de recurso – Regulamento (CE) n.° 1393/2007 – Artigo 19.°, n.° 4 – Citação e notificação dos atos judiciais

e extrajudiciais – Prazo em que é admissível o pedido de relevação do efeito perentório do prazo de recurso»
No processo C‑70/15,
que  tem  por  objeto  um  pedido  de  decisão  prejudicial  apresentado,  nos  termos  do  artigo  267.°  TFUE,  pelo  Sąd
Najwyższy (Tribunal Supremo, Polónia), por decisão de 27 de novembro de 2014, que deu entrada no Tribunal de
Justiça em 17 de fevereiro de 2015, no processo
Emmanuel Lebek
contra
Janusz Domino,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção),
composto por: M. Ilešič, presidente de secção, C. Toader (relatora), A. Rosas, A. Prechal e E. Jarašiūnas, juízes,
advogado‑geral: J. Kokott,
secretário: A. Calot Escobar,
vistos os autos,
vistas as observações apresentadas:

–        em representação do Governo polaco, por B. Majczyna, na qualidade de agente,
–        em representação do Governo alemão, por T. Henze e J. Kemper, na qualidade de agentes,
–        em representação do Governo espanhol, por M. J. García‑Valdecasas Dorrego, na qualidade de agente,
–        em representação do Governo português, por L. Inez Fernandes e R. Chambel Margarido, na qualidade de agentes,
–        em representação da Comissão Europeia, por M. Owsiany‑Hornung e M. Wilderspin, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões da advogada‑geral na audiência de 7 de abril de 2016,
profere o presente

Acórdão
        O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação, por um lado, do artigo 34.°, ponto 2, do Regulamento

(CE) n.° 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 (JO 2001, L 12, p. 1, a seguir «Regulamento Bruxelas I»), e, por
outro, do artigo 19.°, n.° 4, do Regulamento (CE) n.° 1393/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de
novembro de 2007, relativo à citação e à notificação dos atos judiciais e extrajudiciais em matérias civil e comercial
nos  Estados‑Membros  («citação  e  notificação  de  atos»)  e  que  revoga  o  Regulamento  (CE)  n.°  1348/2000  do
Conselho (JO 2007, L 324, p. 79).

               Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe Emmanuel Lebek a Janusz Domino a respeito do
reconhecimento, na Polónia, da força executiva de uma sentença proferida por um tribunal francês.
 Quadro jurídico
 Direito da União
 Regulamento Bruxelas I

        Os considerandos 2, 6 e 16 a 18 do Regulamento Bruxelas I estabelecem o seguinte:
«(2) Certas disparidades das regras nacionais em matéria de competência judicial e de reconhecimento de decisões judiciais

dificultam o bom funcionamento do mercado interno. São indispensáveis disposições que permitam unificar as regras
de  conflito  de  jurisdição  em  matéria  civil  e  comercial,  bem  como  simplificar  as  formalidades  com  vista  ao
reconhecimento  e  à  execução  rápidos  e  simples  das  decisões  proferidas  nos  Estados‑Membros  abrangidos  pelo
presente regulamento.

(6)       Para alcançar o objetivo da livre circulação das decisões em matéria civil e comercial, é necessário e adequado que
as regras relativas à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução das decisões sejam determinadas por
um instrumento jurídico comunitário vinculativo e diretamente aplicável.
[...]

(16)  A confiança recíproca na administração da justiça no seio da Comunidade justifica que as decisões judiciais proferidas
num Estado‑Membro sejam automaticamente reconhecidas, sem necessidade de recorrer a qualquer procedimento,
exceto em caso de impugnação.

(17)    A  mesma  confiança  recíproca  implica  a  eficácia  e  a  rapidez  do  procedimento  para  tornar  executória  num
Estado‑Membro uma decisão proferida noutro Estado‑Membro. Para este fim, a declaração de executoriedade de uma

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6?PortalAction_x_000_userLang=en
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=PT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=181464&occ=first&dir=&actionMethod=document%2Fdocument.xhtml%3AformController.resetAction&cid=575925
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-70%252F15&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=575925


decisão deve ser dada de forma quase automática, após um simples controlo formal dos documentos fornecidos, sem
a  possibilidade  de  o  tribunal  invocar  por  sua  própria  iniciativa  qualquer  dos  fundamentos  previstos  pelo  presente
regulamento para uma decisão não ser executada.

(18)    O  respeito  pelos  direitos  de  defesa  impõe,  todavia,  que  o  requerido  possa  interpor  recurso,  examinado  de  forma
contraditória, contra a declaração de executoriedade, se entender que é aplicável qualquer fundamento para a não
execução.  Também deve  ser  dada  ao  requerente  a  possibilidade  de  recorrer,  se  lhe  for  recusada  a  declaração  de
executoriedade.»

        O artigo 26.°, n.os 1 e 2, do Regulamento Bruxelas I dispõe:
«1.       Quando o requerido domiciliado no território de um Estado‑Membro for demandado perante um tribunal de
outro Estado‑Membro e não compareça, o juiz declarar‑se‑á oficiosamente incompetente se a sua competência não
resultar das disposições do presente regulamento.
2.       O tribunal deve suspender a instância enquanto não se demonstrar que ao requerido foi dada a oportunidade
de  receber  o  ato  que  iniciou  a  instância,  ou  ato  equivalente,  em  tempo  útil  para  apresentar  a  sua  defesa,  ou
enquanto não se verificar que para o efeito foram efetuadas todas as diligências.»

                Nos  termos  do  artigo  26.°,  n.°  3,  deste  regulamento,  será  aplicável  o  artigo  19.°  do  Regulamento  (CE)  n.
° 1348/2000 do Conselho, de 29 de maio de 2000, relativo à citação e à notificação dos atos judiciais e extrajudiciais
em matéria civil e comercial nos Estados‑Membros (JO 2000, L 160, p. 37), em vez do disposto no artigo 26.°, n.° 2,
do Regulamento Bruxelas I, se o ato que iniciou a instância tiver sido transmitido por um Estado‑Membro a outro em
execução do Regulamento n.° 1348/2000.

        Nos termos do artigo 33.°, n.° 1, do Regulamento Bruxelas I, «[a]s decisões proferidas num Estado‑Membro são
reconhecidas nos outros Estados‑Membros, sem necessidade de recurso a qualquer processo».

        O artigo 34.°, ponto 2, do referido regulamento dispõe que uma decisão não será reconhecida «se o ato que iniciou a
instância, ou ato equivalente, não tiver sido comunicado ou notificado ao requerido revel, em tempo útil e de modo a
permitir‑lhe  a  defesa,  a  menos  que  o  requerido  não  tenha  interposto  recurso  contra  a  decisão  embora  tendo  a
possibilidade de o fazer».

        O artigo 35.° do referido regulamento está redigido da seguinte forma:
«1.       As decisões não serão igualmente reconhecidas se tiver sido desrespeitado o disposto nas secções 3, 4 e 6 do
capítulo II ou no caso previsto no artigo 72.°
2.       Na apreciação das competências referidas no parágrafo anterior, a autoridade requerida estará vinculada às
decisões sobre a matéria de facto com base nas quais o tribunal do Estado‑Membro de origem tiver fundamentado a
sua competência.
3.       Sem prejuízo do disposto nos primeiro e segundo parágrafos, não pode proceder‑se ao controlo da competência
dos tribunais do Estado‑Membro de origem. As regras relativas à competência não dizem respeito à ordem pública a
que se refere o ponto 1 do artigo 34.°»

        O artigo 38.°, n.° 1, do Regulamento Bruxelas I prevê:
«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.»

      O artigo 45.° do mesmo regulamento dispõe:
«1.       O tribunal onde foi interposto o recurso ao abrigo dos artigos 43.° ou 44.° apenas recusará ou revogará a
declaração de executoriedade por um dos motivos especificados nos artigos 34.° e 35.° Este tribunal decidirá sem
demora.
2.       As decisões estrangeiras não podem, em caso algum, ser objeto de revisão de mérito.»
 Regulamento n.° 1393/2007

      Nos termos dos considerandos 6, 7 e 12 do Regulamento n.° 1393/2007:
«(6)      A eficácia e a celeridade nos processos judiciais no domínio civil impõem que os atos judiciais e extrajudiciais sejam

transmitidos diretamente e através de meios rápidos entre as entidades locais designadas pelos Estados‑Membros. Os
Estados‑Membros podem indicar a sua intenção de designar uma única entidade de origem ou uma única entidade
requerida,  ou uma entidade que desempenhe ambas as  funções,  por  um período de  cinco anos.  Essa designação
pode, todavia, ser renovada por períodos de igual duração.

(7)       A celeridade na transmissão justifica a utilização de todos os meios adequados, respeitando determinadas condições
quanto à  legibilidade e à  fidelidade do ato recebido. A segurança da transmissão exige que o ato a  transmitir seja
acompanhado de um formulário, que deve ser preenchido na língua oficial ou numa das línguas oficiais do local onde
a citação ou notificação deva ter lugar ou noutra língua reconhecida pelo Estado‑Membro requerido.
[...]

(12)  A entidade requerida deverá avisar o destinatário, por escrito, mediante o formulário, 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 numa língua que o destinatário compreenda ou na língua oficial ou numa das
línguas oficiais do local de citação ou notificação. Esta disposição deverá aplicar‑se igualmente à citação ou notificação
ulterior,  depois  de  o  destinatário  ter  exercido  o  direito  de  recusa.  As  regras  sobre  a  recusa  deverão  igualmente
aplicar‑se  à  citação  ou  notificação  efetuada  por  agentes  diplomáticos  ou  consulares,  pelos  serviços  postais  ou
diretamente.  É  conveniente  estabelecer  que  a  citação  ou  notificação  de  um  ato  recusado  poderá  ser  corrigida
mediante citação ou notificação ao destinatário de uma tradução do ato.»

      O artigo 1.° deste regulamento enuncia:



«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 e omissões no exercício do poder público («acta iure imperii»).
2.       O presente regulamento não se aplica quando o endereço do destinatário for desconhecido.
[...]»

      O artigo 19.°, n.° 4, do mesmo regulamento prevê:
«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.
Qualquer Estado‑Membro pode comunicar, nos termos do n.° 1 do artigo 23.°, 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.»

      Nos termos do artigo 23.°, n.° 1, do Regulamento n.° 1393/2007, «[o]s Estados‑Membros comunicam à Comissão
as informações a que se referem os artigos 2.°, 3.°, 4.°, 10.°, 11.°, 13.°, 15.° e 19.° […]»

      A República Francesa, nos termos do referido artigo 23.°, n.° 1, indicou na sua comunicação que o prazo para um
eventual pedido de  relevação do efeito perentório do prazo de  recurso pelo demandado é de um ano a  contar da
prolação da decisão.
 Direito francês

      O artigo 540.° do code de procédure civil (Código de Processo Civil), na redação resultante do décret n.° 2011‑1043,
du  1er  septembre  2011,  relatif  aux  mesures  conservatoires  prises  après  l’ouverture  d’une  succession  et  à  la
procédure  en  la  forme  des  référés  (Decreto  n.°  2011‑1043,  de  1  de  setembro  de  2011,  relativo  às  medidas
conservatórias  tomadas  após  a  abertura  de  uma  sucessão  e  ao  processo  de medidas  provisórias)  (JORF  de  2  de
setembro de 2011, p. 14884, a seguir «CPC»), prevê:
«No caso de ter sido proferida decisão à revelia ou se a mesma se mostrar contraditória, o juiz tem a faculdade de
relevar  ao  requerido  o  efeito  perentório  do  prazo  se  o  requerido,  sem qualquer  falta  da  sua  parte,  não  tiver  tido
conhecimento da decisão em tempo útil para exercer o seu recurso ou se se encontrava na impossibilidade de agir.
A relevação do efeito perentório do prazo é pedida ao presidente do órgão jurisdicional competente para conhecer da
oposição ou do recurso. O pedido a dirigir ao presidente é  formulado nos mesmos termos dos pedidos de medidas
provisórias.
O pedido pode ser apresentado até ao termo do prazo de dois meses a contar da data da primeira notificação feita ao
interessado, ou, na  falta dessa notificação,  a  contar da primeira medida de execução que  tenha por efeito  tornar
todos ou parte dos bens do devedor indisponíveis.
[...]»
 Litígio no processo principal e questões prejudiciais

            No  âmbito  de  um  primeiro  processo  junto  dos  órgãos  jurisdicionais  polacos  competentes,  E.  Lebek  pediu  o
reconhecimento e a execução da sentença do tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de Grande Instância de
Paris, França) de 8 de abril de 2010, pelo qual J. Domino foi condenado a pagar‑lhe alimentos no montante de 300
euros mensais.

      Segundo a decisão de reenvio, a petição inicial apresentada no tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de
Grande Instância de Paris) não foi citada nem notificada ao demandado, J. Domino, uma vez que a sua morada em
Paris, indicada pelo demandante, E. Lebek, não estava correta, estando o demandado domiciliado na Polónia desde
1996. Assim, dado que não teve conhecimento do processo em curso, J. Domino não pôde defender‑se.

      J. Domino apenas teve conhecimento da sentença daquele órgão jurisdicional francês em julho de 2011, ou seja,
mais de um ano após a sua prolação, quando o Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (Tribunal Regional de Jelenia Góra,
Polónia),  no  âmbito  do  processo  intentado  neste  último  órgão  jurisdicional,  o  notificou  das  cópias  certificadas  da
sentença do tribunal de grande  instance de Paris (Tribunal de Grande Instância de Paris) e do pedido de E. Lebek
tendente a obter o reconhecimento da sua força executiva.

            Por  despachos  proferidos,  respetivamente,  em 23  de  novembro  de  2011  pelo  Sąd Okręgowy w  Jeleniej  Górze
(Tribunal Regional de Jelenia Góra) e 31 de janeiro de 2012 pelo Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Tribunal de Segunda
Instância de Wroclaw, Polónia), estes órgãos jurisdicionais indeferiram o pedido de E. Lebek, com o fundamento de
que o direito de defesa de J. Domino não tinha sido respeitado, uma vez que este último tinha tomado conhecimento
da sentença do tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de Grande Instância de Paris) numa data em que já
não era possível interpor um recurso ordinário.

      Ulteriormente, E. Lebek apresentou uma segunda petição no Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (Tribunal Regional de
Jelenia Góra), com um objeto idêntico ao do pedido anteriormente indeferido, suscitando novos factos, a saber, que
as notificações relativas à sentença do tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de Grande Instância de Paris) ao
demandado  foram  efetuadas  em  17  e  31  de  maio  de  2012,  nos  termos  das  disposições  do  Regulamento  n.
°  1393/2007.  Estas  notificações  diziam  respeito  a  essa  sentença,  bem  como  a  uma  informação  dirigida  ao
demandado,  em  que  se  reproduziam,  designadamente,  as  disposições  do  artigo  540.°  do  CPC.  Segundo  esta



informação, o demandado podia apresentar um pedido de relevação do efeito perentório do prazo de recurso, nos dois
meses seguintes à notificação da sentença em causa.

      Por sentença de 14 de dezembro de 2012, que salientava que o demandado não tinha apresentado tal pedido no
prazo assim estabelecido, o Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze  (Tribunal Regional de  Jelenia Góra) deferiu o segundo
pedido de E. Lebek, ao considerar que estava garantido o respeito pelo direito de defesa, e declarou a sentença do
tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de Grande Instância de Paris) executória na Polónia.

            Por  decisão  de  27  de maio  de  2013,  na  sequência  do  recurso  interposto  por  J. Domino,  o Sąd Apelacyjny we
Wrocławiu  (Tribunal  de  Segunda  Instância  de  Wroclaw)  alterou  a  sentença  impugnada  e  indeferiu  o  pedido  de
reconhecimento, com o fundamento de que o artigo 34.°, ponto 2, do Regulamento Bruxelas I devia ser interpretado
no sentido de que a mera possibilidade de apresentar um pedido com vista à relevação do efeito perentório do prazo
de recurso não significava que existiam reais possibilidades de interpor um recurso da sentença do tribunal de grande
instance  de  Paris  (Tribunal  de Grande  Instância  de  Paris),  dependendo  esse  recurso,  com  efeito,  de  uma  decisão
positiva prévia do órgão  jurisdicional  francês  relativamente ao  referido pedido de  relevação do efeito perentório do
prazo de recurso.

      E. Lebek interpôs, no Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polónia), um recurso de cassação contra esta decisão do
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Tribunal de Segunda Instância de Wroclaw).

      Segundo o Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), quando o demandado tenha tido a possibilidade de apresentar, no
Estado de origem da decisão em causa, um pedido de reinício da contagem do prazo de recurso contra essa decisão,
não pode invocar os fundamentos de recusa de declaração de executoriedade da decisão, enunciados no artigo 34.°,
ponto 2, do Regulamento Bruxelas I.

      Esse órgão jurisdicional considera que o conceito de «recurso», que figura no artigo 34.°, ponto 2, do Regulamento
Bruxelas  I,  deveria  ser  objeto  de  uma  interpretação  ampla,  dado  que  a  ratio  legis  desta  disposição  consiste  na
proteção do demandado quando foi proferida uma sentença contra si, quando o ato que iniciou a instância não lhe
tiver sido comunicado ou notificado. Tal proteção é também assegurada quando é possível apresentar um pedido de
reinício da contagem do prazo de recurso.

      O mesmo órgão jurisdicional recorda também que, nos termos do artigo 19.°, n.° 4, e do artigo 23.°, n.° 1, do
Regulamento n.° 1393/2007, em França, o prazo durante o qual o pedido de relevação do efeito perentório do prazo
de recurso é admissível é de um ano a contar da prolação da sentença em causa.

         Daqui decorre que, se o artigo 19.°, n.° 4, do referido regulamento devesse ser  interpretado no sentido de que
exclui a aplicação das disposições nacionais que regem a questão da prorrogação do prazo de recurso, como o artigo
540.° do CPC, isso significaria que, decorrido o prazo de um ano, o demandado já não poderia validamente apresentar
um pedido de relevação do efeito perentório do prazo de recurso e, por conseguinte, que o demandado já não poderia
interpor recurso, na aceção do artigo 34.°, ponto 2, último membro de frase, do Regulamento Bruxelas I.

      O Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) considera, contudo, que o artigo 19.°, n.° 4, do Regulamento n.° 1393/2007
não apresenta um tal caráter exclusivo e não se opõe à aplicação das disposições nacionais que regem o reinício da
contagem do prazo. Assim, esta disposição apenas estabelece as normas mínimas de proteção de um demandado
revel, a quem a ação não foi citada ou notificada, deixando aos Estados‑Membros a possibilidade de aplicarem medidas
mais favoráveis.

      Nestas condições, o Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de
Justiça as seguintes questões prejudiciais:

Deve  o  artigo  34.°,  ponto  2,  do  Regulamento  [Bruxelas  I]  ser  interpretado  no  sentido  de  que  a  possibilidade  nele
mencionada de interposição de um recurso abrange tanto o caso em que esse recurso pode ser interposto dentro do
prazo previsto no direito nacional como o caso em que, embora este prazo  já  tenha decorrido, ainda seja possível
apresentar um pedido de relevação do efeito perentório do prazo de recurso e, na sequência deste – depois de este
pedido ter sido deferido –, apresentar o recurso apropriado?

2)      Deve o artigo 19.°, n.° 4, do Regulamento [n.° 1393/2007] ser interpretado no sentido de que exclui a aplicação das
disposições do direito nacional relativas à relevação do efeito perentório do prazo de recurso, ou no sentido de que o
recorrido  pode  optar  entre  apresentar  o  pedido  referido  nesta  disposição  e  o  instituto  correspondente  do  direito
nacional?»
 Quanto às questões prejudiciais
 Quanto à primeira questão

      Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o conceito de «recurso»,
que  figura  no  artigo  34.°,  ponto  2,  do  Regulamento  Bruxelas  I,  deve  ser  interpretado  no  sentido  de  que  inclui
também o pedido de relevação do efeito perentório do prazo de recurso quando o prazo de interposição de recurso
ordinário já terminou.

      A este respeito, importa recordar que, para garantir, na medida do possível, a igualdade e a uniformidade dos direitos
e obrigações que decorrem do Regulamento Bruxelas I para os Estados‑Membros e as pessoas interessadas, não se
deve interpretar o conceito de «recurso», na aceção do artigo 34.°, ponto 2, do Regulamento Bruxelas I, como uma
simples remissão para o direito interno de qualquer dos Estados em questão. O referido conceito deve ser considerado
um  conceito  autónomo  que  tem  de  ser  interpretado  com  referência,  designadamente,  aos  objetivos  desse
regulamento (v., neste sentido, acórdão de 28 de abril de 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, n.° 41 e
jurisprudência aí referida).

           No que diz respeito aos objetivos do referido regulamento, resulta dos seus considerandos 2, 6, 16 e 17 que o
mesmo  pretende  alcançar  o  objetivo  da  livre  circulação  das  decisões  dos  Estados‑Membros  em  matéria  civil  e
comercial, simplificando as  formalidades para que o respetivo reconhecimento e execução sejam rápidos e simples
(acórdão de 14 de dezembro de 2006, ASML, C‑283/05, EU:C:2006:787, n.° 23).

      Esse objetivo não pode, todavia, ser alcançado à custa de um enfraquecimento, seja qual for a forma que assuma,
dos direitos de defesa, como o Tribunal de Justiça decidiu a propósito do artigo 27.°, n.° 2, da Convenção de 27 de



setembro  de  1968,  relativa  à  competência  jurisdicional  e  à  execução  de  decisões  em  matéria  civil  e  comercial
(JO 1972, L 299, p. 32; EE 01 F1 p. 186; a seguir «Convenção de Bruxelas») (acórdão de 14 de dezembro de 2006,
ASML, C‑283/05, EU:C:2006:787, n.° 24 e jurisprudência aí referida).

      Por outro lado, resulta do considerando 18 do Regulamento Bruxelas I que o respeito pelos direitos de defesa impõe,
todavia,  que o demandado possa,  sendo  caso disso,  interpor  recurso,  examinado de  forma  contraditória,  contra  a
declaração  de  executoriedade  de  uma  decisão,  se  entender  que  é  aplicável  qualquer  fundamento  para  a  não
execução.

      A este respeito, decorre dos considerandos 16 a 18 do Regulamento Bruxelas I que o sistema de recursos contra o
reconhecimento ou a execução de uma decisão, nele instituído, visa estabelecer um justo equilíbrio entre a confiança
recíproca  na  justiça  no  seio  da  União  –  que  justifica  que  as  decisões  proferidas  num  Estado‑Membro  sejam,  em
princípio, reconhecidas e declaradas executórias de pleno direito noutro Estado‑Membro – e o respeito pelos direitos
da  defesa,  que  implica  que  o  demandado  possa  eventualmente  interpor  recurso  contraditório  da  declaração  que
reconhece a executoriedade,  se entender que  se verifica um motivo de não execução  (acórdão de 28 de abril  de
2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, n.° 73).

      O Tribunal de Justiça também declarou que os direitos fundamentais, como o respeito dos direitos de defesa, que
derivam do direito a um processo equitativo, não constituem prerrogativas absolutas, podendo comportar restrições.
Contudo, estas restrições devem corresponder efetivamente a objetivos de interesse geral prosseguidos pela medida
em  causa  e  não  constituir,  à  luz  do  fim  prosseguido,  uma  violação  desmesurada  dos  referidos  direitos  (v.,  neste
sentido, acórdão de 17 de novembro de 2011, Hypoteční banka, C‑327/10, EU:C:2011:745, n.° 50).

      No que respeita ao artigo 34.°, ponto 2, do Regulamento Bruxelas I, há que recordar que, ao contrário do artigo
27.°, ponto 2, da Convenção de Bruxelas, não pressupõe necessariamente a regularidade da citação ou notificação da
petição  inicial, mas  a  efetiva  observância  dos  direitos  de  defesa  (v.  acórdão  de  14  de  dezembro  de  2006,  ASML,
C‑283/05, EU:C:2006:787, n.° 20).

      O artigo 34.°, ponto 2, do Regulamento Bruxelas I, para o qual remete o artigo 45.°, n.° 1, deste regulamento, visa
assegurar o respeito dos direitos do demandado revel na pendência do processo iniciado no Estado‑Membro de origem,
através de um sistema de dupla fiscalização. Por força deste sistema, o juiz do Estado‑Membro requerido deve recusar
ou revogar, em caso de recurso, a execução de uma decisão estrangeira proferida à revelia, se a petição inicial ou ato
equivalente não tiverem sido citados ou notificados ao demandado revel, em tempo útil e de modo a permitir‑lhe a
defesa,  a  menos  que  este  não  tenha  interposto  recurso  da  decisão  nos  tribunais  do  Estado‑Membro  de  origem,
embora  tivesse  tido  a  possibilidade  de  o  fazer  (acórdão  de  6  de  setembro  de  2012,  Trade  Agency,  C‑619/10,
EU:C:2012:531, n.° 32 e jurisprudência aí referida).

            Contudo,  o  artigo  34.°,  ponto  2,  do  Regulamento  Bruxelas  I  não  implica  que  o  requerido  deva  tomar  novas
iniciativas, para além de uma diligência normal, na defesa dos seus direitos, como informar‑se do conteúdo de uma
decisão proferida noutro Estado‑Membro (acórdão de 14 de dezembro de 2006, ASML, C‑283/05, EU:C:2006:787, n.
° 39).

      Por conseguinte, para que se possa considerar que o demandado revel teve a possibilidade, na aceção do artigo 34.°,
ponto 2, do Regulamento Bruxelas I, de interpor recurso de uma decisão condenatória proferida à revelia, tem que
ter tido conhecimento do conteúdo dessa decisão, o que pressupõe que a mesma lhe tenha sido citada ou notificada
(acórdão de 14 de dezembro de 2006, ASML, C‑283/05, EU:C:2006:787, n.° 40).

           No que  respeita mais especificamente ao pedido de  relevação do efeito perentório do prazo de  recurso, há que
precisar que um tal pedido tem por objeto restituir ao demandado revel o seu direito de ação judicial após o termo do
prazo fixado na lei para o exercício desse direito.

      Por conseguinte, à semelhança da faculdade de interpor um recurso ordinário, visa assegurar o respeito efetivo dos
direitos de defesa dos demandados revéis.

           Contudo, nos  termos do artigo 19.°, n.° 4, do Regulamento n.° 1393/2007, a apresentação de um pedido de
relevação do efeito perentório do prazo de recurso pressupõe que o demandado, sem que tenha havido culpa da sua
parte, não tenha tido conhecimento do ato em causa em tempo útil para interpor recurso e que as suas alegações de
defesa não sejam desprovidas de qualquer  fundamento. Além disso, este pedido deve ser apresentado num prazo
razoável.

      Na medida em que as condições assim estabelecidas no artigo 19.°, n.° 4, do Regulamento n.° 1393/2007 estão
preenchidas, tendo o demandado ainda a possibilidade de requerer o restabelecimento dos seus direitos de defesa,
não se pode considerar que já não está em condições de exercer de modo efetivo os seus direitos de defesa. Nestas
circunstâncias,  a  apresentação de um pedido  de  relevação do  efeito  perentório  do  prazo  de  recurso não pode  ser
considerada uma nova iniciativa que vai além de uma diligência normal na defesa dos direitos do demandado revel.

        Se este último não alegou o seu direito de pedir a relevação do efeito perentório do prazo de recurso, quando o
poderia ter feito, verificando‑se as condições mencionadas no n.° 44 do presente acórdão, o reconhecimento de uma
sentença  proferida  à  revelia  contra  si  não  pode  ser  recusada  com  fundamento  no  artigo  34.°,  ponto  2,  do
Regulamento Bruxelas I.

      Em contrapartida, uma sentença proferida à revelia não deve ser reconhecida se o demandado revel, sem que tenha
havido culpa da sua parte, apresentou um pedido de relevação do efeito perentório do prazo de recurso, o qual foi em
seguida  indeferido,  apesar  de  se  verificarem  as  condições  previstas  no  artigo  19.°,  n.°  4,  do  Regulamento  n.
° 1393/2007.

      Esta solução é suscetível de garantir o respeito pelo direito a um processo equitativo e de assegurar o justo equilíbrio
entre, por um lado, a necessidade de assegurar que as decisões proferidas num Estado‑Membro são, em princípio,
reconhecidas e declaradas plenamente executórias noutro Estado‑Membro e, por outro, o respeito pelos direitos da
defesa.



      Tendo em conta as considerações precedentes, há que responder à primeira questão que o conceito de «recurso»,
que  figura  no  artigo  34.°,  ponto  2,  do  Regulamento  Bruxelas  I,  deve  ser  interpretado  no  sentido  de  que  inclui
também o pedido de relevação do efeito perentório do prazo de recurso, quando o prazo para interposição de recurso
ordinário já terminou.
 Quanto à segunda questão

           Com a sua segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 19.°, n.° 4,
último parágrafo, do Regulamento n.° 1393/2007 deve ser  interpretado no sentido de que exclui a aplicação das
disposições do direito nacional relativas ao regime dos pedidos de relevação do efeito perentório do prazo de recurso,
quando  terminou  o  prazo  de  admissibilidade  de  tais  pedidos,  conforme  especificado  na  comunicação  de  um
Estado‑Membro à qual se refere a dita disposição.

      A título preliminar, importa recordar que, nos termos do artigo 288.°, segundo parágrafo, TFUE, o regulamento é
um ato jurídico da União de alcance geral, obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos
os Estados‑Membros. Por conseguinte, devido à sua própria natureza e à sua função no sistema das fontes de direito
da União, produz efeitos imediatos e pode conferir aos particulares direitos que os órgãos jurisdicionais nacionais têm
a obrigação de proteger (acórdãos de 14 de julho de 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac, C‑4/10 e
C‑27/10, EU:C:2011:484, n.° 40, e de 10 de dezembro de 2013, Abdullahi, C‑394/12, EU:C:2013:813, n.° 48).

           A este  respeito, a escolha da  forma de  regulamento mostra a  importância que o  legislador da União  confere à
natureza  diretamente  aplicável  das  disposições  do  Regulamento  n.°  1393/2007  e  à  aplicação  uniforme  dessas
disposições (v., por analogia, acórdãos de 8 de novembro de 2005, Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, n.° 46, e de
25 de junho de 2009, Roda Golf & Beach Resort, C‑14/08, EU:C:2009:395, n.° 49).

       Segundo o artigo 19.°, n.° 4, último parágrafo, do Regulamento n.° 1393/2007, qualquer Estado‑Membro pode
comunicar,  nos  termos  do  n.°  1  do  artigo  23.°  do  mesmo  regulamento,  que  o  pedido  de  relevação  do  efeito
perentório 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 em causa.

      No caso em apreço, a República Francesa utilizou a faculdade conferida pelo referido artigo 19.°, n.° 4, e indicou, na
sua  comunicação,  que  o  pedido  de  relevação  do  efeito  perentório  do  prazo  de  recurso  é  inadmissível  se  for
apresentado depois de decorrido um ano a contar da prolação da referida decisão.

      Por outro lado, segundo jurisprudência constante, os prazos de prescrição cumprem, em termos gerais, a função de
assegurar a segurança jurídica (acórdãos de 28 de outubro de 2010, SGS Belgium e o., C‑367/09, EU:C:2010:648,
n.° 68, e de 8 de setembro de 2011, Q‑Beef e Bosschaert, C‑89/10 e C‑96/10, EU:C:2011:555, n.° 42).

      Ora, no processo principal, é ponto assente que J. Domino apenas teve conhecimento da sentença do tribunal de
grande instance de Paris (Tribunal de Grande Instância de Paris) em julho de 2011, quando o prazo de um ano a
contar da data de prolação dessa sentença havia já terminado.

      Por conseguinte, seria contrário ao princípio da segurança jurídica e à força obrigatória inerente aos regulamentos da
União dar ao artigo 19.°, n.° 4, do Regulamento n.° 1393/2007 uma interpretação segundo a qual um pedido de
relevação do  efeito  perentório  do  prazo  de  recurso  poderia  ainda  ser  apresentado num prazo  previsto  pelo  direito
nacional, quando esse pedido já não era admissível nos termos de uma disposição obrigatória e diretamente aplicável
deste regulamento.

          Atendendo às considerações precedentes, há que responder à segunda questão que o artigo 19.°, n.° 4, último
parágrafo, do Regulamento n.° 1393/2007 deve ser interpretado no sentido de que exclui a aplicação das disposições
do direito nacional relativas ao regime dos pedidos de relevação do efeito perentório do prazo de recurso, quando já
terminou o prazo de admissibilidade para a apresentação de tais pedidos, conforme especificado na comunicação de
um Estado‑Membro à qual se refere a referida disposição.
 Quanto às despesas

           Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de  incidente suscitado perante o órgão
jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a
apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Segunda Secção) declara:

1)           O conceito de «recurso», que figura no artigo 34.°, ponto 2, do Regulamento (CE) n.° 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,  deve  ser  interpretado  no  sentido  de  que  inclui
também  o  pedido  de  relevação  do  efeito  perentório  do  prazo  de  recurso,  quando  o  prazo  para
interposição de recurso ordinário já terminou.

2)      O artigo 19.°, n.° 4, último parágrafo, do Regulamento (CE) n.° 1393/2007 do Parlamento Europeu e
do  Conselho,  de  13  de  novembro  de  2007,  relativo  à  citação  e  à  notificação  dos  atos  judiciais  e
extrajudiciais em matérias civil e comercial nos Estados‑Membros («citação e notificação de atos») e
que revoga o Regulamento (CE) n.° 1348/2000 do Conselho, deve ser interpretado no sentido de que
exclui a aplicação das disposições do direito nacional relativas ao regime dos pedidos de relevação do
efeito  perentório  do  prazo  de  recurso,  quando  já  terminou  o  prazo  de  admissibilidade  para  a
apresentação de tais pedidos, conforme especificado na comunicação de um Estado‑Membro à qual se
refere a referida disposição.
Assinaturas

* Língua do processo: polaco.
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ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção)

11 de setembro de 2014 

Língua do processo: alemão.

«Artigo 267.o TFUE — Constituição nacional — Pedido incidental de fiscalização de 
constitucionalidade obrigatório — Apreciação da conformidade de uma lei nacional quer com o direito 

da União quer com a Constituição nacional — Competência judiciária e execução de decisões em 
matéria civil e comercial — Inexistência de domicílio ou de um local de residência conhecido do 

requerido no território de um Estado-Membro — Extensão da competência em caso de comparência 
do requerido — Curador de ausentes»

No processo C-112/13,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.o TFUE, 
pelo Oberster Gerichtshof (Áustria), por decisão de 17 de dezembro de 2012, que deu entrada no 
Tribunal de Justiça em 8 de março de 2013, no processo

A

contra

B e o.,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção),

composto por: T. von Danwitz (relator), presidente de secção, E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby e C. Vajda, 
juízes,

advogado-geral: Y. Bot,

secretário: C. Strömholm, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 27 de fevereiro de 2014,

vistas as observações apresentadas:

— em representação de A, por T. Frad, Rechtsanwalt,

— em representação de B e o., por A. Egger, Rechtsanwalt,

— em representação do Governo austríaco, por G. Hesse, na qualidade de agente,

— em representação do Governo alemão, por T. Henze e J. Kemper, na qualidade de agentes,
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— em representação do Governo francês, por G. de Bergues, D. Colas e B. Beaupère-Manokha, na 
qualidade de agentes,

— em representação do Governo italiano, por G. Palmieri, na qualidade de agente, assistida por L. 
D’Ascia, avvocato dello Stato,

— em representação da Comissão Europeia, por W. Bogensberger, H. Krämer e A.-M. Rouchaud-Joët, 
na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 2 de abril de 2014,

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação dos artigos 267.° TFUE e 24.° do 
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 (JO 2001, L 12, 
p. 1).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe A a B e o. relativamente a uma ação de 
indemnização que estes intentaram contra A nos tribunais austríacos.

Quadro jurídico

Direito da União

3 Os considerandos 2, 11 e 12 do Regulamento n.o 44/2001 enunciam:

«(2) Certas disparidades das regras nacionais em matéria de competência judicial e de 
reconhecimento de decisões judiciais dificultam o bom funcionamento do mercado interno. São 
indispensáveis disposições que permitam unificar as regras de conflito de jurisdição em matéria 
civil e comercial, bem como simplificar as formalidades com vista ao reconhecimento e à 
execução rápidos e simples das decisões proferidas nos Estados-Membros abrangidos pelo 
presente regulamento.

[…]

(11) As regras de competência devem apresentar um elevado grau de certeza jurídica e devem 
articular-se em torno do princípio de que em geral a competência tem por base o domicílio do 
requerido e que tal competência deve estar sempre disponível, exceto em alguns casos bem 
determinados em que a matéria em litígio ou a autonomia das partes justificam outro critério de 
conexão. No respeitante às pessoas coletivas, o domicílio deve ser definido de forma autónoma, 
de modo a aumentar a transparência das regras comuns e evitar os conflitos de jurisdição.

(12) O foro do domicílio do requerido deve ser completado pelos foros alternativos permitidos em 
razão do vínculo estreito entre a jurisdição e o litígio ou com vista a facilitar uma boa 
administração da justiça.»
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4 O artigo 2.o, n.o 1, deste regulamento enuncia:

«Sem prejuízo do disposto no presente regulamento, as pessoas domiciliadas no território de um 
Estado-Membro devem ser demandadas, independentemente da sua nacionalidade, perante os 
tribunais desse Estado.»

5 Nos termos do artigo 3.o do referido regulamento:

«1. As pessoas domiciliadas no território de um Estado-Membro só podem ser demandadas perante os 
tribunais de um outro Estado-Membro por força das regras enunciadas nas secções 2 a 7 do presente 
capítulo.

2. Contra elas não podem ser invocadas, nomeadamente, as regras de competência nacionais 
constantes do Anexo I.»

6 No capítulo II, secção 7, sob a epígrafe «Extensão de competência», o artigo 24.o do Regulamento 
n.o 44/2001 prevê:

«Para além dos casos em que a competência resulte de outras disposições do presente regulamento, é 
competente o tribunal de um Estado-Membro perante o qual o requerido compareça. Esta regra não é 
aplicável se a comparência tiver como único objetivo arguir a incompetência ou se existir outro 
tribunal com competência exclusiva por força do artigo 22.o»

7 O artigo 26.o deste mesmo regulamento, que figura na secção 8 desse capítulo, sob a epígrafe 
«Verificação da competência e da admissibilidade», enuncia:

«1. Quando o requerido domiciliado no território de um Estado-Membro for demandado perante um 
tribunal de outro Estado-Membro e não compareça, o juiz declarar-se-á oficiosamente incompetente se 
a sua competência não resultar das disposições do presente regulamento.

2. O tribunal deve suspender a instância enquanto não se demonstrar que ao requerido foi dada a 
oportunidade de receber o ato que iniciou a instância, ou ato equivalente, em tempo útil para 
apresentar a sua defesa, ou enquanto não se verificar que para o efeito foram efetuadas todas as 
diligências.

[…]»

8 No capítulo III, sob a epígrafe «Reconhecimento e execução», o artigo 34.o do Regulamento n.o 44/2001 
prevê, no seu n.o 2, que uma decisão não será reconhecida «[s]e o ato que iniciou a instância, ou ato 
equivalente, não tiver sido comunicado ou notificado ao requerido revel, em tempo útil e de modo a 
permitir-lhe a defesa, a menos que o requerido não tenha interposto recurso contra a decisão embora 
tendo a possibilidade de o fazer».

Direito austríaco

Constituição federal

9 Em conformidade como artigo 89.o, n.os 1 e 2, da Constituição federal (Bundes-Verfassungsgesetz, a 
seguir «B-VG»), os tribunais comuns não podem revogar as leis ordinárias com fundamento em 
inconstitucionalidade. O Oberster Gerichtshof e os tribunais de segunda instância estão obrigados, no 
caso de terem dúvidas quanto à constitucionalidade de uma lei ordinária, a requerer ao 
Verfassungsgerichtshof (Tribunal Constitucional) a revogação da lei ordinária em causa.
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10 O artigo 92.o, n.o 1, da B-VG dispõe que o Oberster Gerichtshof é a última instância em matéria civil e 
criminal (penal).

11 Nos termos do artigo 140.o, n.o 1, da B-VG, o Verfassungsgerichtshof é competente para se pronunciar 
sobre a constitucionalidade das leis ordinárias a pedido, nomeadamente, do Oberster Gerichtshof e dos 
tribunais de segunda instância. A decisão do Verfassungsgerichtshof que revoga uma lei ordinária por 
inconstitucionalidade tem, segundo o artigo 140.o, n.os 6 e 7, da B-VG, força obrigatória geral e vincula 
todos os tribunais e autoridades administrativas.

Código de Processo Civil

12 O § 115 do Código de Processo Civil (Zivilprozessordnung, a seguir «ZPO») prevê, em princípio, que a 
citação das pessoas cujo endereço é desconhecido é feita mediante a publicação de um edital numa 
base de dados de editais («Ediktsdatei»).

13 Nos termos do § 116 do ZPO:

«Para as pessoas cuja citação só puder ser efetuada por edital por o seu local de residência ser 
desconhecido, o tribunal deve, oficiosamente ou a pedido da parte, nomear um curador de ausentes 
(§ 9 [do ZPO]) quando, na sequência da citação a efetuar, essas pessoas devam realizar um ato 
processual para garantir os seus direitos e, em especial, quando a citação se destinar a fazê-las 
comparecer.»

14 Em conformidade como § 117 do ZPO, a nomeação do curador deve ser anunciada por edital na base 
de dados de editais.

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

15 Em 12 de outubro de 2009, B e o. intentaram no Landesgericht Wien uma ação de indemnização 
contra A em que alegaram que este tinha raptado os respetivos maridos e pais no Cazaquistão.

16 No que respeita à competência dos tribunais austríacos, B e o. sustentaram que A tinha o seu domicílio 
habitual na circunscrição do tribunal em que a ação foi proposta.

17 O Landesgericht Wien fez várias tentativas de citação que revelaram que A já não tinha domicílio nas 
moradas indicadas para realizar a citação. Em 27 de agosto de 2010, esse tribunal nomeou, a pedido de 
B e o., um curador de ausentes («Abwesenheitskurator») em conformidade com o § 116 do ZPO.

18 Depois da notificação da petição inicial, o referido curador apresentou uma contestação em que pedia 
que a ação fosse julgada improcedente e suscitou numerosas objeções de mérito sem, no entanto, 
contestar a competência internacional dos tribunais austríacos.

19 Só posteriormente é que um escritório de advogados mandatado por A interveio em seu nome e alegou 
a incompetência internacional dos tribunais austríacos. A este respeito, alegou que a intervenção do 
curador de ausentes não podia fundamentar a competência internacional dos tribunais austríacos, 
uma vez que o referido curador de ausentes não tinha contactado com A e desconhecia as 
circunstâncias pertinentes existentes no Casaquistão. Quanto ao seu domícilio, A indicou ter deixado 
definitivamente a Áustria antes de ter sido intentada a ação contra si. Invocando a existência de risco 
para a sua vida, A não forneceu ao tribunal informações sobre o seu domicílio, mas solicitou que daí 
em diante todas as notificações fossem dirigidas ao escritório de advogados mandatado.
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20 O Landesgericht Wien declarou-se internacionalmente incompetente e julgou a ação improcedente. O 
referido tribunal considerou que A estava domiciliado no território da República de Malta e que a 
comparência do curador de ausentes não constituía comparência em juízo na aceção do artigo 24.o do 
Regulamento n.o 44/2001.

21 O Oberlandesgericht Wien deu provimento ao recurso interposto por B e o. dessa sentença e julgou 
improcedente a exceção de incompetência internacional. Segundo esse tribunal, os tribunais nacionais 
só estão obrigados, nos termos do artigo 26.o do Regulamento n.o 44/2001, a verificar a sua 
competência internacional no caso de falta de comparência do requerido. Ora, no direito austríaco, os 
atos processuais do curador de ausentes, obrigado a defender os interesses desse requerido, produzem 
os mesmos efeitos jurídicos que os de um mandatário constituído.

22 A interpôs um recurso de «Revision» no Oberster Gerichtshof, alegando a violação dos seus direitos de 
defesa consagrados no artigo 6.o da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais, assinada em Roma, em 4 de novembro de 1950 (a seguir «CEDH»), e no 
artigo 47.o da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (a seguir «Carta»). Em 
contrapartida, B e o. sustentaram que essas disposições da CEDH e da Carta também garantem o seu 
direito fundamental de ação, o que implica a nomeação do curador de ausentes nos termos do § 116 
do ZPO.

23 Segundo as indicações do Oberster Gerichtshof, quando a ação foi intentada, A dispunha de um 
domicílio em Malta. Na medida em que o curador de ausentes, nomeado para A, não alegou a 
incompetência internacional dos tribunais austríacos, coloca-se a questão de saber se a contestação 
apresentada por esse curador era imputável a A e constituía uma «comparência em juízo» do mesmo 
na aceção do artigo 24.o do Regulamento n.o 44/2001. A este respeito, o Oberster Gerichtshof afirma 
que o amplo poder de representação do curador de ausentes, nos termos do § 116 do ZPO, pode ser 
considerado necessário para garantir o direito fundamental de ação de B e o. mas também 
incompatível com o direito fundamental de ser ouvido de A.

24 Neste contexto, o órgão jurisdicional de reenvio afirma que seguindo a sua jurisprudência constante e 
em conformidade com o primado do direito da União, não aplica aos casos concretos as disposições 
legais contrárias ao direito da União. Ora, num acórdão de 14 de março de 2012, U 466/11, o 
Verfassungsgerichtshof afastou-se dessa jurisprudência ao declarar que a fiscalização que faz da 
constitucionalidade das leis nacionais, no âmbito do procedimento de fiscalização geral das leis 
(«Verfahren der generellen Normenkontrolle»), nos termos do artigo 140.o da B-VG, devia estender-se 
às disposições da Carta. Com efeito, no âmbito desse procedimento, os direitos garantidos pela CEDH 
podem ser nele invocados enquanto direitos de nível constitucional. Assim, segundo o 
Verfassungsgerichtshof, o princípio da equivalência, tal como resulta da jurisprudência do Tribunal de 
Justiça, exige que essa fiscalização geral das leis incida também sobre os direitos garantidos pela Carta.

25 Segundo o Oberster Gerichtshof, o referido acórdão tem como consequência que os tribunais 
austríacos não podem decidir não aplicar, por sua própria autoridade, uma lei contrária à Carta, mas 
estão obrigados, «sem prejuízo da possibilidade de submeterem um pedido prejudicial ao Tribunal de 
Justiça», a requerer ao Verfassungsgerichtshof a revogação dessa lei com força obrigatória geral. Além 
disso, este último declarou que, no caso de um direito garantido pela Constituição austríaca ter o 
mesmo âmbito de aplicação que um direito garantido pela Carta, não há que submeter ao Tribunal de 
Justiça um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 267.o TFUE. Neste caso, a interpretação 
da Carta não é relevante para a decisão de um pedido de revogação de uma lei com força obrigatória 
geral, decisão que pode ser proferida com base nos direitos garantidos pela Constituição austríaca.

26 O órgão jurisdicional de reenvio interroga-se sobre a questão de saber se o princípio da equivalência 
exige estender o recurso incidental de inconstitucionalidade aos direitos garantidos pela Carta, na 
medida em que esse recurso prolongaria a duração do processo e aumentaria os seus custos. O 
objetivo de uma correção geral do direito ao revogar uma lei contrária à Carta também pode ser
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alcançado depois de o processo ter terminado. Além disso, o facto de um direito garantido pela 
Constituição austríaca e um direito baseado na Carta terem o mesmo âmbito de aplicação não pode 
isentar da obrigação de um reenvio prejudicial. Não se pode excluir que a interpretação desse direito 
fundamental pelo Verfassungsgerichtshof se afaste da efetuada pelo Tribunal de Justiça e, 
consequentemente, que a decisão do mesmo afete as obrigações decorrentes do Regulamento 
n.o 44/2001.

27 Nestas condições, o Oberster Gerichtshof decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de 
Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Pode inferir-se do ‘princípio da equivalência’ na implementação do direito da União […], 
consagrado no direito da União, a um regime processual no qual os tribunais comuns, apesar de 
também deverem apreciar a inconstitucionalidade de leis, estão impedidos de revogar leis com 
força obrigatória geral, sendo tal competência reservada a um tribunal constitucional organizado 
de forma especial, que os tribunais comuns, caso uma lei viole o artigo 47.o da [Carta], devem, no 
decurso da instância, remeter a questão ao Tribunal Constitucional para que este revogue a lei 
com força obrigatória geral, não podendo limitar-se a não aplicar a lei no caso concreto?

2) Deve o artigo 47.o da Carta ser interpretado no sentido de que se opõe a uma disposição de direito 
processual segundo a qual um tribunal internacionalmente incompetente pode nomear um 
curador de ausentes a uma parte cujo paradeiro é desconhecido, podendo o curador, 
subsequentemente, ao ‘comparecer em juízo’, aceitar a sua competência internacional com efeitos 
vinculativos?

3) Deve o artigo 24.o do Regulamento [n.o 44/2001] ser interpretado no sentido de que a 

‘comparência do requerido’ na aceção desta disposição só ocorre se o ato processual em causa for 
realizado pelo próprio requerido ou por um mandatário a quem o mesmo tenha concedido 
poderes para o efeito, ou tal também se aplica, sem qualquer limitação, a um curador de ausentes 
nomeado nos termos do direito do respetivo Estado-Membro?»

Quanto às questões prejudiciais

Quanto à primeira questão

28 Com a primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber, em substância, se o direito da 
União e, nomeadamente, o artigo 267.o TFUE pode ser interpretado no sentido de que se opõe a uma 
legislação nacional, como a que está em causa no processo principal, segundo a qual os tribunais 
comuns quando decidem em sede de recurso ou em última instância devem, quando considerem que 
uma lei nacional viola o artigo 47.o da Carta, submeter, no âmbito do processo que corre perante os 
mesmos, a questão ao Tribunal Constitucional para que este revogue a lei com força obrigatória geral, 
em vez de se limitarem a não a aplicar no caso concreto.

29 Embora o órgão jurisdicional de reenvio se refira, na primeira questão, unicamente ao princípio da 
equivalência em função da jurisprudência do Verfassungsgerichtshof que baseia nesse princípio a 
obrigação de lhe ser submetido um pedido de revogação, com força obrigatória geral, de qualquer lei 
contrária à Carta, a fundamentação da decisão de reenvio revela que o referido órgão jurisdicional se 
interroga, mais concretamente, sobre a questão da conformidade dessa jurisprudência à luz das 
obrigações dos tribunais comuns nos termos do artigo 267.o TFUE e do princípio do primado do 
direito da União.
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30 A este respeito, decorre da decisão de reenvio que, segundo a jurisprudência do Verfassungsgerichtshof 
referida no n.o 24 do presente acórdão, os tribunais comuns que decidem em sede de recurso ou em 
última instância devem submeter uma questão a esse órgão jurisdicional quando considerem que uma 
lei é contrária à Carta, nos termos do processo de revogação da lei com força obrigatória geral nos 
termos dos artigos 89.o e 140.o da B-VG. Uma vez que esse pedido de revogação com força obrigatória 
geral deve ter lugar no âmbito do processo em curso nos tribunais comuns, o órgão jurisdicional de 
reenvio considera que os referidos tribunais não podem decidir imediatamente o litígio que lhes é 
submetido, deixando inaplicada uma lei que consideram contrária à Carta.

31 Além disso, no que respeita às consequências dessa jurisprudência constitucional sobre as obrigações 
decorrentes do artigo 267.o TFUE, o órgão jurisdicional de reenvio limita-se a indicar que a obrigação 
de submeter à apreciação do Verfassungsgerichtshof qualquer lei contrária à Carta não afeta a 
faculdade de submeter um pedido de decisão prejudicial ao Tribunal de Justiça sem, no entanto, 
precisar se essa faculdade está sujeita a condições.

32 Contudo, resulta dos documentos de que o Tribunal de Justiça dispõe, nos quais figura a decisão do 
Verfassungsgerichtshof referida no n.o 24 do presente acórdão, que a obrigação de lhe ser submetido 
esse pedido de revogação da lei com força obrigatória geral não afeta a faculdade dos tribunais 
comuns submeterem ao Tribunal de Justiça, segundo a fórmula do Verfassungsgerichtshof retirada da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça no acórdão Melki e Abdeli (C-188/10 e C-189/10, 
EU:C:2010:363, n.o 57), em qualquer momento do processo que considerem adequado, e mesmo 
depois de concluído o procedimento incidental de fiscalização da constitucionalidade, qualquer 
questão prejudicial que entendam ser necessária, adotarem qualquer medida necessária, a fim de 
assegurar a tutela jurisdicional provisória e não aplicarem, concluído esse procedimento incidental, 
uma disposição legislativa contrária ao direito da União. A este respeito, o Verfassungsgerichtshof 
considera importante, como decorre do n.o 42 da sua decisão, que o Tribunal de Justiça não seja 
privado da possibilidade de proceder à fiscalização da validade do direito derivado da União em 
relação ao direito primário e à Carta.

33 É à luz destas circunstâncias que há que responder à primeira questão.

34 A este respeito, cabe recordar que o artigo 267.o TFUE confere competência ao Tribunal de Justiça 
para decidir, a título prejudicial, quer sobre a interpretação dos Tratados e dos atos adotados pelas 
instituições, órgãos ou organismos da União quer sobre a validade desses atos. Esse artigo dispõe, no 
seu segundo parágrafo, que um órgão jurisdicional nacional pode submeter tais questões ao Tribunal 
de Justiça, se considerar que uma decisão sobre essa questão é necessária ao julgamento da causa, e, 
no seu terceiro parágrafo, que é obrigado a fazê-lo se as suas decisões não forem suscetíveis de 
recurso jurisdicional previsto no direito interno.

35 Daqui resulta, em primeiro lugar, que, embora possa ser vantajoso, segundo as circunstâncias, que os 
factos do processo estejam determinados e que os problemas de puro direito nacional estejam 
resolvidos no momento do reenvio ao Tribunal de Justiça (v. acórdãos Irish Creamery Milk Suppliers 
Association e o., 36/80 e 71/80, EU:C:1981:62, n.o 6; Meilicke, C-83/91, EU:C:1992:332, n.o 26; e JämO, 
C-236/98, EU:C:2000:173, n.o 31), os órgãos jurisdicionais nacionais dispõem da mais ampla faculdade 
para recorrer ao Tribunal de Justiça se considerarem que um processo neles pendente suscita 
questões sobre as quais têm de decidir e que implicam uma interpretação ou uma apreciação da 
validade de disposições do direito da União (v., designadamente, acórdãos Rheinmühlen-Düsseldorf, 
166/73, EU:C:1974:3, n.o 3; Mecanarte, C-348/89, EU:C:1991:278, n.o 44; Cartesio, C-210/06, 
EU:C:2008:723, n.o 88; e Melki e Abdeli, EU:C:2010:363, n.o 41).

36 Em segundo lugar, o Tribunal de Justiça já declarou que o juiz nacional encarregado de aplicar, no 
âmbito da sua competência, as disposições do direito da União tem a obrigação de garantir a plena 
eficácia dessas normas, não aplicando, se necessário e no exercício da sua própria autoridade, 
qualquer disposição contrária da legislação nacional, mesmo posterior, sem que tenha de pedir ou
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aguardar a sua revogação prévia por via legislativa ou por qualquer outro procedimento constitucional 
(v., designadamente, acórdãos Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, n.os 21 e 24; Filipiak, C-314/08, 
EU:C:2009:719, n.o 81; Melki e Abdeli, EU:C:2010:363, n.o 43 e jurisprudência referida; e Åkerberg 
Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, n.o 45).

37 Com efeito, seria incompatível com as exigências inerentes à própria natureza do direito da União 
qualquer disposição de uma ordem jurídica nacional ou qualquer prática, legislativa, administrativa ou 
judicial, que tivesse como efeito diminuir a eficácia do direito da União pelo facto de recusar ao juiz 
competente para aplicar esse direito o poder de fazer, no momento exato dessa aplicação, tudo o que 
é necessário para afastar as disposições legislativas nacionais que eventualmente constituam um 
obstáculo à plena eficácia das normas da União (v. acórdãos Simmenthal, EU:C:1978:49, n.o 22; 
Factortame e o., C-213/89, EU:C:1990:257, n.o 20; e Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, n.o 46 e 
jurisprudência referida). Seria esse o caso se, na hipótese de uma disposição do direito da União ser 
contrária a uma lei nacional, a solução desse conflito fosse reservada a uma autoridade diferente do 
juiz chamado a assegurar a aplicação do direito da União, investida de um poder de apreciação 
próprio, mesmo que o obstáculo daí resultante para a plena eficácia desse direito fosse apenas 
temporário (v. acórdãos Simmenthal, EU:C:1978:49, n.o 23, e Melki e Abdeli, EU:C:2010:363, n.o 44).

38 Em terceiro lugar, o Tribunal de Justiça declarou que um órgão jurisdicional nacional ao qual tenha 
sido submetido um litígio relativo ao direito da União, que considere que uma disposição nacional é 
não só contrária ao direito da União mas padece igualmente de vícios de inconstitucionalidade, não 
fica privado da faculdade ou dispensado da obrigação, previstas no artigo 267.o TFUE, de submeter ao 
Tribunal de Justiça questões sobre a interpretação ou a validade do direito da União pelo facto de a 
declaração da inconstitucionalidade de uma regra de direito interno estar sujeita a recurso obrigatório 
para o Tribunal Constitucional. Com efeito, a eficácia do direito da União ficaria ameaçada se a 
existência de um recurso obrigatório para o Tribunal Constitucional pudesse impedir o juiz nacional, 
chamado a pronunciar-se sobre um litígio regido pelo direito da União, de exercer a faculdade, que 
lhe é atribuída pelo artigo 267.o TFUE, de submeter ao Tribunal de Justiça questões sobre a 
interpretação ou a validade do direito da União, a fim de lhe permitir decidir se uma norma nacional 
é ou não compatível com este (acórdão Melki e Abdeli, EU:C:2010:363, n.o 45 e jurisprudência 
referida).

39 À luz da jurisprudência recordada nos n.os 35 a 38 do presente acórdão, o funcionamento do sistema de 
cooperação entre o Tribunal de Justiça e os órgãos jurisdicionais nacionais instituído pelo 
artigo 267.o TFUE e o princípio do primado do direito da União requer que o juiz nacional possa 
livremente, em qualquer momento do processo que considere adequado, e mesmo depois de 
concluído um procedimento incidental de fiscalização da constitucionalidade, submeter ao Tribunal 
de Justiça qualquer questão prejudicial que entenda ser necessária (v., neste sentido, acórdão Melki e 
Abdeli, EU:C:2010:363, n.os 51 e 52).

40 Além disso, quando o direito nacional prevê a obrigação de desencadear um procedimento 
constitucional incidental de fiscalização geral das leis, o funcionamento do sistema instituído pelo 
artigo 267.o TFUE exige que o juiz nacional tenha a liberdade, por um lado, para adotar qualquer 
medida necessária a fim de assegurar a tutela jurisdicional provisória dos direitos conferidos pela 
ordem jurídica da União e, por outro, para não aplicar, concluído esse procedimento incidental, uma 
disposição legislativa nacional, se entender que é contrária ao direito da União (v. acórdão Melki e 
Abdeli, EU:C:2010:363, n.o 53).

41 Por último, no que respeita à aplicabilidade em paralelo dos direitos fundamentais garantidos por uma 
Constituição nacional e os garantidos pela Carta a uma legislação nacional que aplica o direito da 
União na aceção do artigo 51.o, n.o 1, da mesma, há que salientar que o caráter prioritário de um 
procedimento incidental de fiscalização da constitucionalidade de uma lei nacional cujo conteúdo se 
limita a transpor as disposições imperativas de uma diretiva da União não pode prejudicar a 
competência exclusiva do Tribunal de Justiça de declarar a invalidade de um ato da União,
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designadamente de uma diretiva, competência que tem por objeto garantir a segurança jurídica, 
preservando a aplicação uniforme do direito da União (v., neste sentido, acórdãos Foto-Frost, 314/85, 
EU:C:1987:452, n.os 15 a 20; IATA e ELFAA, C-344/04, EU:C:2006:10, n.o 27; Lucchini, C-119/05, 
EU:C:2007:434, n.o 53; e Melki e Abdeli, EU:C:2010:363, n.o 54).

42 Com efeito, na medida em que o caráter prioritário de um procedimento incidental de fiscalização da 
constitucionalidade conduza à revogação de uma lei nacional, que se limita a transpor as disposições 
imperativas de uma diretiva da União, pelo facto de essa lei ser contrária à Constituição nacional, o 
Tribunal de Justiça pode, na prática, ficar privado da possibilidade de proceder, a pedido dos órgãos 
jurisdicionais de mérito do Estado-Membro em causa, à fiscalização da validade da referida diretiva 
com base nos mesmos motivos inerentes às exigências do direito primário, designadamente dos 
direitos reconhecidos pela Carta, à qual o artigo 6.o TUE confere o mesmo valor jurídico que é 
reconhecido aos Tratados (acórdão Melki e Abdeli, EU:C:2010:363, n.o 55).

43 Antes de poder efetuar a fiscalização incidental da constitucionalidade de uma lei cujo conteúdo se 
limita a transpor as disposições imperativas de uma diretiva da União, com base nos mesmos motivos 
que põem em causa a validade dessa diretiva, os órgãos jurisdicionais nacionais cujas decisões não são 
suscetíveis de recurso jurisdicional de direito interno são, em princípio, por força do artigo 267.o, 
terceiro parágrafo, TFUE, obrigados a interrogar o Tribunal de Justiça sobre a validade dessa diretiva 
e, em seguida, a inferir as consequências que decorrem do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça 
a título prejudicial, a menos que o órgão jurisdicional que tenha desencadeado a fiscalização incidental 
da constitucionalidade tenha, ele próprio, submetido ao Tribunal de Justiça esta questão com base no 
segundo parágrafo do referido artigo. Com efeito, tratando-se de uma lei nacional de transposição 
com tal conteúdo, a questão de saber se a diretiva é válida reveste caráter prévio, tendo em conta a 
obrigação de transposição desta (acórdão Melki e Abdeli, EU:C:2010:363, n.o 56).

44 Por outro lado, quando o direito da União confere aos Estados-Membros uma margem de apreciação 
no âmbito da execução de um ato do direito da União, as autoridades e os órgãos jurisdicionais 
nacionais podem assegurar o respeito dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição nacional, 
desde que a aplicação dos padrões nacionais de proteção dos direitos fundamentais não comprometa o 
nível de proteção previsto pela Carta, conforme interpretada pelo Tribunal de Justiça, nem o primado, 
a unidade e a efetividade do direito da União (v., neste sentido, acórdão Melloni, C-399/11, 
EU:C:2013:107, n.o 60).

45 No que respeita ao princípio da equivalência a que se refere o órgão jurisdicional de reenvio no seu 
pedido de decisão prejudicial, há que salientar que, segundo esse princípio, as modalidades 
processuais das ações destinadas a garantir a salvaguarda dos direitos conferidos aos particulares pelo 
direito da União não devem ser menos favoráveis do que as que respeitam a ações similares de direito 
interno (acórdãos Transportes Urbanos y Servicios Generales, C-118/08, EU:C:2010:39, n.o 33, e 
Agrokonsulting-04, C-93/12, EU:C:2013:432, n.o 36 e jurisprudência referida). Ora, o recurso ao 
princípio da equivalência não pode ter por efeito dispensar os órgãos jurisdicionais nacionais, quando 
da aplicação das modalidades processuais nacionais, do estrito respeito das exigências decorrentes do 
artigo 267.o TFUE.

46 Em face das considerações precedentes, há que responder à primeira questão que o direito da União, 
nomeadamente o artigo 267.o TFUE, deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma legislação 
nacional como a que está em causa no processo principal segundo a qual os tribunais comuns que 
decidem em sede de recurso ou em última instância devem, quando considerarem que uma lei 
nacional viola o artigo 47.o da Carta, submeter ao Tribunal Constitucional, no decurso da instância, 
um pedido de revogação da lei com força obrigatória geral em vez de se limitarem a não a aplicar ao 
caso concreto, desde que o caráter prioritário desse procedimento tenha como consequência impedir, 
quer antes da apresentação desse pedido ao órgão jurisdicional nacional competente para exercer a 
fiscalização da constitucionalidade das leis quer, sendo caso disso, depois da decisão desse órgão 
jurisdicional sobre o referido pedido, esses tribunais comuns de exercerem a sua faculdade ou
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cumprirem a obrigação de submeter ao Tribunal de Justiça questões prejudiciais. Em contrapartida, o 
direito da União, nomeadamente o artigo 267.o TFUE, deve ser interpretado no sentido de que não se 
opõe a essa legislação nacional, desde que os referidos tribunais comuns possam:

— em qualquer momento do processo que considerem adequado, mesmo depois de concluído o 
procedimento incidental de fiscalização geral das leis, submeter ao Tribunal de Justiça qualquer 
questão prejudicial que entendam ser necessária;

— adotar qualquer medida necessária a fim de assegurar a tutela jurisdicional provisória dos direitos 
conferidos pela ordem jurídica da União; e

— não aplicar, concluído esse procedimento incidental, a disposição legislativa nacional em causa se a 
considerarem contrária ao direito da União.

Cabe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar se a legislação nacional pode ser interpretada em 
conformidade com estas exigências do direito da União.

Quanto à segunda e terceira questões

47 Com a segunda e terceira questões, que devem ser examinadas em conjunto, o órgão jurisdicional de 
reenvio pretende saber, em substância, se o artigo 24.o do Regulamento n.o 44/2001, interpretado à luz 
do artigo 47.o da Carta, deve ser interpretado no sentido de que, quando um órgão jurisdicional 
nacional nomeia um curador de ausentes para um requerido que não foi notificado da petição inicial 
por falta de residência conhecida, em conformidade com a legislação nacional, a comparência desse 
curador equivale à comparência em juízo desse requerido na aceção do artigo 24.o desse regulamento 
que determina a competência internacional desse órgão jurisdicional.

48 A título preliminar, há que observar que, segundo as constatações do órgão jurisdicional de reenvio, 
quando o processo principal foi intentado nos tribunais austríacos, A já não estava domiciliado nesse 
Estado-Membro. Além disso, esse litígio tem por objeto uma ação de indemnização pelo rapto de 
pessoas ocorrido no Cazaquistão e não na Áustria. Assim, há que declarar que a competência 
internacional dos tribunais austríacos não resulta do artigo 2.o, n.o 1, do Regulamento n.o 44/2001. 
Além disso, não se afigura que o litígio no processo principal tenha qualquer conexão com o 
território austríaco que possa determinar a sua competência ao abrigo das disposições desse 
regulamento, a menos que A tenha comparecido perante o tribunal onde foi intentada a ação na 
aceção do artigo 24.o do mesmo regulamento.

49 A este respeito, decorre dos documentos submetidos ao Tribunal de Justiça que um curador de 
ausentes nomeado nos termos do § 116 do ZPO dispõe de um amplo poder de representação, que 
inclui o poder de comparecer em vez do requerido ausente.

50 Ora, segundo jurisprudência constante, as disposições do Regulamento n.o 44/2001 devem ser 
interpretadas de maneira autónoma, com referência principalmente ao seu sistema e aos seus objetivos 
(v., neste sentido, acórdãos Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions Assurance, C-1/13, 
EU:C:2014:109, n.o 32 e jurisprudência referida, e Hi Hotel HCF, C-387/12, EU:C:2014:215, n.o 24).

51 Além disso, as disposições do direito da União, como as do Regulamento n.o 44/2001, devem ser 
interpretadas à luz dos direitos fundamentais que, segundo jurisprudência constante, são parte 
integrante dos princípios gerais de direito cujo respeito é assegurado pelo Tribunal de Justiça e que 
estão atualmente consagrados na Carta (v., neste sentido, acórdão Google Spain e Google, C-131/12, 
EU:C:2014:317, n.o 68 e jurisprudência referida). A este respeito, há que observar que todas as 
disposições do Regulamento n.o 44/2001 exprimem a intenção de zelar por que, no quadro dos
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objetivos deste, os processos conducentes à adoção de decisões judiciais se desenrolem no respeito dos 
direitos de defesa consagrados no artigo 47.o da Carta (v. acórdãos Hypoteční banka, C-327/10, 
EU:C:2011:745, n.os 48 e 49, e G, C-292/10, EU:C:2012:142, n.os 47, 48 e jurisprudência referida).

52 É à luz destas considerações que há que examinar se a comparência do curador de ausentes equivale à 
comparência em juízo do requerido na aceção do artigo 24.o do referido regulamento.

53 A este respeito, há que recordar, em primeiro lugar, que esse artigo 24.o faz parte do capítulo II, secção 
7, do Regulamento n.o 44/2001, sob a epígrafe «Extensão de competência». O referido artigo 24.o, 
primeiro período, estabelece uma regra de competência assente na comparência do requerido, 
aplicável a todos os litígios em que a competência do tribunal onde foi intentada a ação não decorra 
de outras disposições deste regulamento. Esta disposição é aplicável também aos casos em que a ação 
foi intentada em violação das disposições do referido regulamento e implica que a comparência do 
requerido possa ser considerada uma aceitação tácita da competência do tribunal onde foi intentada a 
ação e, portanto, uma extensão da sua competência (v. acórdãos ČPP Vienna Insurance Group, 
C-111/09, EU:C:2010:290, n.o 21, e Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions Assurance, 
EU:C:2014:109, n.o 34).

54 Assim, como afirmou o advogado-geral no n.o 43 das suas conclusões, a extensão tácita da competência 
nos termos do artigo 24.o, primeiro período, do Regulamento n.o 44/2001 baseia-se numa escolha 
deliberada das partes no litígio relativa a essa competência, o que pressupõe que requerido tem 
conhecimento do processo iniciado contra si. Pelo contrário, não se pode considerar que um 
requerido ausente a quem não foi notificada a petição inicial e que ignora o processo iniciado contra 
si aceita tacitamente a competência do juiz chamado a pronunciar-se.

55 Além disso, um requerido ausente que ignora a ação intentada contra si e a nomeação do curador de 
ausentes não pode fornecer a esse curador todas as informações necessárias para apreciar a 
competência internacional do órgão jurisdicional que conhece do processo e permitir-lhe contestar 
efetivamente essa competência ou aceitá-la com perfeito conhecimento de causa. Nestas 
circunstâncias, também não se pode considerar que a comparência do referido curador de ausentes 
constitua uma aceitação tácita por parte desse requerido.

56 Em segundo lugar, cabe observar que, no âmbito do Regulamento n.o 44/2001, a competência 
internacional do tribunal chamado a pronunciar-se só é objeto de fiscalização jurisdicional oficiosa ou 
com base na ação desse requerido, como resulta dos artigos 26.° e 34.°, n.o 2, desse regulamento, se o 
mesmo for considerado revel. Nessas circunstâncias, o respeito dos direitos de defesa exige que um 
representante legal só possa validamente comparecer em representação do requerido na aceção do 
Regulamento n.o 44/2001 se estiver efetivamente em condições de garantir a defesa do requerido 
ausente. Ora, como decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa ao artigo 27.o, n.o 2, da 
Convenção de 27 de setembro de 1968 relativa à competência judiciária e à execução de decisões em 
matéria civil e comercial (JO 1972, L 299, p. 32; EE 01 F1 p. 186), conforme alterada pelas sucessivas 
Convenções relativas à adesão de novos Estados-Membros a essa Convenção, e da jurisprudência 
relativa ao artigo 34.o, n.o 2, do Regulamento n.o 44/2001, um requerido que ignora o processo 
iniciado contra si e em representação do qual comparece um advogado ou um «tutor» que não foi 
mandatado encontra-se na impossibilidade absoluta de se defender e deve, portanto, ser considerado 
revel na aceção dessa disposição, mesmo que o processo tenha adquirido um caráter contraditório (v., 
neste sentido, no que respeita à interpretação da referida Convenção de 27 de setembro de 1968, 
conforme alterada, acórdãos Hendrikman e Feyen, C-78/95, EU:C:1996:380, n.o 18, e Hypoteční banka, 
EU:C:2011:745, n.os 53 e 54).

57 Em terceiro lugar, uma interpretação do artigo 24.o desse regulamento segundo a qual um curador de 
ausentes pode comparecer em nome deste não seria conforme com os objetivos das regras de 
competência estabelecidas no referido regulamento que devem, como decorre do considerando 11, 
apresentar um elevado grau de certeza jurídica e articular-se em torno do princípio de que em geral a
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competência tem por base o domicílio do requerido. Com efeito, numa situação como a que está em 
causa no processo principal, em que a petição inicial não foi notificada a A, que estava domiciliado 
num Estado-Membro diferente do Estado-Membro a que pertence o tribunal onde foi submetido o 
processo, a determinação da competência internacional dos tribunais austríacos devido à comparência 
de um curador de ausentes, nomeado para A, não se pode considerar que tenha caráter jurídico.

58 Por último, o direito de ação do demandante garantido pelo artigo 47.o da Carta, que deve ser aplicado 
respeitando simultaneamente os direitos de defesa do requerido no âmbito do Regulamento 
n.o 44/2001 (v., neste sentido, acórdãos Hypoteční banka, EU:C:2011:745, n.os 48 e 49, e 
G, EU:C:2012:142, n.os 47 e 48), não exige uma interpretação diferente do artigo 24.o desse 
regulamento, contrariamente ao que sustentam B e o. nas suas observações que apresentaram ao 
Tribunal de Justiça.

59 A este respeito, B e o. salientam que, no âmbito do litígio no processo principal, A ainda não revelou o 
seu domicílio atual, impedindo assim a determinação do tribunal competente e o exercício do seu 
direito de ação. Nesta situação, para evitar uma situação de denegação de justiça e para garantir um 
justo equilíbrio entre os direitos do demandante e do requerido, em conformidade com a 
jurisprudência referida no número anterior, há que reconhecer que um curador de ausentes pode 
comparecer em representação do requerido na aceção do artigo 24.o do Regulamento n.o 44/20014.

60 Ora, embora o Tribunal de Justiça tenha declarado, nas circunstâncias especiais dos processos que 
deram origem aos acórdãos Hypoteční banka (EU:C:2011:745) e G (EU:C:2012:142), que o 
Regulamento n.o 44/2001, interpretado à luz do artigo 47.o da Carta, não se opõe a um processo 
contra um requerido ausente em que este tenha sido privado da faculdade de se defender de forma 
eficaz, esse mesmo tribunal sublinhou o facto de esse requerido ter a possibilidade de fazer respeitar 
os direitos de defesa opondo-se, nos termos do artigo 34.o, n.o 2, desse regulamento, ao 
reconhecimento da sentença contra si proferida (v., neste sentido, acórdãos Hypoteční banka, 
EU:C:2011:745, n.os 54 e 55, e G, C-292/10, EU:C:2012:142, n.os 57 e 58). Esta possibilidade de recurso 
com base no artigo 34.o, n.o 2, do referido regulamento pressupõe, contudo, como declarado no n.o 56 
do presente acórdão, a revelia do requerido e que os atos processuais levados a cabo pelo tutor ou pelo 
curador do ausente não equivalham à comparência deste último na aceção do mesmo regulamento. Em 
contrapartida, no caso em apreço, os atos processuais levados a cabo pelo curador de ausentes nos 
termos do § 116 do ZPO têm por efeito que se deve considerar que A compareceu no tribunal a que 
foi submetido o processo ao abrigo da legislação nacional. Ora uma interpretação do artigo 24.o do 
Regulamento n.o 44/2001 segundo a qual o tutor ou o curador de ausentes pode comparecer em 
representação desse requerido na aceção do artigo 24.o do Regulamento n.o 44/2001 não estabelece 
um justo equilíbrio entre o direito de ação e o direito de defesa.

61 Consequentemente, há que responder à segunda e terceira questões que o artigo 24.o do Regulamento 
n.o 44/2001, interpretado à luz do artigo 47.o da Carta, deve ser interpretado no sentido de que, quando 
um órgão jurisdicional nacional nomeia um curador de ausentes para um requerido que não foi 
notificado da petição inicial por falta de residência conhecida, em conformidade com a legislação 
nacional, a comparência desse curador não equivale à comparência em juízo desse requerido na 
aceção do artigo 24.o desse regulamento que determina a competência internacional desse órgão 
jurisdicional.

Quanto às despesas

62 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o 
órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas 
outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.
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Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Quinta Secção) declara:

1) O direito da União, nomeadamente o artigo 267.o TFUE, deve ser interpretado no sentido de 
que se opõe a uma legislação nacional como a que está em causa no processo principal 
segundo a qual os tribunais comuns que decidem em sede de recurso ou em última instância 
devem, quando considerarem que uma lei nacional viola o artigo 47.o da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, submeter ao Tribunal Constitucional, no decurso da 
instância, um pedido de revogação da lei com força obrigatória geral em vez de se 
limitarem a não a aplicar ao caso concreto, desde que o caráter prioritário desse 
procedimento tenha como consequência impedir, quer antes da apresentação desse pedido 
ao órgão jurisdicional nacional competente para exercer a fiscalização da 
constitucionalidade das leis quer, sendo caso disso, depois da decisão desse órgão 
jurisdicional sobre o referido pedido, esses tribunais comuns de exercerem a sua faculdade 
ou cumprirem a obrigação de submeter ao Tribunal de Justiça questões prejudiciais. Em 
contrapartida, o direito da União, nomeadamente o artigo 267.o TFUE, deve ser 
interpretado no sentido de que não se opõe a essa legislação nacional, desde que os 
referidos tribunais comuns possam:

em qualquer momento do processo que considerem adequado, mesmo depois de 
concluído o procedimento incidental de fiscalização geral das leis, submeter ao Tribunal 
de Justiça qualquer questão prejudicial que entendam ser necessária;

adotar qualquer medida necessária a fim de assegurar a tutela jurisdicional provisória 
dos direitos conferidos pela ordem jurídica da União; e

não aplicar, concluído esse procedimento incidental, a disposição legislativa nacional em 
causa se a considerarem contrária ao direito da União.

Cabe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar se a legislação nacional pode ser 
interpretada em conformidade com estas exigências do direito da União.

2) O artigo 24.o do 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, interpretado à luz do artigo 47.o da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, deve ser interpretado no sentido de que, quando um órgão jurisdicional 
nacional nomeia um curador de ausentes para um requerido que não foi notificado da 
petição inicial por falta de residência conhecida, em conformidade com a legislação 
nacional, a comparência desse curador não equivale à comparência em juízo desse 
requerido na aceção do artigo 24.o desse regulamento que determina a competência 
internacional desse órgão jurisdicional.

Assinaturas
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11 de novembro de 2015 (*)

«Reenvio prejudicial — Cooperação judiciária em matéria civil — Citação e notificação dos atos judiciais e extrajudiciais
— Conceito de ‘ato extrajudicial’ — Documento particular — Incidência transfronteiriça — Funcionamento do mercado

interno»
No processo C‑223/14,
que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.° TFUE, pelo Juzgado de
Primera  Instancia  n° 7  de  Las  Palmas de Gran Canaria  (Espanha),  por  decisão de 28 de  abril  de 2014,  que deu
entrada no Tribunal de Justiça em 7 de maio de 2014, no processo
Tecom Mican SL,
José Arias Domínguez,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),
composto  por:  A.  Tizzano  (relator),  vice‑presidente  do  Tribunal  de  Justiça,  exercendo  funções  de  presidente  da
Primeira Secção, F. Biltgen, A. Borg Barthet, E. Levits e M. Berger, juízes,
advogado‑geral: Y. Bot,
secretário: M. Ferreira, administradora principal,
vistos os autos e após a audiência de 25 de março de 2015,
vistas as observações apresentadas:

—        em representação da Tecom Mican SL, por T. Rosales Hernández, abogado,
—        em representação do Governo espanhol, por A. Gavela Llopis, na qualidade de agente,
—        em representação do Governo alemão, por T. Henze e J. Kemper, na qualidade de agentes,
—        em representação do Governo húngaro, por M. Fehér e G. Koós, na qualidade de agentes,
—        em representação do Governo português, por L. Inez Fernandes, A. Fonseca Santos e R. Chambel Margarido, na

qualidade de agentes,
—        em representação da Comissão Europeia, por F. Castillo de la Torre e M. Wilderspin, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado‑geral na audiência de 4 de junho de 2015,
profere o presente

Acórdão
        O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 16.° do Regulamento (CE) n.° 1393/2007

do  Parlamento  Europeu  e  do  Conselho,  de  13  de  novembro  de  2007,  relativo  à  citação  e  à  notificação  dos  atos
judiciais e extrajudiciais em matérias civil e comercial nos Estados‑Membros («citação e notificação de atos») e que
revoga o Regulamento (CE) n.° 1348/2000 do Conselho (JO L 324, p. 79).

               Este pedido  foi apresentado no âmbito de um recurso  interposto no Juzgado de Primera Instancia n° 7 de Las
Palmas  de  Gran  Canaria  (Tribunal  de  Primeira  Instância  n°  7  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria)  por  um  agente
comercial, Tecom Mican SL (a seguir «Tecom»), contra uma decisão do secretário judicial desse tribunal em que este
recusou, fora de um processo judicial, notificar a MAN Diesel & Turbo SE (a seguir «MAN Diesel») de uma carta de
interpelação.
 Quadro jurídico
 Direito internacional

        O artigo 17.° da Convenção de Haia, de 15 de novembro de 1965, relativa à citação e à notificação no estrangeiro de
atos judiciais e extrajudiciais em matérias civil e comercial (a seguir «Convenção de Haia de 1965»), prevê:
«Os  atos  extrajudiciais  emanados  das  autoridades  e  oficiais  de  justiça  de  um  Estado  contratante  podem  ser
transmitidos  para  citação  ou  para  notificação num outro  Estado  contratante,  segundo  as  formas  e  nas  condições
previstas pela presente Convenção.»

        O Manual Prático sobre o Funcionamento da Convenção da Haia (Secretariado Permanente da Conferência da Haia
de Direito Internacional Privado, Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, 3.ª
edição,  Bruylant,  Bruxelas,  2006),  refere,  nomeadamente,  que  «os  atos  extrajudiciais  se  distinguem  dos  atos
judiciais na medida em que não estão diretamente associados a um processo, e dos atos puramente particulares pelo
facto de carecerem da intervenção de uma ‘autoridade ou de um oficial de justiça’».
 Direito da União

        Por ato de 26 de maio de 1997, o Conselho da União Europeia adotou, com base no artigo K.3 do Tratado UE (os
artigos K a K.9 do Tratado UE foram substituídos pelos artigos 29.° UE a 42.° UE), a Convenção relativa à citação e à
notificação dos atos judiciais e extrajudiciais em matérias civil e comercial nos Estados‑Membros da União Europeia
(JO C 261, p. 1, a seguir «Convenção de 1997»).

               Esta Convenção não define o conceito de ato extrajudicial. Contudo, o Relatório explicativo sobre a convenção,
elaborada com base no artigo K.3 do Tratado da União Europeia relativa à citação e à notificação dos atos judiciais e

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6?PortalAction_x_000_userLang=en
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=PT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=171281&occ=first&dir=&actionMethod=document%2Fdocument.xhtml%3AformController.resetAction&cid=574902
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-223%252F14&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=574902


extrajudiciais em matérias civil e comercial nos Estados‑Membros da União Europeia (JO 1997, C 261, p. 26), indica,
no comentário relativo ao artigo 1.° desta Convenção, o seguinte:
«[...] Quanto aos atos extrajudiciais, afigura‑se impossível dar uma definição precisa. Pode‑se considerar que se trata
de atos passados por um funcionário, como um ato notarial ou um ato de funcionário de justiça, ou de atos passados
por  uma  autoridade  oficial  do  Estado‑Membro,  ou  ainda  de  atos  cuja  natureza  e  importância  justifiquem  a  sua
transmissão e notificação aos destinatários através de um procedimento oficial.»

        A referida Convenção não foi ratificada pelos Estados‑Membros.
        Inspirado nesse texto, o Regulamento (CE) n.° 1348/2000 do Conselho, de 29 de maio de 2000, relativo à citação e

à notificação dos atos judiciais e extrajudiciais em matérias civil e comercial nos Estados‑Membros (JO L 160, p. 37),
previa, no seu artigo 16.°:
«Os atos extrajudiciais podem ser transmitidos para citação ou para notificação num outro Estado‑Membro segundo
as formas previstas pelo presente regulamento.»

        O artigo 17.°, alínea b), deste regulamento previa o estabelecimento de um glossário de atos que podem ser objeto
de citação ou de notificação ao abrigo do referido regulamento.

            Este  glossário  constituía  o  anexo  II  da Decisão  2001/781/CE  da Comissão,  de  25  de  setembro  de  2001,  que
estabelece  um manual  de  entidades  requeridas  e  um  glossário  de  atos  que  podem  ser  objeto  de  citação  ou  de
notificação ao abrigo do Regulamento n.° 1348/2000 (JO L 298, p. 1, e — retificações — JO 2002, L 31, p. 88, e
JO 2003, L 60, p. 3), conforme alterada pela Decisão 2007/500/CE da Comissão, de 16 de julho de 2007 (JO L 185,
p. 24). O referido glossário incluía as informações fornecidas pelos Estados‑Membros em cumprimento do disposto no
artigo  17.°,  alínea  b),  do  Regulamento  n.°  1348/2000.  Relativamente  ao  Reino  de  Espanha,  referia‑se,
nomeadamente,  que,  «[q]uanto  aos  atos  extrajudiciais  que  podem  ser  notificados,  são  documentos  não  judiciais
provenientes  das  autoridades  públicas  competentes,  segundo  a  lei  espanhola,  para  procederem  a  citações  ou
notificações».

      O Regulamento n.° 1348/2000 foi revogado e substituído pelo Regulamento n.° 1393/2007.
      Em conformidade com os considerandos 2 e 6 do Regulamento n.° 1393/2007:

«(2)           O bom  funcionamento do mercado  interno exige que se melhore e  torne mais  rápida a  transmissão entre os
Estados‑Membros de atos judiciais e extrajudiciais em matéria civil ou comercial para efeitos de citação e notificação.
[...]

(6)      A eficácia e a celeridade nos processos judiciais no domínio civil impõe que os atos judiciais e extrajudiciais sejam
transmitidos diretamente e através de meios rápidos entre as entidades  locais designadas pelos Estados‑Membros.
[...]»

      O artigo 2.°, n.° 1, deste regulamento dispõe:
«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.»

      Nos termos do artigo 23.°, n.° 1, do referido regulamento, o Reino de Espanha comunicou à Comissão Europeia o
facto de ter designado como «entidade de origem» o secretário dos tribunais nacionais (Secretario Judicial) (a seguir
«secretário judicial»).

      Os artigos 12.° a 15.° do Regulamento n.° 1393/2007 preveem os «outros meios de transmissão e de citação ou
notificação de atos judiciais».

      O artigo 16.° deste regulamento tem a seguinte redação:
«Os  atos  extrajudiciais  podem  ser  transmitidos  para  citação  ou  notificação  noutro  Estado‑Membro  nos  termos  do
presente regulamento.»
 Direito espanhol

      A Lei 12/1992 sobre o contrato de agência (Ley 12/1992, sobre contrato de agencia), de 27 de maio de 1992 (BOE
de 29 de maio de 1992, a seguir «Lei 12/1992») transpôs para o direito interno espanhol a Diretiva 86/653/CEE do
Conselho,  de  18 de  dezembro de 1986,  relativa  à  coordenação do  direito  dos  Estados‑Membros  sobre  os  agentes
comerciais (JO L 382, p. 17).

      O artigo 15.°, n.° 2, da Lei 12/1992 dispunha:
«O agente tem direito a exigir a apresentação da  informação contabilística da outra parte na medida em que seja
necessária à verificação de todos os elementos relativos às comissões que lhe sejam devidas e nos termos previstos
no Código Comercial. O agente tem ainda direito à prestação pela outra parte das informações que sejam necessárias
à verificação do seu montante.»

      O artigo 28.° da referida lei, sob a epígrafe «Indemnização de clientela», dispõe:
«1.      No termo do contrato de agência, por tempo determinado ou indeterminado, o agente que tenha angariado
novos clientes para a outra parte ou aumentado substancialmente o volume de negócios com a clientela preexistente
terá  direito  a  uma  indemnização  se  a  outra  parte  continuar  a  beneficiar  consideravelmente,  após  a  cessação  do
contrato, da atividade anterior do agente e constituir  solução equitativa em razão da existência de pactos de não
concorrência, comissões que deixe de auferir ou outras circunstâncias do caso.
[...]»

      Nos termos do artigo 31.° da Lei 12/1992:
«A ação destinada a exigir a indemnização de clientela ou a indemnização por perdas e danos deve ser proposta no
prazo de um ano a contar da cessação do contrato.»
 Litígio no processo principal e questões prejudiciais

      A MAN Diesel, sociedade de direito alemão, e a Tecom, sociedade de direito espanhol, celebraram, em novembro de
2009, um contrato de agência comercial.



      Em 8 de março de 2012, a MAN Diesel denunciou este contrato, com efeitos a partir de 31 de dezembro de 2012.
      Na sequência dessa denúncia, em 19 de novembro de 2013, a Tecom pediu ao secretário judicial do Juzgado de

Primera  Instancia  n°  7  de  Las  Palmas  de Gran Canaria  que  procedesse  à  notificação,  através  da  entidade  alemã
competente, de uma carta de interpelação, exigindo, nos termos da Lei 12/1992, o pagamento de um montante que
a Tecom considerava ser‑lhe devido a título de  indemnização de clientela e de comissões devidas e não pagas, ou,
subsidiariamente,  a  comunicação  de  informações  contabilísticas.  Esta  carta  referia,  além  disso,  que  a  mesma
interpelação tinha já sido enviada à MAN Diesel, mediante uma outra carta de interpelação, formalizada perante um
notário espanhol, com vista a conferir‑lhe valor de ato público notarial.

      Em 11 de dezembro de 2013, o secretário judicial  indeferiu o pedido apresentado pela Tecom, considerando não
existir nenhum processo judicial no âmbito do qual fosse pedida a prática do ato de auxílio judicial requerido.

          No dia seguinte, a Tecom interpôs reclamação dessa decisão, alegando que, nos termos do acórdão Roda Golf &
Beach Resort (C‑14/08, EU:C:2009:395), o artigo 16.° do Regulamento n.° 1393/2007 não exige a existência de
um processo judicial pendente para que se proceda à notificação de atos extrajudiciais como aquele em questão no
processo principal.

      Em todo o caso, em 13 de dezembro de 2013, a Tecom remeteu à MAN Diesel, através de um notário espanhol,
uma  outra  carta  de  interpelação,  exigindo  o  pagamento  das  comissões  devidas  e  não  pagas,  bem  como  a
indemnização  de  clientela,  a  fim de  respeitar  o  prazo  de  prescrição  de  um ano  a  contar  da  cessação  do  contrato
prevista no artigo 31.° da Lei 12/1992 para propositura da ação relativa a esta indemnização.

      Por despacho de 20 de dezembro de 2013, o secretário judicial  indeferiu a reclamação e confirmou a decisão de
indeferimento  reclamada, precisando que não é possível  considerar qualquer documento particular  como um «ato
extrajudicial», suscetível de «notificação» na aceção do artigo 16.° do Regulamento n.° 1393/2007. Em particular,
considerou que apenas os atos extrajudiciais que, pela sua natureza ou pelo seu caráter  formal, produzem efeitos
jurídicos determinados são abrangidos pelo âmbito de aplicação deste regulamento.

      Por carta de 2 de janeiro de 2014, a Tecom interpôs recurso deste despacho, alegando que mesmo um documento
puramente  particular  pode  ser  notificado,  como «ato  extrajudicial»,  na  aceção  do  artigo  16.°  do Regulamento  n.
° 1393/2007.

      No âmbito deste recurso, o Juzgado de Primera Instancia n° 7 de Las Palmas de Gran Canaria recordou que, na
verdade,  nos  termos  do  acórdão  Roda  Golf  &  Beach  Resort  (C‑14/08,  EU:C:2009:395),  o  conceito  de  «ato
extrajudicial», na aceção do aludido artigo 16.°, é um conceito autónomo do direito da União e que a cooperação
judiciária visada por este artigo e pelo Regulamento n.° 1393/2007 «é suscetível de se manifestar quer no quadro de
um processo judicial quer à margem desse processo». Contudo, também salientou não dispor de nenhum elemento
que lhe permita determinar se um documento que não foi emitido nem redigido por uma autoridade ou funcionário
público pode ser considerado «ato extrajudicial».

      Nestas condições o Juzgado de Primera Instancia n° 7 de Las Palmas de Gran Canaria decidiu suspender a instância
e submeter ao Tribunal de Justiça as questões prejudiciais seguintes:

«1)            Um  documento  puramente  particular,  independentemente  de  não  ter  sido  emitido  por  uma  autoridade  ou
funcionário  público  não  judicial,  pode  ser  considerado  um  ‘ato  extrajudicial’  nos  termos  do  artigo  16.°  do
Regulamento n.° 1393/2007 […]?

2)      Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, todos os documentos [particulares] podem ser considerados atos
extrajudiciais, ou devem reunir algumas características concretas?

3)      No caso de o documento reunir as referidas características, um cidadão da União pode pedir a notificação e citação
através  do  procedimento  previsto  no  artigo  16.°  do  atual  Regulamento  n.°  1393/2007  […],  no  caso  de  já  ter
procedido a essa notificação através de outra autoridade pública não judicial, por exemplo, um notário?

4)      Por último, deve ter‑se em conta, para efeitos do artigo 16.° do Regulamento n.° 1393/2007, o facto de a referida
cooperação ter efeitos transfronteiriços e ser necessária ao bom funcionamento do mercado interno? Em que casos
se deve entender que a cooperação tem ‘efeitos transfronteiriços e é necessária ao bom funcionamento do mercado
interno’»?
 Quanto às questões prejudiciais
 Quanto à primeira e segunda questões

      Através da primeira e segunda questões, que devem examinar‑se conjuntamente, o órgão jurisdicional de reenvio
pergunta,  em  substância,  se  e,  em  caso  afirmativo,  em  que  condições  deve  ser  interpretado  o  artigo  16.°  do
Regulamento n.° 1393/2007 no  sentido de que o  conceito  de «ato  extrajudicial»  previsto neste  artigo  inclui  um
documento particular que não foi emitido ou certificado por uma autoridade ou funcionário público não judicial.

      Com vista a fornecer uma resposta útil a estas questões, importa antes de mais recordar que, quanto ao conceito de
«ato  extrajudicial»  constante  do  artigo  16.°  do  Regulamento  n.°  1348/2000,  regulamento  que  foi  revogado  e
substituído pelo Regulamento n.° 1393/2007, o Tribunal  de  Justiça decidiu  já que este deve  ser  considerado um
conceito autónomo do direito da União (acórdão Roda Golf & Beach Resort, C‑14/08, EU:C:2009:395, n.os 49 e 50).
Ora, conforme também salientou o advogado‑geral no n.° 46 das suas conclusões, não existe nenhum motivo para
não interpretar de modo análogo o mesmo conceito de «ato extrajudicial» referido no artigo 16.° do Regulamento n.
° 1393/2007.

      A este respeito, deve também salientar‑se que, como o Tribunal declarou já anteriormente, o referido conceito de ato
extrajudicial deve ser entendido em termos amplos, não podendo assim circunscrever‑se apenas aos atos praticados
no  âmbito  de  um  processo  judicial,  podendo  incluir  igualmente  os  documentos  lavrados  pelos  notários  (v.,  neste
sentido, acórdão Roda Golf & Beach Resort, C‑14/08, EU:C:2009:395, n.os 56 a 59).

            Esta  constatação  não  permite,  contudo,  por  si  só,  determinar  se  um  tal  conceito  compreende  apenas  os  atos
emitidos ou certificados, fora de um processo judicial, por uma autoridade ou funcionário público não judicial, ou se
abrange igualmente os documentos particulares.



      Ora, na falta de precisão, na própria redação do artigo 16.° do Regulamento n.° 1393/2007, para determinar, para
estes efeitos, o âmbito do dito  conceito,  importa  ter em consideração, de acordo com  jurisprudência  constante, o
contexto do referido artigo 16.° e os objetivos prosseguidos pelo regulamento, bem como, neste caso, a sua génese
(v.  acórdãos  Drukarnia  Multipress,  C‑357/13,  EU:C:2015:253,  n.°  22,  e  Bund  für  Umwelt  und  Naturschutz
Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, n.° 30).

      No que respeita desde logo ao contexto, importa recordar que o Regulamento n.° 1393/2007, adotado com base no
artigo 61.°, alínea c), CE, estabelece, como é enunciado no seu considerando 1, um mecanismo intracomunitário de
citação  e  de  notificação  dos  atos  judiciais  e  extrajudiciais  em matéria  civil  ou  comercial,  com vista  a  desenvolver
progressivamente um espaço de liberdade, de segurança e de justiça.

      Nesta perspetiva, importa também salientar que, nos termos do considerando 2 do mesmo regulamento, este tem
por  objetivo  melhorar  e  tornar  mais  rápida  a  transmissão,  entre  os  Estados‑Membros,  dos  atos  judiciais  e
extrajudiciais em matéria civil ou comercial, a fim de reforçar o bom funcionamento do mercado interno (v., neste
sentido,  acórdãos  Alder,  C‑325/11,  EU:C:2012:824,  n.os  29  e  34,  e  Roda  Golf  &  Beach  Resort,  C‑14/08,
EU:C:2009:395, n.° 54).

            Não  decorrendo,  contudo,  destas  precisões  qualquer  indicação  decisiva  quanto  ao  âmbito  do  conceito  de  ato
extrajudicial,  torna‑se  necessário  procurar  outros  elementos  úteis  também  nos  antecedentes  legislativos  do
Regulamento n.° 1393/2007, e, mais concretamente, no contexto de desenvolvimento do domínio da cooperação
judiciária  em  matéria  civil,  no  qual  este  se  inscreve  (v.,  neste  sentido,  acórdão  Weiss  und  Partner,  C‑14/07,
EU:C:2008:264, n.° 50).

           A este propósito,  importa recordar que, por ato de 26 de maio de 1997, antes mesmo da entrada em vigor do
Regulamento n.° 1348/2000, o Conselho tinha adotado a Convenção de 1997.

      Esta Convenção não definiu o conceito de ato extrajudicial. Contudo, o seu relatório explicativo, mencionado no n.
° 6 do presente acórdão, indicava, no comentário relativo ao artigo 1.°, que este conceito podia incluir não apenas os
atos emitidos por um funcionário, como um ato notarial ou um ato de funcionário de justiça ou os atos passados por
uma autoridade oficial do Estado‑Membro, mas também os documentos particulares «cuja natureza e  importância
justifiquem a sua transmissão e notificação aos destinatários através de um procedimento oficial».

            Embora  a  referida  Convenção  não  tenha  sido  ratificada  pelos  Estados‑Membros,  serviu,  contudo,  de  fonte  de
inspiração à elaboração do Regulamento n.° 1348/2000, cuja adoção visava precisamente assegurar a continuidade
dos resultados obtidos no âmbito da conclusão desta mesma Convenção.

      É certo que o Regulamento n.° 1348/2000 não fornecia também uma definição precisa e uniforme do conceito de
ato  extrajudicial,  e,  em  razão  do  seu  artigo  17.°,  alínea  b),  confiava  simplesmente  à  Comissão  o  encargo  de
estabelecer, em concertação com os Estados‑Membros, um glossário que indicasse os atos que podiam ser objeto de
citação  ou  de  notificação,  pelo  que  as  informações  assim  comunicadas  pelos  Estados‑Membros  tinham  um  valor

meramente indicativo (v. acórdão Roda Golf & Beach Resort, C‑14/08, EU:C:2009:395, n.os 46 e 47).
      A leitura deste relatório revela todavia que os Estados‑Membros, sob o controlo da Comissão, definiram de maneira

diferente os atos que consideravam suscetíveis de ser notificados ou citados em execução do referido regulamento (v.
acórdão Roda Golf & Beach Resort, C‑14/08, EU:C:2009:395, n.° 47), incluindo na categoria de atos extrajudiciais,
como  foi  salientado  pelo  advogado‑geral  no  n.°  36  das  suas  conclusões,  não  apenas  os  atos  emanados  de  uma
autoridade  pública  ou  de  um  funcionário  público  não  judicial mas  também  os  documentos  particulares  com  uma
relevância específica na ordem jurídica em questão.

            Pode  concluir‑se  das  considerações  precedentes  que,  em  consonância  com  as  orientações  decorrentes  da
jurisprudência referida no n.° 33 do presente acórdão e conforme referido pelo advogado‑geral no n.° 60 das suas
conclusões, o conceito de «ato extrajudicial», na aceção do artigo 16.° do Regulamento n.° 1393/2007, deve ser
interpretado no sentido de que abrange tanto os documentos elaborados ou certificados por uma autoridade pública
ou  de  um  funcionário  público  não  judicial  como  os  documentos  particulares  cuja  transmissão  formal  ao  seu
destinatário residente no estrangeiro seja necessária para o exercício, a prova ou a salvaguarda de um direito ou de
uma pretensão jurídica em matéria civil ou comercial.

            Na  verdade,  a  transmissão  transfronteiriça  de  tais  atos,  por  via  do  mecanismo  de  citação  e  de  notificação
estabelecido pelo Regulamento n.° 1393/2007, contribui  igualmente para o reforço, no domínio da cooperação em
matéria civil ou comercial, do bom funcionamento do mercado interno e concorre para a progressiva concretização de
um espaço de liberdade, segurança e justiça na União Europeia.

            Em  face  do  exposto,  importa  responder  à  primeira  e  segunda  questões  que  o  artigo  16.°  do  Regulamento  n.
°  1393/2007  deve  ser  interpretado  no  sentido  de  que  o  conceito  de  «ato  extrajudicial»,  visado  nesse  artigo,
compreende não só os documentos elaborados ou certificados por uma autoridade pública ou um funcionário público
não judicial como os documentos particulares cuja transmissão formal ao seu destinatário residente no estrangeiro
seja necessária para o exercício, a prova ou a salvaguarda de um direito ou de uma pretensão jurídica em matéria
civil ou comercial.
 Quanto à terceira questão

      Com a terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o Regulamento n.° 1393/2007
deve ser interpretado no sentido de que é admissível a citação ou a notificação de um ato extrajudicial nos termos
das modalidades estabelecidas nesse regulamento mesmo que já tenha sido efetuada uma primeira citação ou uma
primeira notificação através de um outro meio de transmissão.

      A título preliminar, importa salientar que não resulta claramente dos autos nem das informações fornecidas pelas
partes na audiência se a primeira citação ou a primeira notificação visada por esta questão foi efetuada através de um
meio  de  transmissão  não  previsto  no  Regulamento  n.°  1393/2007  ou  de  algum  dos  meios  de  transmissão
estabelecidos por este.



      Nestas condições, a fim de fornecer uma resposta útil ao órgão jurisdicional de reenvio, importa, em primeiro lugar,
examinar  a  hipótese  de  um  recorrente  ter  efetuado  a  primeira  citação  ou  a  primeira  notificação  através  de
modalidades não previstas pelo Regulamento n.° 1393/2007.

           A este propósito, basta recordar que a redação do artigo 1.°, n.° 1, do mesmo regulamento precisa que este é
aplicável, em matéria civil e comercial, «quando um ato […] extrajudicial deva ser transmitido de um Estado‑Membro
para outro Estado‑Membro para aí ser objeto de citação ou notificação» (acórdão Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, n.
° 20).

      Neste contexto, como o Tribunal de Justiça já declarou, o referido regulamento prevê apenas duas circunstâncias em
que a citação e a notificação de um ato entre Estados‑Membros caem fora do seu âmbito de aplicação e não podem
realizar‑se  pelos  meios  aí  estabelecidos,  a  saber,  por  um  lado,  quando  o  domicílio  ou  o  paradeiro  habitual  do
destinatário  seja  desconhecido  e,  por  outro,  quando  este  último  tenha  nomeado  um  representante  no
Estado‑Membro no qual o processo corre os seus termos (v. acórdão Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, n.° 24).

      É assim certo que, como sublinhou o advogado‑geral no n.° 75 das suas conclusões, o Regulamento n.° 1393/2007
não prevê qualquer outra exceção à utilização dos meios previstos para a transmissão entre os Estados‑Membros de
um ato extrajudicial, na hipótese em que um  requerente  tenha  já previamente  citado ou notificado esse mesmo
documento através de um meio de transmissão diverso dos previstos neste regulamento.

      Daqui decorre que, nesta hipótese, a citação ou a notificação transfronteiriça de um ato extrajudicial de acordo com
os meios de transmissão estabelecidos pelo Regulamento n.° 1393/2007 considera‑se admissível.

      No que respeita, em segundo lugar, às consequências associadas à hipótese em que um requerente tenha efetuado
uma primeira citação ou uma primeira notificação de acordo com as modalidades estabelecidas pelo Regulamento n.
° 1393/2007, deve sublinhar‑se que este prevê, de forma taxativa, os diferentes meios de transmissão (v. acórdão
Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, n.° 32), aplicáveis à citação e à notificação de atos extrajudiciais nos termos do
seu artigo 16.°

      Em especial, o artigo 2.° do referido regulamento dispõe que a transmissão dos atos deve ser efetuada, em princípio,
entre as entidades de origem e as entidades requeridas designadas pelos Estados‑Membros (acórdão Alder, C‑325/11,
EU:C:2012:824, n.° 30).

      Além disso, o referido regulamento prevê, na sua secção 2, outros meios de transmissão, como a transmissão por
via  consular  ou  diplomática,  bem  como  a  citação  ou  notificação  por  agentes  diplomáticos  ou  consulares,  por
intermédio dos serviços postais ou ainda, a pedido de qualquer interessado, diretamente por diligência de oficiais de
justiça,  funcionários  ou  outras  pessoas  competentes  do  Estado‑Membro  requerido  (acórdão  Alder,  C‑325/11,
EU:C:2012:824, n.° 31).

      Neste contexto, importa contudo precisar, por um lado, que o Regulamento n.° 1393/2007 não estabeleceu uma
hierarquia entre os diferentes meios de transmissão aí previstos (acórdãos Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, n.° 31,
e Plumex, C‑473/04, EU:C:2006:96, n.° 20).

      Por outro lado, importa salientar que, como indicou o advogado‑geral nos n.os 78 e 79 das suas conclusões, a fim de
garantir o rápido cumprimento da transmissão transfronteiriça dos atos em questão, este regulamento não confere
às entidades de origem, às entidades requeridas, aos agentes diplomáticos ou consulares, a funcionários ou outras
pessoas  competentes  no  estado  requerido  a  tarefa  de  verificar  a  oportunidade  ou  bem  assim  a  pertinência  dos
motivos pelos quais um requerente procede à citação ou à notificação de um ato através dos meios de transmissão aí
previstos.

           Decorre das considerações precedentes que, em matéria de citação ou de notificação de um ato extrajudicial, o
requerente não só pode escolher um ou outro meio de transmissão previsto pelo Regulamento n.° 1393/2007 mas
também recorrer, simultânea ou sucessivamente, a dois ou vários dos meios aí previstos que considere, atendendo às
circunstâncias  do  caso  concreto,  os  mais  oportunos  ou  os  mais  adequados  (v.,  neste  sentido,  acórdão  Plumex,
C‑473/04, EU:C:2006:96, n.os 21, 22 e 31).

           Consequentemente, a  citação ou a notificação de um ato extrajudicial através de um dos meios previstos pelo
Regulamento  n.°  1393/2007  considera‑se  válida, mesmo  se  uma  primeira  transmissão  deste  ato  foi  já  efetuada
através de um meio diverso dos aí previstos.

      Atendendo às considerações precedentes, importa responder à terceira questão que o Regulamento n.° 1393/2007
deve ser interpretado no sentido de que a citação ou a notificação de um ato extrajudicial através das modalidades
estabelecidas por este regulamento é admissível mesmo quando uma primeira citação ou uma primeira notificação
desse  ato  tenha  já  sido  efetuada  através  de  um meio  de  transmissão  não  previsto  no  referido  regulamento  ou
através de um dos outros meios de transmissão estabelecidos por este.
 Quanto à quarta questão

      Com a quarta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 16.° do Regulamento n.
° 1393/2007 deve ser interpretado no sentido de que, para efeitos de aplicação desta disposição, deverá verificar‑se
caso a caso se a citação ou a notificação de um ato extrajudicial tem efeitos transfronteiriços e é necessária ao bom
funcionamento do mercado interno.

      A este propósito, no que respeita, em primeiro lugar, à incidência transfronteiriça, basta recordar que o Regulamento
n.° 1393/2007 é uma medida que, nos termos dos artigos 61.°, alínea c), CE e 65.° CE, se  insere no âmbito da
cooperação judiciária em matéria civil, tendo justamente uma tal incidência (v., neste sentido, acórdão Roda Golf &
Beach Resort, C‑14/08, EU:C:2009:395, n.° 53).

      Assim, o artigo 1.°, n.° 1, do referido regulamento prevê expressamente que, sem prejuízo das matérias excluídas, o
mesmo é aplicável em matéria civil e comercial, quando um ato judicial ou extrajudicial deva ser transmitido «de um
Estado‑Membro para um outro Estado‑Membro» para aí ser objeto de citação ou notificação.



      Assim sendo, visto a incidência transfronteiriça da transmissão de um ato judicial ou, como é o caso, extrajudicial
constituir um pressuposto objetivo de aplicabilidade do Regulamento n.° 1393/2007, deve ser considerado sempre
necessariamente  preenchido  para  que  a  citação  ou  a  notificação  de  um  tal  ato  esteja  abrangida  pelo  âmbito  de
aplicação deste regulamento e deve ser assim efetuada nos termos do sistema nele previsto.

      No que respeita, em segundo lugar, ao bom funcionamento do mercado interno, é certo que este constitui, como
resulta  do  considerando  2  do  Regulamento  n.°  1393/2007,  o  objetivo  principal  do mecanismo  de  citação  ou  de
notificação nele previsto (v., neste sentido, acórdão Roda Golf & Beach Resort, C‑14/08, EU:C:2009:395, n.° 55).

      Neste contexto, na medida em que todos os meios de transmissão dos atos judiciais e extrajudiciais previstos pelo
mesmo regulamento foram expressamente estabelecidos para alcançar o referido objetivo, é legítimo considerar que,
uma  vez  preenchidos  os  requisitos  de  aplicação  destes  meios,  a  citação  e  a  notificação  de  tais  atos  contribui
necessariamente para o bom funcionamento do mercado interno.

            Consequentemente,  conforme  referiu  também  o  advogado‑geral  no  n.°  71  das  suas  conclusões,  o  bom
funcionamento  do mercado  interno  não  deve  ser  considerado  um  elemento  a  analisar  antes  de  cada  citação  ou
notificação efetuadas segundo as modalidades previstas pelo Regulamento n.° 1393/2007 e, nomeadamente, no seu
artigo 16.°

      Atendendo ao exposto, importa responder à quarta questão que o artigo 16.° do Regulamento n.° 1393/2007 deve
ser  interpretado  no  sentido  de  que,  estando  preenchidos  os  requisitos  de  aplicação  desta  disposição,  não  há  que
verificar caso a caso se a citação ou a notificação de um ato extrajudicial tem efeitos transfronteiriços e é necessária
ao bom funcionamento do mercado interno.
 Quanto às despesas

           Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de  incidente suscitado perante o órgão
jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a
apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Primeira Secção) declara:

1)      O artigo 16.° do Regulamento (CE) n.° 1393/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de
novembro de 2007, relativo à citação e à notificação dos atos judiciais e extrajudiciais em matérias civil
e comercial nos Estados‑Membros («citação e notificação de atos») e que revoga o Regulamento (CE) n.
° 1348/2000 do Conselho, deve ser interpretado no sentido de que o conceito de «ato extrajudicial»,
visado nesse artigo, compreende não só os documentos elaborados ou certificados por uma autoridade
pública  ou  um  funcionário  público  não  judicial  como  os  documentos  particulares  cuja  transmissão
formal  ao  seu  destinatário  residente  no  estrangeiro  seja  necessária  para  o  exercício,  a  prova  ou  a
salvaguarda de um direito ou de uma pretensão jurídica em matéria civil ou comercial.

2)      O Regulamento n.° 1393/2007 deve ser interpretado no sentido de que a citação ou a notificação de
um ato extrajudicial através das modalidades estabelecidas por este regulamento é admissível mesmo
quando uma primeira citação ou uma primeira notificação desse ato tenha já sido efetuada através de
um meio de transmissão não previsto no referido regulamento ou através de um dos outros meios de
transmissão estabelecidos por este.

3)            O  artigo  16.°  do  Regulamento  n.°  1393/2007  deve  ser  interpretado  no  sentido  de  que,  estando
preenchidos os requisitos de aplicação desta disposição, não há que verificar caso a caso se a citação ou
a notificação de um ato extrajudicial tem efeitos transfronteiriços e é necessária ao bom funcionamento
do mercado interno.
Assinaturas

* Língua do processo: espanhol.
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ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

11 de junho de 2015 

Língua do processo: alemão.

«Reenvio prejudicial — Cooperação judiciária em matéria civil — Notificação dos atos judiciais e 
extrajudiciais — Regulamento (CE) n.o 1393/2007 — Artigo 1.o, n.o 1 — Conceito de ‘matéria civil ou 

comercial’ — Responsabilidade do Estado por ‘acta jure imperii’»

Nos processos apensos C-226/13, C-245/13, C-247/13 e C-578/13,

que têm por objeto quatro pedidos de decisão prejudicial nos termos do artigo 267.o TFUE, três dos 
quais apresentados pelo Landgericht Wiesbaden (Alemanha), por decisões de 16 e 18 de abril de 2013, 
que deram entrada no Tribunal de Justiça, respetivamente, em 29 de abril de 2013, 2 de maio de 2013 
e 3 de maio de 2013, e um apresentado pelo Landgericht Kiel (Alemanha), por decisão de 
25 de outubro de 2013, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 15 de novembro de 2013, nos 
processos

Stefan Fahnenbrock (C-226/13),

Holger Priestoph (C-245/13),

Matteo Antonio Priestoph (C-245/13),

Pia Antonia Priestoph (C-245/13),

Rudolf Reznicek (C-247/13),

Hans-Jürgen Kickler (C-578/13),

Walther Wöhlk (C-578/13),

Zahnärztekammer Schleswig-Holstein Versorgungswerk (C-578/13)

contra

República Helénica,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: A. Tizzano (relator), presidente de secção, S. Rodin, E. Levits, M. Berger e F. Biltgen, 
juízes,

advogado-geral: Y. Bot,

secretário: M. Aleksejev, administrador,



2 ECLI:EU:C:2015:383

ACÓRDÃO DE 11. 6. 2015 — PROCESSOS APENSOS C-226/13, C-245/13, C-247/13 E C-578/13
FAHNENBROCK E O.

vistos os autos e após a audiência de 15 de outubro de 2014,

vistas as observações apresentadas:

— em representação de S. Fahnenbrock, H. Priestoph e R. Reznicek, por F. Braun, Rechtsanwalt,

— em representação de H.-J. Kickler, W. Wöhlk e da Zahnärztekammer Schleswig-Holstein 
Versorgungswerk, por O. Hoepner, Rechtsanwalt,

— em representação do Governo grego, por D. Kalogiros, S. Charitaki, A. Karageorgou, S. Lekkou, M. 
Skorila e E. Panopoulou, na qualidade de agentes,

— em representação da Comissão Europeia, por B. Eggers e A.-M. Rouchaud-Joët, na qualidade de 
agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 9 de dezembro de 2014,

profere o presente

Acórdão

1 Os pedidos de decisão prejudicial têm por objeto a interpretação do artigo 1.o, n.o 1, do Regulamento 
(CE) n.o 1393/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de novembro de 2007, relativo à 
citação e à notificação dos atos judiciais e extrajudiciais em matérias civil e comercial nos 
Estados-Membros e que revoga o Regulamento (CE) n.o 1348/2000 do Conselho (JO L 324, p. 79).

2 Esses pedidos foram apresentados no âmbito de quatro litígios que opõem, no processo C-226/13, S. 
Fahnenbrock, no processo C-245/13, H., M. A. e P. A. Priestoph, no processo C-247/13, R. Reznicek, e 
no processo C-578/13, H.-J. Kickler, W. Wöhlk e a Zahnärztekammer Schleswig-Holstein 
Versorgungswerk à República Helénica, a propósito de ações destinadas a obter uma indemnização 
por perturbação da posse e da propriedade, ou a execução contratual de obrigações originárias 
vencidas, ou ainda indemnizações pelos prejuízos sofridos.

Quadro jurídico

Direito da União

3 Os considerandos 2, 6, 7 e 10 do Regulamento n.o 1393/2007 enunciam:

«(2) O bom funcionamento do mercado interno exige que se melhore e torne mais rápida a 
transmissão entre os Estados-Membros de atos judiciais e extrajudiciais em matéria civil ou 
comercial para efeitos de citação e notificação.

[...]

(6) A eficácia e a celeridade dos processos judiciais no domínio civil impõe que os atos judiciais e 
extrajudiciais sejam transmitidos diretamente e através de meios rápidos entre as entidades locais 
designadas pelos Estados-Membros. [...]

(7) A celeridade na transmissão justifica a utilização de todos os meios adequados, respeitando 
determinadas condições quanto à legibilidade e à fidelidade do documento recebido. [...]
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[...]

(10) A fim de assegurar a eficácia do presente regulamento, a possibilidade de recusar a citação ou 
notificação dos atos deverá limitar-se a situações excecionais.»

4 O artigo 1.o, n.o 1, deste regulamento define o seu âmbito de aplicação do seguinte modo:

«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 jure imperii’).

5 O artigo 3.o do referido regulamento prevê:

«Cada Estado-Membro designa uma entidade central encarregada de:

a) Fornecer informações às entidades de origem;

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 lho 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.»

6 O artigo 4.o, n.o 1, do mesmo regulamento prevê:

«Os atos judiciais são transmitidos, diretamente e no mais breve prazo possível, entre as entidades 
designadas ao abrigo do disposto no artigo 2.o»

7 O artigo 6.o, n.o 3, do Regulamento n.o 1393/2007 dispõe:

«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 [A]nexo I.»

Direito grego

8 A Lei n.o 4050/2012, de 23 de fevereiro de 2012, intitulada «Regras relativas à alteração dos títulos, à 
emissão ou garantia do Estado grego, com o acordo dos portadores de obrigações» (FEK A’ 36/
23.2.2012), estabelece as modalidades de reestruturação das obrigações do Estado grego. Resulta das 
decisões de reenvio que essa lei prevê, no essencial, a apresentação de uma proposta de reestruturação 
aos detentores de certas obrigações do Estado gregas e a introdução de uma cláusula de reestruturação 
igualmente conhecida pela denominação «CAC» («collective action clause»), que permite alterar as 
condições de emissão iniciais dos títulos através de decisões adotadas por maioria qualificada do 
capital ainda em dívida e que se impõem também à minoria.
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9 Nos termos do artigo 1.o, n.o 4, dessa lei, a alteração dos títulos em causa necessita da aprovação de um 
quórum que represente 50% do total das obrigações em questão, bem como de uma maioria 
qualificada correspondente a dois terços do capital participante.

10 O artigo 1.o, n.o 9, da referida lei prevê uma cláusula de reestruturação segundo a qual a decisão, 
adotada pelos titulares de obrigações, de aceitar ou recusar a proposta de reestruturação apresentada 
pelo Estado grego se aplica erga omnes, vincula todos os credores obrigacionistas em causa e 
prevalece sobre qualquer lei geral ou especial, qualquer decisão administrativa e qualquer contrato 
que se lhe oponha.

Litígios nos processos principais e questões prejudiciais

11 Os demandantes nos processos principais, todos com domicílio na Alemanha, adquiriram obrigações 
da República Helénica, que foram depositadas nas suas contas-títulos criadas pelos bancos.

12 Na sequência da adoção da Lei n.o 4050/2012, a República Helénica, em fevereiro de 2012, propôs aos 
demandantes nos processos principais uma troca de obrigações, prevendo, designadamente, uma troca 
das obrigações do Estado grego por novas obrigações do Estado com um valor nominal sensivelmente 
inferior. Para a concretização dessa troca, era necessária a aceitação expressa por parte dos credores 
privados.

13 Apesar de nenhum dos demandantes nos processos principais ter aceitado esta oferta, a República 
Helénica procedeu, contudo, em março de 2012, à troca proposta e, não obstante as reclamações dos 
demandantes, não lhes entregou os títulos depositados nas suas contas-títulos. Entretanto, venceram 
as obrigações em causa no processo C-578/13.

14 Nestas circunstâncias, os demandantes nos processos principais intentaram ações no órgão 
jurisdicional de reenvio contra a República Helénica para obterem uma indemnização por perturbação 
da posse e da propriedade, ou a execução contratual de obrigações originárias vencidas, ou ainda 
indemnizações pelos prejuízos sofridos.

15 No âmbito da notificação dessas ações à República Helénica, enquanto demandada, suscitou-se a 
questão de saber se, na aceção do artigo 1.o, n.o 1, do Regulamento n.o 1393/2007, essas mesmas ações 
diziam respeito a matéria civil ou comercial ou se tinham por objeto um ato ou uma omissão de um 
Estado no exercício do poder público.

16 Em especial, nos litígios em causa nos processos C-226/13 e C-247/13, o Landgericht Wiesbaden 
requereu ao Bundesamt für Justiz (Serviço Federal da Justiça) que este procedesse à citação das ações 
em questão à demandada, nos termos do procedimento previsto pelo Regulamento n.o 1393/2007. No 
âmbito desse pedido, o Bundesamt für Justiz expressou dúvidas quanto à possibilidade de qualificar 
essas ações no âmbito da matéria civil ou comercial, na aceção do referido regulamento. Por esse 
motivo, recusou proceder à citação das referidas ações e exigiu que o Landgericht Wiesbaden decida 
primeiro se os litígios em causa dizem ou não respeito a matéria civil ou comercial.

17 No litígio em causa no processo C-245/13, o Landgericht Wiesbaden baseia igualmente as suas dúvidas 
na apreciação do Bundesamt für Justiz em processos semelhantes.

18 Quanto ao litígio em causa no processo C-578/13, o Landgericht Kiel, tendo considerado que o 
Regulamento n.o 1393/2007 não era aplicável ao caso concreto, ordenou ao Bundesministerium für 
Justiz (Ministério Federal da Justiça) a citação da ação por via diplomática. Não obstante, este 
devolveu o pedido de citação sem o executar, fazendo referência aos pedidos de decisão prejudicial 
nos processos C-226/13, C-245/13 e C-247/13.
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19 Por conseguinte, os dois órgãos jurisdicionais de reenvio pretendem saber se os litígios em causa nos 
processos principais se enquadram no âmbito da matéria civil ou comercial, na aceção do artigo 1.o, 
n.o 1, do Regulamento n.o 1393/2007. Segundo eles, a resposta a esta questão depende da qualificação 
dos litígios que são chamados a dirimir. No caso em apreço, por um lado, os demandantes nos 
processos principais intentaram ações, com base no direito civil, destinadas, no essencial, a obter uma 
indemnização por perturbação da posse e da propriedade, ou a exigir a execução contratual de 
obrigações originárias vencidas, ou ainda a pedir indemnizações pelos prejuízos sofridos. Por outro 
lado, as condições contratuais de emissão das obrigações do Estado grego foram alteradas com a 
adoção da Lei n.o 4050/2012, o que pode deixar pensar que esse Estado atuou no exercício do seu 
poder público.

20 Nestas circunstâncias, o Landgericht Wiesbaden, nos processos C-226/13, C-245/13 e C-247/13, 
decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial, 
redigida nos mesmos termos nos três processos:

«Deve o artigo 1.o do [Regulamento n.o 1393/2007] ser interpretado no sentido de que se deve 
considerar como ‘matéria civil ou comercial’, na aceção do regulamento, uma ação na qual um 
adquirente de títulos de dívida emitidos pela demandada que se encontravam depositados na conta de 
títulos do demandante [no seu Banco] e [em relação aos quais o demandante] não tinha aceitado a 
oferta de troca feita pela demandada no fim de fevereiro de 2012, pede uma indemnização igual à 
diferença de valor que resultou da troca dos seus títulos que acabou por ser realizada em março de 
2012 e que lhe foi economicamente desfavorável?»

21 No processo C-578/13, o Landgericht Kiel também decidiu suspender a instância e submeter ao 
Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Deve o artigo 1.o do [Regulamento n.o 1393/2007] ser interpretado no sentido de que uma ação 
em que o detentor de títulos da dívida pública da demandada deduz pedidos de condenação e de 
indemnização contra a demandada deve ser qualificada como ‘matéria civil ou comercial’, na 
aceção do artigo 1.o, n.o 1, última frase, [deste] [r]egulamento, quando o detentor dos títulos não 
tiver aceitado a oferta de troca dos títulos proposta pela demandada em finais de fevereiro de 
2012 e concretizada pela [Lei n.o 4050/2012] [...]?

2) Uma ação que se baseia essencialmente na ineficácia ou invalidade da referida [Lei n.o 4050/2012] 
diz respeito à responsabilidade do Estado por atos e omissões no exercício do poder público, no 
sentido do artigo 1.o, n.o 1, última frase, do Regulamento [n.o 1393/2007]?»

22 Por decisão do presidente do Tribunal de Justiça de 5 de junho de 2013, os processos C-226/13, 
C-245/13 e C-247/13 foram apensados, para efeitos das fases escrita e oral e do acórdão. Por 
despacho de 6 de dezembro de 2013, o processo C-578/13 foi apensado para efeitos da fase oral e do 
acórdão.

Quanto às questões prejudiciais

Quanto à admissibilidade

23 Segundo a Comissão Europeia, os pedidos de decisão prejudicial nos processos C-226/13, C-245/13 
e C-247/13 são inadmissíveis. Com efeito, uma vez que esses pedidos não identificam o alegado ato de 
poder público em causa e contêm inexatidões relativamente à proposta de troca em questão, não 
expõem de modo suficiente e correto o contexto factual dos processos principais.
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24 Além disso, ainda que se admita que, no caso em apreço, se possa considerar que o órgão jurisdicional 
de reenvio foi chamado a pronunciar-se sobre um litígio nos termos do artigo 267.o TFUE, esse órgão 
só interrogou o Tribunal de Justiça devido ao facto de o Bundesamt für Justiz, na qualidade de 
«entidade central», na aceção do artigo 3.o do Regulamento n.o 1393/2007, ter recusado a transmissão 
dos pedidos dos demandantes nos processos principais às autoridades gregas e ter pedido ao referido 
órgão jurisdicional que decidisse previamente e de maneira definitiva a natureza das ações em causa. 
Ora, uma vez que essa entidade central não estava autorizada a opor-se a um pedido de transmissão 
proveniente do órgão jurisdicional nacional competente, a questão suscitada não é pertinente para 
regular os litígios em causa nos referidos processos.

25 A este respeito, importa recordar que, segundo jurisprudência constante, as questões relativas à 
interpretação do direito da União submetidas pelo juiz nacional no quadro regulamentar e factual que 
este define sob a sua responsabilidade, e cuja exatidão não compete ao Tribunal de Justiça verificar, 
gozam de uma presunção de pertinência. O Tribunal de Justiça só pode recusar-se a responder a uma 
questão prejudicial submetida à sua apreciação por um órgão jurisdicional nacional quando for 
manifesto que a interpretação do direito comunitário solicitada não tem nenhuma relação com a 
realidade ou com o objeto do litígio nos processos principais, quando o problema for hipotético ou 
ainda quando o Tribunal não disponha dos elementos de facto e de direito necessários para dar uma 
resposta útil às questões que lhe foram submetidas (acórdão Rohm Semiconductor, C-666/13, 
EU:C:2014:2388, n.o 38 e jurisprudência referida).

26 No caso em apreço, basta concluir, desde logo, que resulta claramente das decisões de reenvio que o 
alegado ato de poder público nos processos principais é constituído por uma alteração unilateral e 
retroativa das condições aplicáveis às obrigações emitidas pela República Helénica, alteração que se 
tornou possível com a Lei n.o 4050/2012.

27 Em seguida, no que diz respeito às alegadas inexatidões na exposição do conteúdo da proposta de troca 
apresentada pela República Helénica, basta recordar que não compete ao Tribunal de Justiça, mas ao 
órgão jurisdicional nacional, estabelecer os factos que deram origem ao litígio e tirar deles as 
consequências para a decisão que tem de proferir (acórdão Traum, C-492/13, EU:C:2014:2267, n.o 19 
e jurisprudência referida).

28 Além disso, não se afigura manifesto que o esclarecimento das dúvidas expressas pelo órgão 
jurisdicional de reenvio nos processos C-226/13, C-245/13 e C-247/13 no que diz respeito à 
qualificação dos litígios nele pendentes como enquadrados ou não pela matéria civil e comercial não 
seja pertinente para a solução desses litígios. Com efeito, a aplicabilidade do Regulamento 
n.o 1393/2007 e a tramitação dos processos no referido órgão jurisdicional à luz da notificação que lhe 
incumbe assegurar dependem precisamente do esclarecimento dessas dúvidas.

29 A circunstância de tais dúvidas terem sido expressas pelo órgão jurisdicional de reenvio devido a atos 
praticados pelo Bundesamt für Justiz e considerados contrários ao referido regulamento pela Comissão 
não é suscetível, enquanto tal, de pôr em causa a presunção de pertinência de que beneficiam as 
questões submetidas por esse órgão jurisdicional.

30 Por último, na medida em que a Comissão parece contestar a existência de um litígio pendente no 
órgão jurisdicional nacional que decide no exercício das suas funções jurisdicionais, basta recordar 
que o conceito de «julgamento da causa» na aceção do artigo 267.o, segundo parágrafo, TFUE deve 
ser interpretado de forma lata, a fim de evitar que numerosas questões processuais sejam consideradas 
inadmissíveis e não possam ser objeto de uma interpretação por parte do Tribunal de Justiça. Este 
conceito deve, por isso, ser interpretado no sentido de que abrange todo o processo que leva à decisão 
final do órgão jurisdicional de reenvio, para que o Tribunal de Justiça esteja em condições de conhecer 
a interpretação de todas as disposições processuais do direito da União que o órgão jurisdicional de 
reenvio é obrigado a aplicar para julgar a causa (v., por analogia, acórdão Weryński, C-283/09, 
EU:C:2011:85, n.os 41 e 42).
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31 No caso em apreço, os pedidos em causa nos processos principais dizem respeito às modalidades de 
notificação de petições iniciais à demandada. A circunstância de esses pedidos terem sido suscitados 
antes da própria possibilidade de contraditório é, por conseguinte, inerente às questões cuja solução 
pretendem obter.

32 Em face das considerações anteriores, as questões submetidas são admissíveis.

Quanto ao mérito

33 Com as suas questões, que importa examinar em conjunto, os órgãos jurisdicionais de reenvio 
perguntam, em substância, se o artigo 1.o, n.o 1, do Regulamento n.o 1393/2007, deve ser interpretado 
no sentido de que se enquadram no conceito de «matéria civil ou comercial», na aceção dessa 
disposição, as ações jurisdicionais de indemnização por perturbação da posse e da propriedade, de 
execução contratual e de indemnização pelos prejuízos sofridos, como as que estão em causa nos 
processos principais, intentadas por particulares, titulares de obrigações do Estado, contra o Estado 
emitente.

34 Para responder a essas questões, importa recordar, desde logo, que, no que respeita à Convenção de 
27 de setembro de 1968, relativa à competência judiciária e à execução das decisões em matéria civil e 
comercial (JO 1972, L 299, p. 32 EE 01 F1 p. 186), conforme alterada pelas Convenções sucessivas 
relativas à adesão dos novos Estados-Membros a essa convenção (a seguir «Convenção de Bruxelas»), 
o Tribunal de Justiça, após ter declarado que o artigo 1.o da Convenção de Bruxelas circunscrevia o 
âmbito de aplicação da mesma à «matéria civil e comercial», sem, no entanto, definir o conteúdo e o 
alcance desse conceito, declarou que este deve ser considerado um conceito autónomo que é preciso 
interpretar por referência, por um lado, aos objetivos e ao sistema da Convenção de Bruxelas e, por 
outro, aos princípios gerais resultantes de todos os sistemas jurídicos nacionais (acórdão Lechouritou 
e o., C-292/05, EU:C:2007:102, n.os 28, 29 e jurisprudência referida).

35 Em seguida, o Tribunal de Justiça declarou igualmente que, uma vez que o artigo 1.o do 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 (JO 2001 L 12, p. 1) 
circunscreve o âmbito de aplicação do mesmo à «matéria civil e comercial», sem, no entanto, definir 
o conteúdo e o alcance desse conceito, este deve ser considerado um conceito autónomo que é 
preciso interpretar por referência, por um lado, aos objetivos e ao sistema do referido regulamento e, 
por outro, aos princípios gerais resultantes de todos os sistemas jurídicos nacionais (acórdão 
flyLAL-Lithuanian Airlines, C-302/13, EU:C:2014:2319, n.o 24).

36 Por último, é ainda com fundamento no facto de o artigo 1.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 2201/2003 
do Conselho, de 27 de novembro de 2003, relativo à competência, ao reconhecimento e à execução de 
decisões em matéria matrimonial e em matéria de responsabilidade parental e que revoga o 
Regulamento (CE) n.o 1347/2000 (JO L 338, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (CE) 
n.o 2116/2004 do Conselho, de 2 de dezembro de 2004 (JO L 367, p. 1), enunciar o princípio de que o 
âmbito de aplicação desse regulamento é circunscrito às «matérias civis», sem, no entanto, definir o 
conteúdo e o alcance deste conceito, que o Tribunal de Justiça concluiu que este deve ser objeto de 
uma interpretação autónoma (v. acórdão C, C-435/06, EU:C:2007:714, n.os 38 e 46).

37 Ora, quanto ao Regulamento n.o 1393/2007 em causa nos processos principais, há que concluir que o 
seu artigo 1.o, n.o 1, por um lado, dispõe também que esse regulamento é aplicável em matéria civil ou 
comercial e acrescenta, além disso, que o mesmo não abrange designadamente a responsabilidade do 
Estado por esses atos ou omissões praticados no exercício do poder público («acta jure imperii»).

38 Por outro lado, esse regulamento não define o conteúdo e o alcance do conceito de «matéria civil ou 
comercial» nem de «acta jure imperii».
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39 Nestas circunstâncias, há que concluir que o conceito de «matéria civil ou comercial» na aceção do 
artigo 1.o, n.o 1, do Regulamento n.o 1393/2007 deve igualmente ser considerado um conceito 
autónomo e que deve ser interpretado por referência, designadamente, aos objetivos e ao sistema desse 
regulamento.

40 No que diz respeito aos objetivos prosseguidos pelo Regulamento n.o 1393/2007, resulta do seu 
considerando 2 que o mesmo visa melhorar e tornar mais rápida a transmissão de atos judiciais e 
extrajudiciais para garantir o bom funcionamento do mercado interno. Este objetivo é igualmente 
recordado nos considerandos 6 e 7 do referido regulamento, que visam, designadamente, a eficácia e a 
celeridade dos processos judiciais, bem como a celeridade na transmissão desses atos. O artigo 4.o, 
n.o 1, do mesmo regulamento prevê, além disso, que os atos judiciais são transmitidos no mais breve 
prazo possível.

41 Neste contexto, o considerando 10 do Regulamento n.o 1393/2007 indica que «a possibilidade de 
recusar a citação ou notificação deverá limitar-se a situações excecionais». Assim, em conformidade 
com o artigo 6.o, n.o 3, desse regulamento, o pedido de citação ou de notificação e os atos 
transmitidos são devolvidos à entidade de origem se esse pedido «estiver manifestamente fora do 
âmbito de aplicação» do referido regulamento.

42 Ora, como a Comissão observou com razão, distinguir os litígios que se enquadram na matéria civil ou 
comercial dos que não se enquadram nessa matéria porque, por exemplo, dizem respeito à 
responsabilidade do Estado por atos ou omissões no exercício do poder público pode revelar-se uma 
operação complexa.

43 Nesses casos, a solução dessa questão para efeitos da aplicabilidade de outros regulamentos ou 
convenções, como os mencionados nos n.os 34 a 36 do presente acórdão, só é normalmente tomada 
após ter sido dada a todas as partes no litígio a possibilidade de se exprimirem sobre a questão para 
que o órgão jurisdicional chamado a pronunciar-se disponha de todos os elementos necessários para 
proferir a sua decisão.

44 Todavia, a situação é diferente relativamente à questão de saber se uma petição inicial se enquadra na 
matéria civil ou comercial na aceção do Regulamento n.o 1393/2007.

45 Com efeito, essa questão deve necessariamente ser resolvida ainda antes de as partes no processo, 
diferentes do demandante, receberem a notificação do referido ato, uma vez que é precisamente da 
resposta à referida questão que dependem as modalidades de notificação desse mesmo ato.

46 Nestas circunstâncias e tendo em conta objetivos de celeridade na notificação dos atos judiciais 
previstos pelo Regulamento n.o 1393/2007, o órgão jurisdicional em causa deve limitar-se a uma 
primeira análise dos elementos necessariamente parciais de que dispõe para considerar se a ação aí 
intentada se enquadra na matéria civil ou comercial ou numa matéria que não está abrangida por esse 
regulamento, em conformidade com o seu artigo 1.o, n.o 1, não podendo o resultado dessa análise 
prejudicar, evidentemente, as decisões ulteriores que o órgão jurisdicional competente venha a adotar 
no que diz respeito, designadamente, à sua própria competência e ao mérito da ação em causa.

47 Tal interpretação dessa disposição não apenas permite garantir o efeito útil do Regulamento 
n.o 1393/2007, mas é igualmente confirmada pelo sistema do mesmo.

48 Com efeito, com exceção do caso de uma impossibilidade de citar ou de notificar um ato judicial em 
razão da violação dos requisitos de forma impostos pelo Regulamento n.o 1393/2007, só quando o 
pedido de citação ou de notificação desse ato não se enquadrar manifestamente no âmbito de 
aplicação desse regulamento é que a entidade requerida é obrigada, em conformidade com o seu 
artigo 6.o, n.o 3, do mesmo, a devolver esse pedido à entidade de origem.



ECLI:EU:C:2015:383 9

ACÓRDÃO DE 11. 6. 2015 — PROCESSOS APENSOS C-226/13, C-245/13, C-247/13 E C-578/13
FAHNENBROCK E O.

49 Por conseguinte, para demonstrar se o Regulamento n.o 1393/2007 é aplicável, basta que o órgão 
jurisdicional chamado a pronunciar-se conclua que não é manifesto que a ação intentada não se 
enquadra na matéria civil ou comercial.

50 Quanto à questão de saber se o Regulamento n.o 1393/2007 é aplicável a ações como as que estão em 
causa nos processos principais, basta referir que decorre da própria redação do artigo 1.o, n.o 1, do 
referido regulamento que, embora certos litígios que opõem uma autoridade pública a uma pessoa de 
direito privado possam ser abrangidos pelo âmbito de aplicação desse regulamento, o mesmo já não 
acontece quando a autoridade pública atua no exercício do poder público.

51 Para responder à referida questão, importa, por conseguinte, verificar se a relação jurídica entre os 
demandantes nos processos principais e a República Helénica é manifestamente marcada por uma 
expressão de poder público por parte do Estado devedor, na medida em que corresponde ao exercício 
de poderes exorbitantes relativamente às regras de direito comum aplicáveis nas relações entre 
particulares (acórdãos Préservatrice foncière TIARD, C-266/01, EU:C:2003:282, n.o 30, e Lechouritou 
e o., C-292/05, EU:C:2007:102, n.o 34).

52 A este respeito, o Tribunal de Justiça declarou que um organismo nacional ou internacional de direito 
público, que pretende obter o pagamento de taxas devidas por uma entidade privada pela utilização das 
suas instalações e serviços, atua no exercício do poder público, especialmente quando essa utilização é 
obrigatória e exclusiva e o montante das taxas, as modalidades de cálculo e os mecanismos de cobrança 
são estabelecidos unilateralmente em relação aos utentes (acórdãos LTU, 29/76, EU:C:1976:137, n.o 4, e 
Lechouritou e o., C-292/05, EU:C:2007:102, n.o 32).

53 Todavia, a emissão de obrigações não pressupõe necessariamente o exercício de poderes exorbitantes 
relativamente às regras aplicáveis nas relações entre particulares. Com efeito, não se pode excluir que 
uma pessoa coletiva de direito privado possa recorrer ao mercado para se financiar, designadamente 
através da emissão de obrigações.

54 Além disso, quanto aos processos principais, não resulta de forma manifesta dos autos que as 
condições financeiras dos títulos em causa tenham sido fixadas unilateralmente pela República 
Helénica e não com base em condições do mercado que regulam a troca e a rentabilidade desses 
instrumentos financeiros.

55 É verdade que a Lei n.o 4050/2012 se insere no âmbito da gestão das finanças públicas e, mais 
especificamente, da reestruturação da dívida pública a fim de fazer face a uma grave situação de crise 
e que foi para esse efeito que introduziu a possibilidade de uma troca dos títulos nos contratos em 
questão.

56 No entanto, há que salientar a este respeito que, por um lado, a circunstância de essa possibilidade ter 
sido introduzida por uma lei não é, em si mesma, determinante para concluir que o Estado exerceu o 
seu poder público.

57 Por outro lado, não se afigura manifesto que a adoção da Lei n.o 4050/2012 tenha implicado de modo 
direto e imediato alterações às condições financeiras dos títulos em causa e tenha com isso causado o 
prejuízo alegado pelos demandantes. Com efeito, essas alterações deveriam ter sido subsequentes a 
uma decisão da maioria dos titulares das obrigações com base na cláusula de troca integrada por essa 
lei nos contratos de emissão, o que, por outro lado, confirma a intenção de a República Helénica 
manter a gestão dos empréstimos num quadro regulamentar de natureza civil.

58 Tendo em conta estas considerações, não se pode concluir que os processos principais não se 
enquadram manifestamente na matéria civil ou comercial na aceção do Regulamento n.o 1393/2007, 
de modo que esse regulamento é aplicável a esses processos.
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59 Em face do exposto, há que responder às questões submetidas que o artigo 1.o, n.o 1, do Regulamento 
n.o 1393/2007 deve ser interpretado no sentido de que as ações judiciais de indemnização por 
perturbação da posse e da propriedade, de execução contratual e de indemnização pelos prejuízos 
sofridos, como as que estão em causa nos processos principais, intentadas por particulares, titulares de 
obrigações do Estado, contra o Estado emitente, são abrangidas pelo âmbito de aplicação do referido 
regulamento, na medida em que não se afigure que não se enquadram manifestamente na matéria 
civil ou comercial.

Quanto às despesas

60 Revestindo os processos, quanto às partes nas causas principais, a natureza de incidentes suscitados 
nos órgãos jurisdicionais de reenvio, compete a estes decidirem quanto às despesas. As despesas 
efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são 
reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Primeira Secção) declara:

O artigo 1.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 1393/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
13 de novembro de 2007, relativo à citação e à notificação dos atos judiciais e extrajudiciais em 
matérias civil e comercial nos Estados-Membros e que revoga o Regulamento (CE) n.o 1348/2000 
do Conselho, deve ser interpretado no sentido de que as ações judiciais de indemnização por 
perturbação da posse e da propriedade, de execução contratual e de indemnização pelos 
prejuízos sofridos, como as que estão em causa nos processos principais, intentadas por 
particulares, titulares de obrigações do Estado, contra o Estado emitente, são abrangidas pelo 
âmbito de aplicação do referido regulamento, na medida em que não se afigure que não se 
enquadram manifestamente na matéria civil ou comercial.

Assinaturas
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«Competência judiciária e execução de decisões em matéria civil e comercial — Citação edital de documentos judiciais
— Inexistência de domicílio ou paradeiro conhecido do demandado no território de um Estado‑Membro —

Competência ‘em matéria extracontratual’ — Violação dos direitos de personalidade suscetível de ter sido cometida
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No processo C‑292/10,
que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 267.° TFUE, apresentado pelo Landgericht
Regensburg (Alemanha), por decisão de 17 de maio de 2010, entrado no Tribunal de Justiça em 11 de  junho de
2010, no processo
G
contra
Cornelius de Visser,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),
composto por: A. Tizzano, presidente de secção, M. Safjan (relator), A. Borg Barthet, J.‑J. Kasel e M. Berger, juízes,
advogado‑geral: P. Cruz Villalón,
secretário: B. Fülöp, administrador,
vistos os autos e após a audiência de 25 de maio de 2011,
vistas as observações apresentadas:

–        em representação do Governo dinamarquês, por C. Vang, na qualidade de agente,
–        em representação da Irlanda, por D. O’Hagan, na qualidade de agente, assistido por A. Collins, SC, e M. Noonan, BL,
–        em representação do Governo italiano, por G. Palmieri, na qualidade de agente, assistida por S. Varone, avvocato

dello Stato,
–        em representação do Governo luxemburguês, por C. Schiltz, na qualidade de agente,
–        em representação do Governo húngaro, por M. Z. Fehér, K. Szíjjártó e K. Molnár, na qualidade de agentes,
–        em representação do Governo neerlandês, por C. Wissels, na qualidade de agente,
–        em representação da Comissão Europeia, por M. Wilderspin e S. Grünheid, na qualidade de agentes,

vista a decisão tomada, ouvido o advogado‑geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,
profere o presente

Acórdão
               O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a  interpretação dos artigos 6.° TUE e 47.° da Carta dos Direitos

Fundamentais da União Europeia (a seguir «Carta»), do artigo 3.°, n.os 1 e 2, da Diretiva 2000/31/CE do Parlamento
Europeu  e  do  Conselho,  de  8  de  junho  de  2000,  relativa  a  certos  aspetos  legais  dos  serviços  da  sociedade  de
informação,  em especial  do  comércio  eletrónico,  no mercado  interno  («Diretiva  sobre  o  comércio  eletrónico»)  (JO
L 178, p. 1), dos artigos 4.°, n.° 1, 5.°, n.° 3, e 26.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 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 (JO 2001, L 12, p. 1), e do artigo 12.° do Regulamento (CE) n.° 805/2004 do Parlamento Europeu e
do  Conselho,  de  21  de  abril  de  2004,  que  cria  o  título  executivo  europeu  para  créditos  não  contestados  (JO
L 143, p. 15).

                Este  pedido  foi  apresentado  no  âmbito  de  um  litígio  que  opõe  G  a  C.  de  Visser  a  respeito  de  uma  ação  de
indemnização devido à colocação em linha num sítio Internet de fotografias nas quais G aparece parcialmente nua.
 Quadro jurídico
 Direito da União
 Diretiva 2000/31

        O vigésimo terceiro considerando da Diretiva 2000/31 enuncia:
«A presente diretiva não estabelece normas adicionais de direito internacional privado em matéria de conflitos de leis,
nem abrange a jurisdição dos tribunais. O disposto na legislação aplicável por força das normas de conflitos do direito
internacional privado não restringe a liberdade de prestar serviços da sociedade da informação nos termos constantes
da presente diretiva.»

                Em  conformidade  com  o  seu  artigo  1.°,  n.°  1,  esta  diretiva  tem  por  objetivo  «contribuir  para  o  correto
funcionamento  do mercado  interno,  garantindo  a  livre  circulação  dos  serviços  da  sociedade  da  informação  entre
Estados‑Membros».

        O artigo 1.°, n.° 4, da referida diretiva está redigido como segue:
«A presente diretiva não estabelece normas adicionais de direito internacional privado, nem abrange a jurisdição dos
tribunais.»

        O artigo 3.° da mesma diretiva, sob a epígrafe «Mercado interno», dispõe no seu n.° 1:

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6?PortalAction_x_000_userLang=en
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=PT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=120445&occ=first&dir=&actionMethod=document%2Fdocument.xhtml%3AformController.resetAction&cid=573817
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-292%252F10&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=573817


«Cada  Estado‑Membro  assegurará  que  os  serviços  da  sociedade  da  informação  prestados  por  um  prestador
estabelecido no seu território cumpram as disposições nacionais aplicáveis nesse Estado‑Membro que se integrem no
domínio coordenado.»

        O artigo 3.°, n.° 2, da Diretiva 2000/31 tem a seguinte redação:
«Os Estados‑Membros não podem, por razões que relevem do domínio coordenado, restringir a  livre circulação dos
serviços da sociedade de informação provenientes de outro Estado‑Membro.»
 Regulamento n.° 44/2001

        O segundo considerando do Regulamento n.° 44/2001 enuncia:
«Certas  disparidades  das  regras  nacionais  em matéria  de  competência  judicial  e  de  reconhecimento  de  decisões
judiciais dificultam o bom funcionamento do mercado interno. São indispensáveis disposições que permitam unificar
as regras de conflito de jurisdição em matéria civil e comercial, bem como simplificar as formalidades com vista ao
reconhecimento  e  à  execução  rápidos  e  simples  das  decisões  proferidas  nos  Estados‑Membros  abrangidos  pelo
presente regulamento.»

        Nos termos do artigo 2.° deste regulamento:
«1.            Sem  prejuízo  do  disposto  no  presente  regulamento,  as  pessoas  domiciliadas  no  território  de  um
Estado‑Membro  devem  ser  demandadas,  independentemente  da  sua  nacionalidade,  perante  os  tribunais  desse
Estado.
2.           As pessoas que não possuam a nacionalidade do Estado‑Membro em que estão domiciliadas  ficam sujeitas
nesse Estado‑Membro às regras de competência aplicáveis aos nacionais.»

      O artigo 3.°, n.° 1, do referido regulamento dispõe:
«As pessoas domiciliadas no território de um Estado‑Membro só podem ser demandadas perante os tribunais de um
outro Estado‑Membro por força das regras enunciadas nas secções 2 a 7 do presente capítulo.»

      O artigo 4.° do mesmo regulamento tem a seguinte redação:
«1.      Se o requerido não tiver domicílio no território de um Estado‑Membro, a competência será regulada em cada
Estado‑Membro pela lei desse Estado‑Membro, sem prejuízo da aplicação do disposto nos artigos 22.° e 23.°
2.      Qualquer pessoa, independentemente da sua nacionalidade, com domicílio no território de um Estado‑Membro,
pode, tal como os nacionais,  invocar contra esse requerido as regras de competência que estejam em vigor nesse
Estado‑Membro e, nomeadamente, as previstas no Anexo I.»

      No capítulo II, secção 2, sob a epígrafe «Competências especiais», o artigo 5.°, n.° 3, do Regulamento n.° 44/2001
prevê:
«Uma pessoa com domicílio no território de um Estado‑Membro pode ser demandada noutro Estado‑Membro:
[...]

3.      Em matéria extracontratual, perante o tribunal do lugar onde ocorreu ou poderá ocorrer o facto danoso».
           O artigo 26.° deste  regulamento, que  figura na secção 8 do  referido capítulo  II,  sob a epígrafe «Verificação da

competência e da admissibilidade», está redigido como se segue:
«1.      Quando o requerido domiciliado no território de um Estado‑Membro for demandado perante um tribunal de
outro Estado‑Membro e não compareça, o juiz declarar‑se‑á oficiosamente incompetente se a sua competência não
resultar das disposições do presente regulamento.
2.      O juiz deve suspender a instância, enquanto não se verificar que a esse requerido foi dada a oportunidade de
receber o ato que iniciou a instância, ou ato equivalente, em tempo útil para apresentar a sua defesa, ou enquanto
não se verificar que para o efeito foram efetuadas todas as diligências.
3.      Será aplicável, em vez do disposto no n.° 2, o artigo 19.° do Regulamento (CE) n.° 1348/2000 do Conselho, de
29 de maio de 2000, relativo à citação e à notificação dos atos judiciais e extrajudiciais em matéria civil e comercial
nos Estados‑Membros [JO L 160, p. 37], se o ato que iniciou a instância tiver sido transmitido por um Estado‑Membro
a outro em execução desse regulamento.
4.      Nos casos em que não sejam aplicáveis as disposições do Regulamento (CE) n.° 1348/2000, será aplicável o
artigo 15.° da Convenção da Haia, de 15 de novembro de 1965, relativa à citação e à notificação no estrangeiro dos
atos  judiciais e extrajudiciais em matérias  civil  e  comercial  [a  seguir  ‘Convenção da Haia de 1965’],  se o ato que
iniciou a instância tiver sido transmitido em aplicação dessa convenção.»

      No capítulo III do Regulamento n.° 44/2011, sob a epígrafe «Reconhecimento e execução», figura o artigo 34.° que
prevê, no n.° 2, que uma decisão não será reconhecida se:
«o ato que iniciou a instância, ou ato equivalente, não tiver sido comunicado ou notificado ao requerido revel, em
tempo útil e de modo a permitir‑lhe a defesa, a menos que o requerido não tenha interposto recurso contra a decisão
embora tendo a possibilidade de o fazer».

      O artigo 59.° do Regulamento n.° 44/2001 dispõe:
«1.      Para determinar se uma parte tem domicílio no território do Estado‑Membro a cujos tribunais é submetida a
questão, o juiz aplica a sua lei interna.
2.      Quando a parte não tiver domicílio no Estado‑Membro a cujos tribunais foi submetida a questão, o juiz, para
determinar se a parte tem domicílio noutro Estado‑Membro, aplica a lei desse Estado‑Membro.»
 Regulamento n.° 805/2004

      Nos termos do seu artigo 1.°, o Regulamento n.° 805/2004 tem por objetivo criar o Título Executivo Europeu para
créditos não contestados, a fim de assegurar, mediante a criação de normas mínimas, a livre circulação de decisões,
transações judiciais e instrumentos autênticos em todos os Estados‑Membros, sem necessidade de efetuar quaisquer
procedimentos intermédios no Estado‑Membro de execução previamente ao reconhecimento e à execução.



      O artigo 5.° deste regulamento, sob a epígrafe «Supressão do exequatur», tem a seguinte redação:
«Uma  decisão  que  tenha  sido  certificada  como  Título  Executivo  Europeu  no  Estado‑Membro  de  origem  será
reconhecida  e  executada  nos  outros  Estados‑Membros  sem  necessidade  de  declaração  da  executoriedade  ou
contestação do seu reconhecimento.»

      O artigo 12.° n.° 1, do referido regulamento lê‑se como segue:
«Uma decisão relativa a um crédito não contestado, na aceção das alíneas b) ou c) do n.° 1 do artigo 3.°, só poderá
ser  certificada  como  Título  Executivo  Europeu  se  o  processo  judicial  no  Estado‑Membro  de  origem  obedecer  aos
requisitos processuais constantes do presente capítulo.»

      Nos termos do artigo 14.°, n.os 1 e 2, do Regulamento n.° 805/2004:
«1.      A citação ou notificação do documento que dá início à instância ou ato equivalente, bem como qualquer ordem
de comparência em audiência dirigida ao devedor, pode igualmente ser efetuada pelos seguintes meios:

a)          Citação ou notificação pessoal, no endereço do devedor, das pessoas que vivem no mesmo domicílio ou que nele
trabalhem;

b)            Se  o  devedor  for  um  trabalhador  por  conta  própria  ou  uma  pessoa  coletiva,  citação  ou  notificação  pessoal,  no
estabelecimento comercial do devedor, das pessoas por ele empregadas;
c)      Depósito do documento na caixa de correio do devedor;

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

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

f)      Citação ou notificação por meios eletrónicos, com confirmação automática de entrega, desde que o devedor tenha
expressa e previamente aceite esse meio de citação ou notificação.
2.           Para efeitos do presente regulamento, a citação ou notificação nos  termos do n.° 1 não é admissível se o
endereço do devedor não for conhecido com segurança.»
Regulamento (CE) n.° 1393/2007

      Segundo o seu artigo 1.°, n.° 2, o Regulamento (CE) n.° 1393/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
13 de novembro de 2007,  relativo à  citação e à notificação dos atos  judiciais  e extrajudiciais  em matérias  civil  e
comercial nos Estados‑Membros («citação e notificação de atos») e que revoga o Regulamento n.° 1348/2000 (JO
L 324, p. 79), não se aplica quando o endereço do destinatário for desconhecido.

           O artigo 19.° do Regulamento n.° 1393/2007, sob a epígrafe «Não comparência do demandado», está redigido
como segue:
«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:

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.° 1 do artigo 23.°, que os seus juízes, não obstante o
disposto no n.° 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.os 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.
Qualquer Estado‑Membro pode comunicar, nos termos do n.° 1 do artigo 23.°, 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.° 4 não se aplica às decisões relativas ao estado das pessoas ou à qualidade em que agem.»
 Direito nacional



            O  Código  de  Processo  Civil  alemão  (Zivilprozessordnung)  contém,  nos  seus  §§  185,  186  e  188,  as  seguintes
disposições em matéria de citação edital:
«§ 185  Citação edital
A citação pode ser efetuada por aviso público (citação edital)
quando
1.      o local de residência do citando for desconhecido e não for possível fazer a citação relativa ao ato em causa na
pessoa de um representante ou mandatário ad litem;
2.      no caso das pessoas coletivas obrigadas ao registo de um domicílio profissional nacional no registo comercial,
não for possível a citação, quer no domicílio legal quer no domicílio inscrito no registo comercial da pessoa habilitada a
receber citações, ou ainda noutro endereço nacional conhecido sem que tenha sido efetuada nenhuma diligência;
3.      não for possível a citação no estrangeiro ou existir toda a probabilidade de esta não ter sucesso; ou
4.      a citação não puder ser feita porque o local da citação é a residência de uma pessoa que, em conformidade com
os §§ 18 a 20 da Lei de organização judiciária, não pode ser citada.
§ 186          Aprovação e execução da citação edital
1)      O tribunal da instância decide se autoriza ou não a citação edital. A decisão pode ser tomada sem necessidade
de audiência.
2)      A citação edital faz‑se por afixação de um aviso no quadro de avisos ou pela introdução do aviso num sistema
de  informação  eletrónico  acessível  ao  público  no  interior  do  tribunal. O  aviso  pode  igualmente  ser  publicado num
sistema de informação e de comunicação eletrónica do tribunal destinado às publicações. O aviso deve indicar
1.      a pessoa por conta da qual o ato é citado;
2.      o nome e o último domicílio conhecido do citando;
3.      a data, o número de referência do ato e a denominação do objeto do litígio; bem como
4.      o local onde o ato pode ser consultado.
O aviso deve indicar que um ato é citado por via edital, que o prazo começa a correr e que, no respetivo termo, o
interessado pode ser privado dos seus direitos. Quando se refira a uma citação, o edital deve indicar que o ato contém
uma citação judicial cuja inobservância pode ter consequências jurídicas negativas.
3)      Os atos devem mencionar a data a partir da qual o aviso foi afixado e da data da sua retirada.
[...]
§ 188          Momento da citação edital
A citação do ato é considerada efetuada decorrido um mês sobre a afixação do aviso. O tribunal da instância pode fixar
um prazo mais longo.»

      O § 331 do Código de Processo Civil alemão, sob a epígrafe «Julgamento à revelia do réu», dispõe:
«1.            Se  o  autor  requerer  que  seja  realizado  julgamento  à  revelia  de  réu  que  não  compareceu  à  audiência,
consideram‑se confessados os factos invocados pelo autor na mesma. Esta regra não é aplicável no que diz respeito
aos factos que visem fundamentar a competência do tribunal ao abrigo dos §§ 29, n.° 2, ou 38.
2.      Na medida em que argumentos apresentados pelo autor confiram fundamento aos pedidos formulados, deverão
os mesmos ser considerados procedentes; se não for esse o caso, deve a ação ser considerada improcedente.
3.      Se, contrariamente ao § 276, n.os 1, primeiro período, e 2, o réu não manifestar em tempo útil a intenção de
apresentar defesa em juízo, o tribunal, mediante pedido do autor, decide sem audiência das partes; esta regra não é
aplicável  caso a declaração do  réu dê entrada em  tribunal  antes de a  sentença assinada pelo  juiz  ser  remetida à
secretaria. O pedido pode ser formulado imediatamente após o ato que determinou o início da instância. O tribunal
pode igualmente decidir sem audiência das partes na medida em que os argumentos apresentados pelo autor não
confiram  fundamento  às  suas  pretensões  num  pedido  acessório,  desde  que  o  autor  tenha  sido  informado  dessa
possibilidade antes da decisão do tribunal.»
 Litígio no processo principal e questões prejudiciais

           C. de Visser é titular do nome de domínio e responsável pelo sítio Internet www.*****.de. No  link «Fotos und
Videos» (fotos e vídeos) deste sítio Internet, pode ver‑se uma fotografia de G. Após clicar no link «für weitere Fotos
hier klicken» (para mais fotografias clicar aqui), é possível ver diversas fotografias da demandante, nas quais aparece
parcialmente nua.

      Esta situação teve origem, aproximadamente em 2003, no interesse de G pelo sítio Internet e pelas prestações de
serviços de C. de Visser, tendo por isso entrado em contacto com este. Posteriormente, C. de Visser, através de uma
colaboradora  e  de  um  fotógrafo  por  si  contratado  para  o  efeito,  fez  fotografias  da  G  na  Alemanha,  para  serem
utilizadas «für eine Party» (para uma festa). Todavia, G nunca consentiu que essas fotografias fossem publicadas. A
questão da colocação em linha na Internet das referidas fotografias também nunca foi discutida com ela e, por isso,
nunca foi objeto de nenhum acordo concreto.

      Só durante o ano de 2009 é que G foi confrontada por colegas de trabalho com as fotografias em causa colocadas
em linha na Internet.

      Quer nas informações legais do sítio Internet em causa quer na base de dados de DENIC (registo de domínio .de) é
indicado  como  «Admin‑C»  (contacto  administrativo)  N*****,  com  um  endereço  em  Dortmund,  na  Alemanha.
Contudo, esse nome não aparece na lista telefónica de Dortmund.

      Não é conhecido o local onde se encontra o servidor que alberga o sítio Internet em causa.
      Nas informações legais do sítio Internet www.*****.de, C. de Visser está inscrito como titular do domínio com um

endereço em Terneuzen (Países Baixos) e um endereço postal em Venlo (Países Baixos). Contudo, não foi possível
efetuar a citação nestes endereços, dado que ambos os envios postais vieram devolvidos com a menção «destinatário
desconhecido». Solicitado para o efeito, o Consulado do Reino dos Países Baixos em Munique (Alemanha) declarou
que C. de Visser não está inscrito em nenhum registo da população nos Países Baixos.

      Após a concessão de apoio judiciário a G, o órgão jurisdicional de reenvio ordenou, em 8 de fevereiro de 2010, a
citação edital do ato que determinou o início da instância e uma fase escrita preparatória. Anteriormente, tinha sido



tentado, sem êxito, no âmbito do processo de concessão de apoio judiciário, fazer chegar a C. de Visser o projeto de
ato que determinava o início da instância por correio normal para diversos endereços.

      A citação edital do ato que determinou o início da instância, em conformidade com o Código de Processo Civil alemão,
foi  efetuada mediante afixação de um aviso de  citação no quadro de avisos do Landgericht Regensburg de 11 de
fevereiro a 15 de março de 2010. No dia da adoção da decisão de reenvio, os prazos fixados a C. de Visser na citação
para  indicar  se  pretendia  apreciar  a  sua  defesa  expiraram  sem  qualquer  reação  por  sua  parte.  Segundo  o  órgão
jurisdicional  de  reenvio,  tendo  em  conta  as  circunstâncias,  deve  partir‑se  do  princípio,  de  que,  até  à  data,  o
demandado não tem conhecimento do processo contra si intentado.

      Esse órgão jurisdicional acrescenta que, na hipótese de a citação edital do ato que determinou o início da instância
nos termos do direito nacional ser considerada inadmissível por força das regras do direito da União, resta apenas G a
possibilidade de indicar outros endereços de C. de Visser nos quais esta citação possa ser feita, o que provavelmente
lhe será impossível por não os conhecer nem lhe ser possível apurá‑los. Ora, isso pode ser incompatível com o artigo
47.°,  primeiro  parágrafo,  da  Carta,  porque  G  seria,  na  prática,  privada  da  tutela  jurisdicional  efetiva  que  lhe  é
garantida.

      Tendo, por outro lado, determinadas dúvidas quanto à aplicabilidade e à interpretação do Regulamento n.° 44/2001,
bem  como  quanto  à  determinação  do  direito  material  aplicável  à  ação  no  processo  principal,  o  Landgericht
Regensburg decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1)      O disposto no artigo 6.°, n.° 1, primeiro [parágrafo, primeiro membro de frase, TUE, por um lado,] e [no] artigo
47.°,  segundo  parágrafo,  primeiro  período,  da  Carta[,  por  outro],  ou  outras  disposições  de  direito  [da  União],
opõe[m]‑se à [‘citação] edital’, prevista no direito nacional (nos termos dos §§ 185 a 188 do […] Código de Processo
Civil alemão através de afixação, durante 1 mês, do [aviso de citação] no quadro de avisos do órgão jurisdicional que
ordena a [citação]), quando a parte contrária num processo civil (na fase inicial deste) indica no seu sítio Internet um
endereço no território da União Europeia, mas é impossível [a citação] por o demandado não residir aí e também não
ser possível determinar o seu paradeiro?

2)      Em caso de resposta afirmativa à [primeira] questão:
O órgão jurisdicional nacional, atendendo à jurisprudência atual do Tribunal de Justiça (mais recentemente, acórdão
[de 12 de janeiro de 2010, Petersen, C‑341/08, Colet., p. I‑47]), deve recusar‑se a aplicar as disposições nacionais
que permitem uma [citação] edital, embora nos termos do direito nacional só o [Bundesverfassungsgericht] tenha
competência para recusar essa aplicação?
E:
Deveria  a  demandante,  para  poder  fazer  valer  os  seus  direitos,  comunicar  ao  [tribunal  da  instância]  um  novo
endereço […] do demandado, para nova [citação do ato que deu início à instância], dado que, nos termos do direito
nacional, sem [citação] edital e não sendo conhecido o paradeiro do demandado não é possível prosseguir o processo?

3)      Em caso de resposta negativa à [primeira] questão: na presente situação, o artigo 26.°, n.° 2, do Regulamento […]
n.° 44/2001 […] opõe‑se a [uma sentença] proferida à revelia, nos termos do § 331 [do Código de Processo Civil
alemão], ou seja, a um título executivo para créditos não contestados na aceção do Regulamento […] n.° 805/2004
[…],  na  medida  em  que  seja  pedida  a  condenação  no  pagamento  de  uma  indemnização  por  danos  morais  no
montante de, pelo menos, [20 000] euros [acrescido] de juros, e de despesas com advogados no montante de […]
1 419,19 euros, [acrescido] de juros?
As questões seguintes são submetidas na condição de a demandante poder prosseguir o processo, tendo em conta as
respostas dadas pelo Tribunal de Justiça às questões [anteriores]:

4)      Atendendo ao disposto nos seus artigos 4.°, n.° 1, e 5.°, n.° 3, o Regulamento n.° 44/2001 é aplicável igualmente
nos casos em que, devido à exploração de um sítio Internet, é intentada uma ação cível de inibição, de prestação de
informações e de indemnização por danos morais, quando o demandado é (presumivelmente) cidadão da União, na
aceção  do  artigo  9.°,  segundo  período,  TUE,  mas  não  é  conhecido  o  seu  paradeiro,  e,  deste  modo,  é  também
concebível, mas de maneira alguma certo, que se encontre fora do território da União e também fora do resto do
[âmbito] de aplicação da Convenção relativa à competência  judiciária e à execução de decisões em matéria civil e
comercial, assinada em Lugano, em 16 de setembro de 1988, sendo também desconhecido o exato local onde está
instalado o servidor que armazena o sítio Internet, embora seja provável que se encontre no território da União?

5)      Se o Regulamento n.° 44/2001 for aplicável neste caso: se existir (risco de) [violação] dos direitos de personalidade
através de conteúdos de um sítio Internet, a expressão ‘lugar onde poderá ocorrer o facto danoso’, constante do n.
° 3 do artigo 5.° [deste regulamento], deve ser interpretada no sentido de que:
a [demandante] pode intentar uma ação inibitória, de prestação de informações e de indemnização contra o operador
do sítio Internet […] também nos órgãos jurisdicionais [de qualquer] Estado‑Membro no qual o sítio Internet pode ser
consultado, independentemente do lugar onde o demandado está estabelecido (dentro ou fora do território da União),
ou:
a  competência  dos  órgãos  jurisdicionais  de  um  Estado‑Membro  em  cujo  território  o  demandado  não  esteja
estabelecido nem existam quaisquer  indícios de que ele aí  se encontre pressupõe que, para além da possibilidade
técnica de consultar o sítio, exista um nexo especial dos conteúdos  impugnados ou do sítio com o Estado do  foro
(nexo de caráter territorial [com o Estado em questão])?

6)      Se esse nexo especial de caráter territorial for necessário: com base em que critérios deve ser determinado?
É necessário que, de acordo com [a  finalidade prosseguida] pelo operador, o sítio Internet contestado se dirija (de
igual modo) aos utilizadores de  Internet no Estado do  foro ou é  suficiente que as  informações acessíveis no  sítio
apresentem objetivamente um nexo com o Estado do foro, no sentido de que, nas circunstâncias do caso concreto,
em  particular  devido  ao  conteúdo  do  sítio  contestado,  um  conflito  de  interesses  divergentes  —  o  interesse  da
demandante no  respeito dos seus direitos de personalidade e o  interesse do operador na organização do seu sítio
Internet — pode ter efetivamente ocorrido ou poderá ocorrer, no Estado do  foro, por um ou vários conhecidos da
vítima da [violação dos] direitos de personalidade terem tomado conhecimento do [conteúdo do] sítio Internet?



7)      O número de acessos ao sítio [Internet] contestado a partir do Estado do foro é relevante para determinar o nexo
especial de caráter territorial?

8)      No caso de, atendendo às [respostas às] questões anteriores, o órgão jurisdicional de reenvio ser competente para
conhecer da ação: os princípios jurídicos enunciados no acórdão do Tribunal de Justiça de 7 de março de 1995, Shevil
e o. (C‑68/93, Colet., p. I‑415), são aplicáveis também à situação descrita?

9)      Se não for necessário qualquer nexo especial de caráter territorial para admitir a competência ou se for suficiente,
para se considerar que esse nexo existe, que as informações contestadas apresentem objetivamente um nexo com o
Estado do foro, no sentido de que, nas circunstâncias do caso concreto, em particular devido ao conteúdo do sítio
[Internet] contestado, pode ter efetivamente ocorrido ou poderá ocorrer, no Estado do foro, um conflito de interesses
divergentes,  por  um  ou  vários  conhecidos  da  vítima  da  [violação]  dos  direitos  de  personalidade  terem  tomado
conhecimento do [conteúdo do] sítio Internet, e a afirmação da existência de um nexo especial de caráter territorial
não depender da determinação de um número mínimo de acessos ao sítio contestado a partir do Estado do foro, ou
se o Regulamento n.° 44/2001 não for aplicável no presente processo:
O artigo 3.°, n.os 1 e 2, da Diretiva 2000/31[…] deve ser  interpretado no sentido de que se deve atribuir a estas
disposições o caráter de regras de conflito de leis, no sentido de que impõem, também no domínio do direito civil, a
aplicação exclusiva do direito em vigor no país de origem, com exclusão das normas de conflito nacionais,
ou:
as  disposições  em  causa  consistem  numa  correção  ao  nível  do  direito  substantivo  através  da  qual  o  resultado
substancial do direito declarado aplicável de acordo com as normas de conflito nacionais é modificado no seu conteúdo
e reduzido às exigências do país de origem?

10)      No caso de o artigo 3.°, n.os 1 e 2, da Diretiva 2000/31[…] revestir o caráter de regra de conflito de leis:
As disposições referidas ordenam simplesmente a aplicação exclusiva do direito substantivo vigente no país de origem
ou também a aplicação das normas de conflito aí em vigor, com a consequência de que continua a ser possível um
reenvio do direito do país de origem para o direito do país de destino?

11)      No caso de o artigo 3.°, n.os 1 e 2, da Diretiva 2000/31 revestir caráter de regra de conflito de leis:
Para determinar o lugar de estabelecimento do prestador de serviços deve atender‑se [ao seu presumível paradeiro]
atual, [ao local onde se encontrava] quando começaram a ser publicadas as fotografias da demandante ou ao local
onde (presumivelmente) está instalado o servidor que armazena o sítio Internet?»

      Por carta de 28 de outubro de 2011, a Secretaria do Tribunal de Justiça transmitiu ao órgão jurisdicional de reenvio
uma cópia do acórdão de 25 de outubro de 2011, eDate Advertising e o. (C‑509/09 e C‑161/10, Colet., p. I‑10269), e
convidou‑o a indicar se, à luz deste acórdão, pretendia manter a sua sétima a décima primeira questões prejudiciais.

      Por decisões de 10 e 16 de novembro de 2011, entradas no Tribunal de Justiça, respetivamente, em 10 e 16 de
novembro de 2011,  o  órgão  jurisdicional  de  reenvio  informou que  retirava a  sua quinta  a décima questões, mas
mantinha a décima primeira questão reformulando‑a da seguinte forma:

«Tendo  em  conta  o  acórdão  […]  eDate  Advertising  [e  o.,  já  referido,]  deve  o  artigo  3.°,  n.os  1  e  2,  da  Diretiva
2000/31[…]  ser  interpretado  no  sentido  de  que,  no  caso  de  o  lugar  de  estabelecimento  do  prestador  não  ser
conhecido,  e  de  ser  possível  que  este  se  encontre  fora  do  território  da  União  […],  o  direito  aplicável  no  domínio
coordenado decorre unicamente do direito do Estado‑Membro no qual a pessoa lesada tem o seu domicílio ou a sua
residência permanente ou
no domínio coordenado pela Diretiva 2000/31[…], é necessário assegurar que o prestador de um serviço de comércio
eletrónico  não  seja  sujeito  a  exigências  mais  estritas  do  que  as  previstas  pelo  direito  material  aplicável  no
Estado‑Membro de que o prestador é provavelmente nacional ou,
nesse caso, no domínio coordenado pela Diretiva 2000/31[…], é necessário assegurar que o prestador de um serviço
de comércio eletrónico não seja sujeito a exigências mais estritas do que as previstas pelo direito material aplicável no
conjunto dos Estados‑Membros?»

           Nestas  circunstâncias,  o  Tribunal  de  Justiça  é  chamado  a  pronunciar‑se  unicamente  sobre  as  quatro  primeiras
questões inicialmente submetidas e a última questão, conforme reformulada.
 Quanto às questões prejudiciais
 Quanto à quarta questão

      Com a sua quarta questão, que importa examinar em primeiro lugar, o órgão jurisdicional de reenvio procura saber,
no essencial, se, em circunstâncias como as do processo principal, o artigo 4.°, n.° 1, do Regulamento n.° 44/2001
deve ser interpretado no sentido de que se opõe à aplicação do artigo 5.°, n.° 3, do mesmo regulamento a uma ação
de  indemnização  devido  à  exploração  de  um  sítio  Internet  proposta  contra  um demandado  que  é  provavelmente
cidadão da União, mas cujo paradeiro é desconhecido.

           Na  decisão  de  reenvio,  o  referido  órgão  jurisdicional  precisa  efetivamente  que,  ainda  que  bastantes  elementos
indiciem  que  o  demandado  se  encontra  no  território  da  União,  tal  não  é  absolutamente  seguro.  Questiona‑se,
portanto, particularmente sobre a interpretação do critério «não [ter] domicílio no território de um Estado‑Membro»
que  exige,  por  força  do  artigo  4.°,  n.°  1,  do  Regulamento  n.°  44/2001,  a  aplicação  das  regras  de  competência
nacionais em vez das regras uniformes do referido regulamento.

      A este respeito, há que recordar, por um lado, que, na circunstância de o domicílio do demandado cidadão de um
Estado‑Membro não ser conhecido, a aplicação das regras uniformes de competência instituídas pelo Regulamento n.
° 44/2001 em vez das que estão em vigor nos diferentes Estados‑Membros está em conformidade com a exigência
de segurança jurídica e o objetivo que o referido regulamento prossegue de reforçar a proteção jurídica das pessoas
estabelecidas na União, permitindo simultaneamente ao requerente identificar facilmente o órgão jurisdicional a que



pode recorrer e ao requerido prever razoavelmente aquele no qual pode ser demandado (v., neste sentido, acórdão de
17 de novembro de 2011, Hypoteční banka, C‑327/10, Colet., p. I‑11543, n.° 44).

      Por outro lado, importa entender a expressão «não [ter] domicílio no território de um Estado‑Membro», empregue
no artigo 4.°, n.° 1, do Regulamento n.° 44/2001, no sentido de que a aplicação das regras nacionais em vez das
regras uniformes de competência só é possível se o órgão jurisdicional ao qual o processo foi submetido dispuser de
indícios de prova que lhe permitam concluir que o demandado, cidadão da União não domiciliado no Estado‑Membro
do referido órgão jurisdicional, está, efetivamente, domiciliado fora do território da União (v., neste sentido, acórdão
Hypoteční banka, já referido, n.° 42).

      Na falta de tais indícios de prova, a competência internacional de um órgão jurisdicional de um Estado‑Membro é
estabelecida, por força do Regulamento n.° 44/2001, assim que estejam preenchidos os requisitos para a aplicação
de  uma  das  regras  de  competência  previstas  por  este  regulamento,  nomeadamente  a  do  seu  artigo  5.°,  n.°  3,
respeitante à matéria extracontratual.

      Em face do exposto, há que responder à quarta questão que, em circunstâncias como as do processo principal, o
artigo 4.°, n.° 1, do Regulamento n.° 44/2001 deve ser interpretado no sentido de que não se opõe à aplicação do
artigo 5.°, n.° 3, do mesmo  regulamento a uma ação de  indemnização devido à exploração de um sítio  Internet
proposta contra um demandado que é provavelmente cidadão da União, mas cujo paradeiro não é conhecido, se o
órgão jurisdicional ao qual o processo foi submetido dispuser de indícios de prova que lhe permitam concluir que o
referido demandado está efetivamente domiciliado fora do território da União.
 Quanto à primeira questão e à primeira parte da terceira questão

      Com a sua primeira questão e a primeira parte da sua terceira questão, que importa analisar em conjunto, o órgão
jurisdicional de reenvio procura saber, no essencial, se o direito da União deve ser interpretado no sentido de que se
opõe a que seja proferida uma decisão à revelia contra um demandado que, na impossibilidade de ser localizado, foi
citado para o ato que determinou o início da instância por via edital nos termos do direito nacional.

      A este respeito, há que precisar desde logo que o Regulamento n.° 44/2001, à semelhança da Convenção de 27 de
setembro de 1968 relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial (JO 1972,
L  299,  p.  32;  EE  01  F1  p.  186),  conforme  alterada  pelas  sucessivas  Convenções  relativas  à  adesão  de  novos
Estados‑Membros a essa Convenção, não tem por objeto unificar todas as normas processuais dos Estados‑Membros,
mas repartir as competências jurisdicionais para a solução dos litígios em matéria civil e comercial nas relações entre
estes Estados e facilitar a execução das decisões jurisdicionais (acórdão Hypoteční banka, já referido, n.° 37).

      Embora, na falta de regulamentação sistemática dos procedimentos internos pelo direito da União, seja, portanto,
competência dos Estados‑Membros, no âmbito da sua autonomia processual, fixar as regras processuais aplicáveis às
ações  propostas  nos  seus  órgãos  jurisdicionais,  as  referidas  regras  não  devem  violar  o  direito  da  União,
nomeadamente, as disposições do Regulamento n.° 44/2001.

      Daqui decorre que, no âmbito da aplicação do referido regulamento, um órgão jurisdicional nacional só pode, em
virtude de uma disposição do seu direito nacional, dar andamento a um processo contra uma pessoa cujo domicílio
não é conhecido se as regras de competência fixadas por este mesmo regulamento não se opuserem a tal.

            No  que  respeita  às  exigências  a  respeitar  quando  do  processo,  importa  recordar  que  todas  as  disposições  do
Regulamento  n.°  44/2001  exprimem  a  intenção  de  zelar  por  que,  no  quadro  dos  objetivos  deste,  os  processos
conducentes à adoção de decisões judiciais se desenrolem no respeito dos direitos de defesa (v. acórdãos de 21 de
maio de 1980, Denilauler, 125/79, Recueil, p. 1553, n.° 13, e de 2 de abril de 2009, Gambazzi, C‑394/07, Colet.,
p. I‑2563, n.° 23).

      Todavia, a exigência do respeito dos direitos de defesa, conforme também é enunciada no artigo 47.° da Carta, deve
ser aplicada no respeito do direito do demandante de recorrer a um órgão jurisdicional para que este se pronuncie
sobre a justeza das suas pretensões.

            A  este  propósito,  o  Tribunal  de  Justiça  declarou,  no  n.°  29  do  acórdão  Gambazzi,  já  referido,  que  os  direitos
fundamentais, como o respeito dos direitos de defesa, não surgem como prerrogativas absolutas, podendo comportar
restrições. Contudo, estas restrições devem corresponder efetivamente a objetivos de  interesse geral prosseguidos
pela medida em causa e não constituir, à luz do fim prosseguido, uma violação desmesurada dos referidos direitos.

      A este respeito, importa recordar que o Tribunal de Justiça já declarou que a preocupação de evitar situações de
denegação da justiça com as quais seria confrontado o demandante devido à impossibilidade de localizar o demandado
constitui um objetivo de interesse geral (acórdão Hypoteční banka, já referido, n.° 51).

      Quanto ao imperativo de evitar uma violação desmesurada dos direitos de defesa, importa salientar que o mesmo
encontra expressão na regra enunciada no artigo 26.°, n.° 2, do Regulamento n.° 44/2001 segundo a qual o juiz
está obrigado a suspender a instância enquanto não se verificar que ao demandado foi dada oportunidade de receber
o ato que iniciou a instância ou ato equivalente em tempo útil para apresentar a sua defesa, ou enquanto não se
verificar que para o efeito foram efetuadas todas as diligências.

      No que respeita, por um lado, à aplicabilidade desta disposição, importa salientar desde logo que, em circunstâncias
como  as  do  processo  principal,  a  mesma  não  é  afastada  pelas  regras  referidas  no  artigo  26.°,  n.os  3  e  4,  do
Regulamento n.° 44/2001, a saber, o artigo 19.° do Regulamento n.° 1393/2007, ou o artigo 15.° da Convenção da
Haia de 1965.

      É certo que a regularidade da citação do ato que determinou o início da instância a um demandado revel deve ser
apreciada na perspetiva das disposições da referida Convenção (acórdão de 13 de outubro de 2005, Scania Finance
France,  C‑522/03,  Colet.,  p.  I‑8639,  n.°  30)  e, a  fortiori,  à  luz  das  disposições  do  Regulamento  n.°  1393/2007.
Todavia, esta regra só é válida na medida em que as referidas disposições sejam aplicáveis. Ora, tanto o artigo 1.°, n.
°  2,  do  Regulamento  n.°  1393/2007  como  o  segundo  parágrafo  do  artigo  1.°  da  Convenção  da  Haia  de  1965
estipulam que estes instrumentos «não se aplica[m] quando o endereço do destinatário for desconhecido».



            Por  conseguinte,  importa declarar que, em circunstâncias  como as do processo principal, nem o artigo 19.° do
Regulamento n.° 1393/2007 nem o artigo 15.° da Convenção da Haia de 1965  são aplicáveis  se o  endereço do
demandado for desconhecido.

            No  que  respeita,  por  outro  lado  à  interpretação  do  artigo  26.°,  n.°  2,  do  Regulamento  n.°  44/2001,  importa
entender  esta  disposição,  como  o  Tribunal  de  Justiça  declarou  recentemente,  no  sentido  de  que  um  órgão
jurisdicional competente nos termos deste regulamento só pode prosseguir validamente o processo, caso não esteja
demonstrado  que  foi  dada  oportunidade  ao  demandado  de  receber  o  ato  que  iniciou  a  instância,  se  tiverem  sido
tomadas todas as medidas necessárias para permitir a este defender‑se. A este respeito, o órgão jurisdicional ao qual
foi submetido o processo deve assegurar‑se de que foram efetuadas todas as averiguações exigidas pelos princípios da
diligência e da boa fé para encontrar o demandado (v. acórdão Hypoteční banka, já referido, n.° 52).

      É verdade que, mesmo que estas condições sejam respeitadas, a possibilidade de prosseguir o processo contra a
vontade do demandado mediante, como no processo principal, «uma citação edital» restringe os direitos de defesa do
demandado. Esta restrição é, contudo, justificada à luz do direito do demandante a uma proteção efetiva visto que,
não existindo este meio de citação, este direito não passaria de letra morta (v. acórdão Hypoteční banka, já referido,
n.° 53).

      Com efeito, contrariamente à situação do demandado que, quando tenha sido privado da faculdade de se defender
de forma eficaz, terá a possibilidade de fazer respeitar os direitos de defesa opondo‑se, nos termos do artigo 34.°, n.
° 2, do Regulamento n.° 44/2001, ao reconhecimento da sentença contra si proferida, o demandante arrisca‑se a
ficar privado de qualquer possibilidade de ação em juízo (v. acórdão Hypoteční banka, já referido, n.° 54).

      Decorre, por outro lado, da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que o direito de acesso a um
tribunal,  garantido  pelo  artigo  6.°,  n.°  1,  da  Convenção  Europeia  para  a  Proteção  dos Direitos  do Homem  e  das
Liberdades Fundamentais, assinada em Roma, em 4 de novembro de 1950, que corresponde ao segundo parágrafo
do  artigo  47.°  da  Carta,  não  se  opõe  a  uma  «citação  edital»  desde  que  os  direitos  dos  interessados  sejam
devidamente acautelados  (v. TEDH, decisão Nunes Dias  c. Portugal de 10 de abril  de 2003, Recueil  des arrêts et
décisions 2003‑IV).

      Consequentemente, há que responder à primeira questão e à primeira parte da terceira questão que o direito da
União deve ser  interpretado no sentido de que não se opõe a que seja proferida uma decisão à revelia contra um
demandado que, na impossibilidade de ser localizado, foi citado para o ato que determinou o início da instância por via
edital nos termos do direito nacional, desde que o órgão jurisdicional ao qual foi submetido o processo se assegure
previamente de que foram efetuadas todas as averiguações exigidas pelos princípios da diligência e da boa fé para
encontrar esse demandado.
 Quanto à segunda questão

      Tendo em conta a resposta dada no número anterior à primeira questão, não há que responder à segunda questão.
 Quanto à segunda parte da terceira questão

           Com a segunda parte da sua terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio procura saber, no essencial, se o
direito da União deve ser interpretado no sentido de que se opõe à certificação, enquanto Título Executivo Europeu na
aceção do Regulamento n.° 805/2004, de uma sentença proferida à revelia contra um demandado cujo endereço
não é conhecido.

      É verdade que uma sentença proferida à revelia está incluída entre os títulos executivos na aceção do artigo 3.° do
referido  regulamento,  suscetíveis  de  serem  certificados  como  Título  Executivo  Europeu.  Como  sublinha  o  sexto
considerando do Regulamento n.° 805/2004, a falta de contestação a que se refere a alínea b) do n.° 1 do artigo 3.°
por parte do devedor pode assumir a forma de não comparência na audiência, ou de falta de resposta a um convite do
tribunal para manifestar por escrito a sua intenção de contestar.

      No entanto, para efeitos do artigo 14.°, n.° 2, do mesmo regulamento, «a citação ou notificação nos termos do n.
° 1 não é admissível se o endereço do devedor não for conhecido com segurança».

      Decorre, pois, da própria redação do Regulamento n.° 805/2004 que uma sentença à revelia proferida em caso de
impossibilidade de determinar o domicílio do demandado não pode ser certificada como Título Executivo Europeu. Esta
conclusão  decorre  igualmente  de  uma  análise  dos  objetivos  e  da  sistemática  deste  regulamento.  Com  efeito,  o
referido regulamento institui um mecanismo derrogatório do regime comum de reconhecimento de sentenças, cujos
requisitos devem por princípio ser interpretados em sentido estrito.

      Da mesma forma, o décimo considerando do Regulamento n.° 805/2004 sublinha que, sempre que um tribunal de
um  Estado‑Membro  tiver  proferido  uma  decisão  num  processo  sobre  um  crédito  não  contestado,  na  ausência  do
devedor,  a  supressão  de  todos  os  controlos  no  Estado‑Membro  de  execução  está  indissociavelmente  ligada  e
subordinada à existência de garantia suficiente do respeito pelos direitos de defesa.

      Ora, como decorre do n.° 57 do presente acórdão, a possibilidade de o demandado se opor ao reconhecimento da
sentença contra si proferida em virtude do artigo 34.°, n.° 2, do Regulamento n.° 44/2001 permite‑lhe assegurar o
respeito  dos  seus  direitos  de  defesa.  Não  obstante,  esta  garantia  não  existiria  se,  em  circunstâncias  como  as  do
processo principal, uma decisão proferida à revelia contra um demandado que não tomou conhecimento do processo
fosse certificada como Título Executivo Europeu.

      Por conseguinte, importa declarar que uma decisão proferida à revelia contra um demandado cujo endereço não é
conhecido não deve ser certificada como Título Executivo Europeu na aceção do Regulamento n.° 805/2004.

            Consequentemente,  há  que  responder  à  segunda  parte  da  terceira  questão  que  o  direito  da  União  deve  ser
interpretado no sentido de que se opõe à certificação, como Título Executivo Europeu na aceção do Regulamento n.
° 805/2004, de uma decisão proferida à revelia contra um demandado cujo endereço não é conhecido.
 Quanto à décima primeira questão

      Com a sua décima primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 3.°, n.os 1 e
2, da Diretiva 2000/31 deve ser interpretado no sentido de que se aplica numa situação na qual não é conhecido o



lugar de estabelecimento do prestador de serviços da sociedade da informação.
           A este  respeito, cumpre observar que decorre claramente do acórdão eDate Advertising e o.,  já  referido, que o

estabelecimento do prestador de serviços da sociedade da informação em causa num Estado‑Membro constitui tanto
a  razão de ser  como a condição de aplicação do mecanismo estabelecido no artigo 3.° da Diretiva 2000/31. Com
efeito,  o  referido  mecanismo  visa  assegurar  a  livre  circulação  dos  serviços  da  sociedade  da  informação  entre  os
Estados‑Membros  através  da  sujeição  dos  referidos  serviços  ao  regime  jurídico  do  Estado‑Membro  onde  estão
estabelecidos os seus prestadores (v. acórdão eDate Advertising e o., já referido, n.° 66).

          Ao sujeitar‑se, portanto, a possibilidade de aplicar o artigo 3.°, n.os 1 e 2, da referida diretiva à  identificação do
Estado‑Membro em cujo  território o prestador do serviço da sociedade de  informação em causa está efetivamente
estabelecido (acórdão eDate Advertising e o., já referido, n.° 68), incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar
se o demandado no processo principal está efetivamente estabelecido no território de um Estado‑Membro. Na falta de
tal estabelecimento, o mecanismo previsto no artigo 3.°, n.° 2, da Diretiva 2000/31 não é aplicável.

      Nestas circunstâncias, há que responder à décima primeira questão que o artigo 3.°, n.os 1 e 2, da Diretiva 2000/31
não se aplica numa situação na qual o lugar de estabelecimento do prestador de serviços da sociedade da informação
não é conhecido, dado que a aplicação desta disposição está dependente da identificação do Estado‑Membro em cujo
território o prestador em causa está efetivamente estabelecido.
 Quanto às despesas

           Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de  incidente suscitado perante o órgão
jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a
apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Primeira Secção) declara:

1)      Em circunstâncias como as do processo principal, o artigo 4.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 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, deve ser interpretado no sentido de que não se opõe
à  aplicação  do  artigo  5.°,  n.°  3,  do  mesmo  regulamento  a  uma  ação  de  indemnização  devido  à
exploração de um sítio Internet proposta contra um demandado que é provavelmente cidadão da União,
mas cujo paradeiro não é conhecido, se o órgão jurisdicional ao qual o processo foi submetido dispuser
de indícios de prova que lhe permitam concluir que o referido demandado está efetivamente domiciliado
fora do território da União Europeia.

2)           O direito da União deve  ser  interpretado no  sentido de que não  se opõe a que  seja proferida uma
decisão à revelia contra um demandado que, na impossibilidade de ser localizado, foi citado para o ato
que determinou o  início da  instância por via edital nos termos do direito nacional, desde que o órgão
jurisdicional ao qual foi submetido o processo se assegure previamente de que foram efetuadas todas as
averiguações exigidas pelos princípios da diligência e da boa fé para encontrar esse demandado.

3)      O direito da União deve ser interpretado no sentido de que se opõe à certificação, como Título Executivo
Europeu na aceção do Regulamento (CE) n.° 805/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de
abril  de  2004,  que  cria  o  título  executivo  europeu  para  créditos  não  contestados,  de  uma  decisão
proferida à revelia contra um demandado cujo endereço não é conhecido.

4)      O artigo 3.°, n.os 1 e 2, da Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho
de  2000,  relativa  a  certos  aspetos  legais  dos  serviços  da  sociedade  de  informação,  em  especial  do
comércio eletrónico, no mercado interno («Diretiva sobre o comércio eletrónico»), não se aplica numa
situação na qual o lugar de estabelecimento do prestador de serviços da sociedade da informação não é
conhecido, dado que a aplicação desta disposição está dependente da  identificação do Estado‑Membro
em cujo território o prestador em causa está efetivamente estabelecido.
Assinaturas

* Língua do processo: alemão.
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+,------./0-1-+21-3451-20+63742451-3/89651-97+-5+3-:107+3-;0/<432+3-;/=1-;0/3/62/-0/89=+7/621>

?,------./0-5/@100451A-5/35/-+-5+2+-5+-20+637433B1-51-+21A-97-;0+C1-6B1-46:/0410-+-3/43-7/3/3-/-D9/-1-E94C
@16345/0/-+5/D9+51-61-@+31-@16@0/21>

@,------FB1-2/0-3451-0/@/?45+-D9+=D9/0-@/0245B1-19-@/024:4@+51A-6B1-1?32+62/-2/0/7-3451-:/42+3-215+3-+3
54=48G6@4+3-0+C1H</43-;+0+-/33/-/:/421-E9621-5+3-+921045+5/3-19-/6245+5/3-@17;/2/62/3-51

I32+51JK/7?01-0/D9/0451L

ML------FB1-1?32+62/-1-543;1321-613-6L13-N-/-OA-1-E94C-;15/A-/7-@+31-5/-908G6@4+A-105/6+0-7/545+3
;01<43P04+3-19-@163/0<+2P04+3L

QL------R/-24</0-3451-20+6374245+-97+-;/24SB1-464@4+=-19-+21-/D94<+=/62/-+-19201-I32+51JK/7?01-;+0+

@42+SB1-19-6124:4@+SB1A-613-2/0713-51-;0/3/62/-0/89=+7/621A-/-24</0-3451-;01:/045+-97+-5/@43B1-@1620+
97-5/7+65+51-D9/-6B1-2/6T+-@17;+0/@451A-1-E94C-;15/-0/=/<+0-+1-5/7+65+51-1-/:/421-;/0/62P041-51
;0+C1-;+0+-0/@9031A-3/-@16@100/0/7-+3-@1654SU/3-3/89462/3V

+,------FB1-2/0-2451-1-5/7+65+51A-3/7-D9/-2/6T+-T+<451-@9=;+-5+-39+-;+02/A-@16T/@47/621-51-5421-+21-/7
2/7;1-W24=-;+0+-3/-5/:/65/0-19-@16T/@47/621-5+-5/@43B1-/7-2/7;1-W24=-;+0+-462/0;10-0/@9031>-/

?,------FB1-;+0/@/0/7-+3-;1334?4=45+5/3-5/-5/:/3+-51-5/7+65+51-5/3;01<45+3-5/-D9+=D9/0-:965+7/621L

X-;/5451-5/-0/=/<+SB1-5/</-3/0-:1079=+51-/7-;0+C1-0+C1H</=-+-@162+0-51-717/621-/7-D9/-1
5/7+65+51-2/6T+-@16T/@47/621-5+-5/@43B1L

Y9+=D9/0-I32+51JK/7?01-;15/-@17964@+0A-613-2/0713-51-6LZ-N-51-+02481-OMLZA-D9/-/33/-;/5451-6B1

3/0H-+2/65451-3/-:10-:1079=+51-+;P3-1-5/@9031-5/-97-;0+C1-D9/-4654@+0H-6+-@17964@+SB1A-@162+621-D9/
/33/-;0+C1-6B1-3/E+-46:/0410-+-97-+61-@162+51-5+-5+2+-5+-5/@43B1L

[LLL\]

NM------̂-_/;W?=4@+-̀102989/3+-:/C-+-3/89462/-@17964@+SB1A-613-2/0713-51-+02481-OMLZ-51-_/89=+7/621-6L
Z-NMaMbOccdV

efghijklmnolp-q+2+-5+-@42+SB1-19-5+-6124:4@+SB1

q/-+@1051-@17-+-=/843=+SB1-;102989/3+A-6+-+93G6@4+-5/-543;134SB1-/3;/@r:4@+A-+-@42+SB1-19-6124:4@+SB1
5/</0H-2/0-=98+0-5/6201-51-;0+C1-5/-@46@1-54+3A-613-2/0713-51-+02481-NssLZ-51-tP5481-5/-̀01@/331-t4<4=L

[LLL\

fghijklumnolp-FB1-@17;+0G6@4+-51-5/7+65+51

1̀0298+=-6B1-:+0H-931-5+-:+@9=5+5/-192108+5+-;/=1-6LZ-O-51-+02481-NaLZA-;/=1-D9/-13-204?96+43
;102989/3/3-6B1-;15/0B1-:+C/0-931-5+-:+@9=5+5/-+r-;0/<432+L

1̀0298+=-5/@=+0+-D9/-v-5/-97-+61A-@162+51-5+-5+2+-5+-5/@43B1-0/@10045+A-1-;0+C1-;+0+-:1079=+0-1-;/5451
5/-0/=/<+SB1-51-/:/421-;0/@=934<1-51-5/@9031-51-;0+C1-;+0+-1-0/@9031-w@:0L-̂02481-NaLZA-6LZ-Q,L]

-_/89=+7/621-wtI,-6LZ-QQbOccN

NQ------X-+02481-OsLZA-6L13-O-/-MA-51-_/89=+7/621-wtI,-6LZ-QQbOccN-51-t163/=T1A-5/-OO-5/-5/C/7?01-5/-OcccA
0/=+24<1-x-@17;/2G6@4+-E954@4H04+A-+1-0/@16T/@47/621-/-x-/y/@9SB1-5/-5/@43U/3-/7-7+2v04+-@4<4=-/
@17/0@4+=-wzX-OccNA-{-NOA-;L-N,A-543;U/V

eOL------X-E94C-5/</-393;/65/0-+-4632|6@4+-/6D9+621-6B1-3/-</04:4@+0-D9/-+-/33/-0/D9/0451-:14-5+5+-+
1;1029645+5/-5/-0/@/?/0-1-+21-D9/-464@419-+-4632|6@4+A-19-+21-/D94<+=/62/A-/7-2/7;1-W24=-;+0+-+;0/3/62+0
+-39+-5/:/3+A-19-/6D9+621-6B1-3/-</04:4@+0-D9/-;+0+-1-/:/421-:10+7-/:/29+5+3-215+3-+3-54=48G6@4+3L
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*+,,,,,,-./0,1234506.37,.8,6.9,:;,:4<2;<=;,>;,>+?,@7,;,1/=4A;,BC+?,:;,D.AE318.>=;,FGHI,>+?,B*JKL@MMM,:;
G;><.3N;7,:.,@C,:.,814;,:.,@MMM7,/.31=46;,O,54=1PQ;,.,O,>;=4R451PQ;,:;<,1=;<,SE:45414<,.,.T=/1SE:45414<

.8,81=U/41,54643,.,5;8./5413,>;<,H<=1:;<VW.8X/;<,YFZ[,@MMM7,\,B]M7,2+,*̂I_7,<.,;,1=;,̀E.,4>454;E,1

4><=a>541,=46./,<4:;,=/1><84=4:;,2;/,E8,H<=1:;VW.8X/;,1,;E=/;,.8,.T.5EPQ;,:.<<.,/.AE318.>=;+b

Bc,,,,,,[,1/=4A;,*J+?7,2;>=;,@7,:;,D.AE318.>=;,>+?,JJL@MMB,2/.6d,̀E.,E81,:.54<Q;,2/;R./4:1,2;/,E8,=/4XE>13

:.,E8,H<=1:;VW.8X/;,>Q;,<./0,/.5;>N.54:1,>;E=/;,H<=1:;VW.8X/;,eY<_.,;,1=;,̀E.,4>454;E,1,4><=a>5417

;E,1=;,.̀E4613.>=.7,>Q;,=46./,<4:;,5;8E>451:;,;E,>;=4R451:;,1;,/.̀E./4:;,/.6.37,.8,=.82;,f=43,.,:.

8;:;,1,2./84=4/V3N.,1,:.R.<17,1,8.>;<,̀E.,;,/.̀E./4:;,>Q;,=.>N1,4>=./2;<=;,/.5E/<;,5;>=/1,1,:.54<Q;

.8X;/1,=.>:;,1,2;<<4X434:1:.,:.,;,R19./b+

,D.AE318.>=;,FGHI,>+?,KMcL@MMJ

B],,,,,,g;<,=./8;<,:;,1/=4A;,BJ+?7,>+?,B7,:;,D.AE318.>=;,FGHI,>+?,KMcL@MMJ,:;,h1/318.>=;,HE/;2.E,.,:;
G;><.3N;7,:.,@B,:.,1X/43,:.,@MMJ7,̀E.,5/41,;,=i=E3;,.T.5E=46;,.E/;2.E,21/1,5/U:4=;<,>Q;,5;>=.<=1:;<
FZ[,@MMJ7,\,BJ*7,2+,BcI7,<;X,1,.2iA/1R.,eG4=1PQ;,;E,>;=4R451PQ;,<.8,2/;61,:.,/.5.PQ;,2.3;,:.6.:;/bj

ek,54=1PQ;,;E,>;=4R451PQ;,:;,:;5E8.>=;,̀E.,:0,4>i54;,O,4><=a>541,;E,1=;,.̀E4613.>=.7,X.8,5;8;
È13̀E./,;/:.8,:.,5;821/d>541,.8,1E:4d>541,:4/4A4:1,1;,:.6.:;/7,2;:.,4AE138.>=.,<./,.R.=E1:1,2.3;<
<.AE4>=.<,8.4;<j

1I,,,,,,G4=1PQ;,;E,>;=4R451PQ;,2.<<;137,>;,.>:./.P;,:;,:.6.:;/7,:1<,2.<<;1<,̀E.,646.8,>;,8.<8;
:;845i34;,;E,̀E.,>.3.,=/1X13N.8l

Y+++_b

,m4/.4=;,2;/=EAEd<

B̂,,,,,,g;<,=./8;<,:;,1/=4A;,BKK+?7,>+?,B7,13i>.1,.I7,:;,Gn:4A;,:.,h/;5.<<;,G46437,1,54=1PQ;,>Q;,U,6034:1
È1>:;,<.,:.8;><=/.,̀E.,;,:.<=4>1=0/4;,:1,54=1PQ;,2.<<;13,>Q;,5N.A;E,1,=./,5;>N.548.>=;,:;,1=;,;XS.=;
:.,54=1PQ;7,2;/,R15=;,̀E.,>Q;,3N.,<.S1,482E=06.37,;E,<.S17,̀E1>:;,;,4>=./.<<1:;,434:4E,1,2/.<E>PQ;
2/.64<=1,>;,1/=4A;,@*M+?,:;,8.<8;,5n:4A;+

BK,,,,,,G;>=E:;7,.8,123451PQ;,:;,1/=4A;,BKC+?,:;,Gn:4A;,:.,h/;5.<<;,G46437,1,>E34:1:.,U,<1>1:1,<.,;,/UE
4>=./64./,>;,2/;5.<<;,<.8,1/AE4/,1,.T4<=d>541,:.<<.,6i54;+

BC,,,,,,D.<E3=1,:;,1/=4A;,BCB+?7,>+?,B7,:.<<.,5n:4A;,̀E.7,<.8,2/.SEi9;,:;,<.E,1/=4A;,BKK+?7,1,54=1PQ;,U,>E31
È1>:;,>Q;,N1S18,<4:;,;X<./61:1<,1<,R;/8134:1:.<,2/.<5/4=1<,>1,3.4+

@M,,,,,,H8,5;>R;/84:1:.,5;8,;,1/=4A;,BCB+?7,>+?,@7,:;,/.R./4:;,5n:4A;7,.<=1,>E34:1:.,:.6.,<./,1/AE4:1,>;
2/19;,4>:451:;,>1,51/=1,:.,54=1PQ;,21/1,1,5;>=.<=1PQ;,:;<,2.:4:;<,:;,/UE,>;,1=;,̀E.,:0,4>i54;,O
4><=a>541,;E7,>Q;,=.>:;,<4:;,4>:451:;,.<<.,2/19;7,̀E1>:;,:1,2/48.4/1,4>=./6.>PQ;,:;,54=1:;,>;
2/;5.<<;+

@B,,,,,,g;,2/;5.<<;,2/4>542137,U,215iR45;,̀E.,.<<.,2/19;,./1,:.,@M,:41<7,;E,<.S17,E8,2/19;,:.,BM,:41<7,1234506.3
.8,81=U/41,:.,8.:4:1<,2/;64<n/41<7,15/.<54:;,:.,BM,:41<,:.,2/19;,:.,:431PQ;,.8,/19Q;,:1,:4<=a>5417,1
21/=4/,:1,:1=1,.8,̀E.,1,54=1PQ;,:;,1=;,̀E.,:0,4>i54;,O,4><=a>541,U,5;><4:./1:1,/.13491:1+

@@,,,,,,g;<,=./8;<,:;,1/=4A;,BCB+?7,>+?,J7,:;,8.<8;,5n:4A;7,1,1/AE4PQ;,:1,>E34:1:.,<n,U,1=.>:4:1,<.,;,6i54;
.8,51E<1,2E:./,2/.SE:451/,1,:.R.<1,:;,54=1:;+

@*,,,,,,g;<,=./8;<,:;,1/=4A;,@@K+?,:;,Gn:4A;,:.,h/;5.<<;,G46437,<;X,1,.2iA/1R.,eG4=1PQ;,:.,2.<<;1,<4>AE31/
2;/,641,2;<=13bj

eB+,,,,,,k,54=1PQ;,:.,2.<<;1,<4>AE31/,2;/,641,2;<=13,R19V<.,2;/,8.4;,:.,51/=1,/.A4<=1:1,5;8,164<;,:.

/.5.PQ;7,:.,8;:.3;,;R454138.>=.,12/;61:;7,:4/4A4:1,1;,54=1>:;,.,.>:./.P1:1,21/1,1,<E1,/.<4:d>541,;E
3;513,:.,=/1X13N;7,4>53E4>:;,=;:;<,;<,.3.8.>=;<,1,̀E.,<.,/.R./.,;,1/=4A;,1>=./4;/,.,14>:1,1,1:6./=d>5417
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+,-,.,+/0/1023-43,-105630/0-3437/80+305630/09:10392-3./0/104,2/9+180;1.105630<1==>?3;8010@/A0,941--3-03B

-3=<19=/7,;,+/+3803B023-B1=0356,</-/+1=0/1=0+/0;,2,.C94,/0+30BDE@FG

HG000000I04/-2/0<1+30=3-0392-3.6380/<J=0/==,9/26-/0+10/?,=10+30-343K:180/104,2/9+10160/056/;563-0<3==1/

5630=30394192-309/0=6/0-3=,+L94,/0160;14/;0+302-/7/;M10305630+34;/-30394192-/-E=303B0419+,KN3=0+30/

392-3./-0<-192/B39230/104,2/9+1G

OG000000I923=0+/0/==,9/26-/0+10/?,=10+30-343K:18010+,=2-,76,+1-0+10=3-?,K10<1=2/;0<-143+30P0,+392,@,4/K:1
+104,2/9+10160+1023-43,-10/0563B0/04/-2/0=3Q/0392-3.6380/912/9+101=03;3B3921=0419=2/923=0+104/-2:10+1
4,+/+:1807,;M3230+30,+392,+/+30160+30162-10+146B392101@,4,/;05630<3-B,2/0/0,+392,@,4/K:1GR

HS000000T1=023-B1=0+10/-2,.10HOUGV809GV0W80+3=2304J+,.180/04,2/K:10<1-0?,/0<1=2/;0<1-0B3,10+3039?,10+304/-2/

-3.,=2/+/041B0/?,=10+30-343K:10419=,+3-/E=30@3,2/0910+,/03B05630=30B1=2-30/==,9/+1010/?,=10+30-343K:1G

X-3=6B3E=380392:180563010/21017Q3210+304,2/K:10@1,0392-3.630P0<3==1/0+104,2/9+1809/0+/2/05630419=2/0+1

/?,=10+30-343K:180B3=B1056/9+1010/?,=10+30-343K:10M/Q/0=,+10/==,9/+10<1-023-43,-180=/;?1
+3B19=2-/K:103B04192-D-,10<1-03=230Y;2,B1G

HZ000000[3=6;2/0+1=0/621=0/<-3=392/+1=0/10\-,769/;0+30]6=2,K/0563803B04194-3218010+3=2,9/2D-,10+10/210+3?38
/==,B80+3B19=2-/-05630/04,2/K:109:10;M30@1,0392-3.63801605630@1,0@3,2/096B/0+/2/0<1=23-,1-0P0<-3=6B,+/8
<1-0-/AN3=056309:10;M30=:10,B<62D?3,=G

_̂̀abc̀d̂ed̂fgdhijjd̂fg̀eh̀fkl̂îmnijaoiĵfgipnq̀h̀k̀j

Hr000000[3=6;2/0+/0+34,=:10+30-339?,10563010s/9410t=<>-,210u/92180uI80+3<1,=0T1?10s/941806B/0,9=2,26,K:1
7/94D-,/041B0=3+303B0X1-26./;8030IG0vG0w39+3-=1980-3=,+392309/0x-;/9+/8043;37-/-/B80+6-/923010/910+3
HUUy80+1,=04192-/21=0+30/--39+/B39210-3;/2,?1=0/0+6/=0=6<3-@>4,3=041B3-4,/,=096B0,BJ?3;0+3056303==/
,9=2,26,K:107/94D-,/0F0<-1<-,32D-,/80=,26/+1091041943;M10+30X1-2,B:10zX1-26./;{G

H|000000}=0739=0/--39+/+1=0@1-/B0392-3.63=0/0IG0vG0w39+3-=19805630+3;3=021B160<1==309/0+/2/0+30/==,9/26-/
+1=0-3@3-,+1=04192-/21=G

Hy000000~B/0?3A05630IG0vG0w39+3-=1909:10</.160/=0-39+/=0-3;/2,?/=0/1=0739=0/--39+/+1=0+6-/923010/910+3

HUWH0309:10-3=<3,21601=0<-/A1=0=67=3563923=8010T1?10s/9410,92,B16E1803B0Hy0+30@3?3-3,-10+30HUWS80/

<-143+3-0/1=0</./B3921=0+3?,+1=80=170<39/0+30-3=1;6K:10+1=04192-/21=03B04/6=/G

H�000000X1-04/-2/0-3.,=2/+/80+/2/+/0+30S0+30/7-,;0+30HUWS8010T1?10s/9410,9@1-B160IG0vG0w39+3-=190+/
-3=1;6K:10+1=04192-/21=043;37-/+1=0392-30/=0</-23=G

OU000000T3==/0+/2/8010B192/92309:10</.10/=439+,/0/0HU0SO|8UO036-1=80B/=0IG0vG0w39+3-=190-346=160+3?1;?3-
1=0739=03B04/6=/0/10-3=<32,?10<-1<-,32D-,1G

OW000000}0T1?10s/9410-3563-360910\-,769/;0+30�1B/-4/0+30�/-10zX1-26./;{06B/0<-1?,+L94,/04/623;/-0+3
392-3./0Q6+,4,/;0+1=0739=0/--39+/+1=G

OH000000}0\-,769/;0+30�1B/-4/0+30�/-104,2160IG0vG0w39+3-=190+3=230-3563-,B392180<1-04/-2/0-3.,=2/+/041B
/?,=10+30-343K:180910=36039+3-3K10<1=2/;09/0x-;/9+/G

OO000000T:10239+1010/?,=10+30-343K:10=,+10+3?1;?,+18010\-,769/;0+30�1B/-4/0+30�/-10<3+,60,9@1-B/KN3=0/1=
=3-?,K1=0<1=2/,=0<1-26.63=3=G0t=23=0-3=<19+3-/B056380+30/41-+1041B01=0-3.,=21=0,9@1-BD2,41=0+1

1<3-/+1-0<1=2/;09/0x-;/9+/80t=2/+1Ev3B7-10+30+3=2,9180/04/-2/03B04/6=/02,9M/0=,+10392-3.630/1

+3=2,9/2D-,103B0HH0+30Q6;M10+30HUWSG

OS000000�3<1,=0+3023-0419=2/2/+105630IG0vG0w39+3-=1909:102,9M/0+3+6A,+101<1=,K:18041B</-3439+1016
41923=2/9+10/0B3+,+/017Q3210+10-3563-,B39218010\-,769/;0+30�1B/-4/0+30�/-10<-1@3-,606B/0+34,=:103B
5630Q6;.160<-143+3923010-3563-,B39210+10T1?10s/941G



���������� ����	
�
��������

����������������������������������������������������� ��!��"#$%&��'�#&��"�����'#�&����#�&���#!��&����#���(�(&��#�����&���#&���) *��(

+,------./-0-12-3454673-12-89:;<-=>-?>-@2A127B3A-CA527DEB-72F47B3-12BBG-12FCBH3-A3-I7JH3-K47CB1CFC3AGL-12
722AMC3<-3-N7C64AGL-1G-O2LGPH3-12-QM37G-RS3754JGLT<-G7J4CA13-G-A4LC1G12-1G-FC5GPH3-13-G53-U42-1V-CAWFC3
X-CAB5YAFCG>

+Z------[3/-2\2C53<-D37-4/-LG13<-3-GMCB3-12-72F2PH3-1G-FG75G-72JCB5G1G-AH3-F3AB5GMG-13B-G453B<-3-U42-F3AB5C54WG
4/G-MC3LGPH3-12-4/G-\37/GLC1G12-D73F2BB4GL-D72MCB5G-D2LG-L2JCBLGPH3-D3754J42BG>-=L]/-1CBB3<-=>-?>
@2A127B3A-AH3-5CÂG-72F26C13-D2BB3GL/2A52-G-FC5GPH3-13-G53-U42-1GMG-CAWFC3-X-CAB5YAFCG-A3-N7C64AGL-12
[3/G7FG-12-_G73-2-AH3-BG6CG-U42/-5CÂG-72F26C13-G-FG75G-12-FC5GPH3<-D2L3-U42-AH3-5CÂG-5C13
F3Â2FC/2A53-1G-GPH3-D73D3B5G-F3A57G-BC>-S37-34573-LG13<-3-\37/4LV7C3-D72MCB53-A3-=A2̀3-aa-13
O2J4LG/2A53-A>b-:+c+d8990-AH3-L̂2-̂GMCG-BC13-F3/4ACFG13>-S37-F3AB2J4CA52<-AH3-5CÂG-BC13-CA\37/G13
13-B24-1C72C53-12-72F4BG7-G-FC5GPH3-12-4/-G53-K41CFCGL-721CJC13-4ACFG/2A52-2/-LWAJ4G-D3754J42BG<
U4GA13<-A3-FGB3-2/-GD72P3<-27G-2̀CJC1G-4/G-57G14PH3-2/-CAJLeB-34-2/-JG]LCF3>-f7G<-12-GF3713-F3/-G
K47CBD741eAFCG-13-g4D72/3-N7C64AGL-12-h4B5CPG-RS3754JGLT<-5GL-MWFC3-J27G-G-A4LC1G12-1G-FC5GPH3>-g2J4A13
=>-?>-@2A127B3A<-FG1G-4/-12B52B-CAF4/D7C/2A53B-F3AB5C54WG-AH3-BI-4/G-MC3LGPH3-12-4/G-\37/GLC1G12
2BB2AFCGL-/GB-5G/6]/-4/G-MC3LGPH3-13B-B24B-1C72C53B-12-12\2BG>-=D2AGB-4/G-A3MG-FC5GPH3<
\37/GL/2A52-72J4LG7<-B27CG-B4BF25WM2L-12-B4D7C7-2B52B-CAF4/D7C/2A53B>

+0------S37-GFI71H3-12-8c-12-KGA2C73-12-89:,<-3-I7JH3-K47CB1CFC3AGL-12-722AMC3-72K2C534-G-535GLC1G12-12B52B
G7J4/2A53B<-F3A\C7/GA13<-GBBC/<-G-12FCBH3-D73\27C1G-2/-D7C/2C7G-CAB5YAFCG>

+i------./-:+-12-\2M272C73-12-89:,<-=>-?>-@2A127B3A-GD72B2A534-4/-D21C13-12-72\37/G-12BB2-GFI71H3<
GL2JGA13-U42-]-F3A57V7C3-G3-1C72C53-1G-jACH3<-2/-2BD2FCGL-XB-2̀CJeAFCGB-13-O2J4LG/2A53-A>
b-:+c+d8990>

+c------f-I7JH3-K47CB1CFC3AGL-12-722AMC3-F3ABC127G<-D37-4/-LG13<-U42-3-GMCB3-12-72F2PH3<-U42-AH3-\3C-12M3LMC13
A3-FGB3-2/-GD72P3<-MCBG-F3/D73MG7-U42-3-G53-K41CFCGL-\3C-FC5G13-G3-B24-12B5CAG5V7C3-2-12527/CAG7-4/G
1G5G-F275G-G-2BBG-FC5GPH3>-S37-34573-LG13<-2B52-I7JH3-K47CB1CFC3AGL-F3AFL4C-U42-G-FG75G-72JCB5G1G-1C7CJC1G-G
=>-?>-@2A127B3A-AH3-\3C-GF3/DGÂG1G-13-\37/4LV7C3-F3AB5GA52-13-=A2̀3-aa-13-O2J4LG/2A53-A>
b-:+c+d8990<-D2L3-U42-3-12/GA1G13-AH3-\3C-CA\37/G13-13-B24-1C72C53-12-72F4BG7-G-72F2PH3-13-G53-U42
L̂2-\3C-FC5G13>

;9------=-2B52-72BD2C53<-3-72\27C13-I7JH3-K47CB1CFC3AGL-CA52773JGkB2<-2/-D7C/2C73-L4JG7<-B3672-G-U42B5H3-12-BG627

B2-3-13F4/2A53-GD72B2A5G13<-A3-FGB3-2/-GD72P3<-D2L3B-B27MCP3B-D3B5GCB-13-.B5G13k?2/673-12

72BC1eAFCG-13-12B5CAG5V7C3-1G-FC5GPH3-]-B4BF25WM2L-12-B4D7C7-G-AH3-12M3L4PH3-13-GMCB3-12-72F2PH3<-4/G
M2l-U42-3-13F4/2A53-F3A5]/-G-GBBCAG547G-1G-D2BB3G-U42-72F2624-G-FG75G-72JCB5G1G-2-G-1G5G-2/-U42
3F37724-G-72F2PH3>

;:------./-B2J4A13-L4JG7<-CA52773JGkB2-B3672-G-F3A\37/C1G12-F3/-3-O2J4LG/2A53-A>b-:+c+d8990-12-4/G

1CBD3BCPH3-12-1C72C53-CA527A3-A3B-527/3B-1G-U4GL-G-FC5GPH3-D37-MCG-D3B5GL-]-F3ABC127G1G-MGLC1G/2A52
\2C5G-A3-/3/2A53-2/-U42-3-GMCB3-12-72F2PH3-]-GBBCAG13-2-1G5G13<-GCA1G-U42-D37-527F2C73<-4/G-M2l-U42
B2-D72B4/2<-BGLM3-12/3AB57GPH3-2/-F3A57V7C3-D2L3-12B5CAG5V7C3-13-G53<-U42-G-FG75G-\3C-2\25CMG/2A52
2A572J42-D37-2BB2-527F2C73-G3-12B5CAG5V7C3-AG-1G5G-U42-F3AB5G-13-GMCB3-12-72F2PH3<-A3-FGB3-2/-GD72P3<
2/-88-12-K4L̂3-12-89:;>

;8------./-527F2C73-L4JG7<-3-I7JH3-K47CB1CFC3AGL-12-722AMC3-CA52773JGkB2-B3672-G-U42B5H3-12-BG627-B2-4/G

72J4LG/2A5GPH3-AGFC3AGL-U42-D72Me-U42-G-3/CBBH3-12-4/G-\37/GLC1G12-2BB2AFCGL<-F3/3-G-\GL5G-13
\37/4LV7C3-72\27C13-A3-=A2̀3-aa-13-O2J4LG/2A53-A>b-:+c+d8990<-12M2-J27G7-G-A4LC1G12-1G-FC5GPH3<-/GB
U42-2B5G-A4LC1G12-BI-D312-B27-12F725G1G-B2-\37-G7J4C1G-A3-D7Gl3-D72MCB53-D37-2BBG-/2B/G
72J4LG/2A5GPH3<-34-B2KG<-A3-FGB3-2/-GD72P3<-89-1CGB-G-DG75C7-1G-1G5G-2/-U42-B2-F3ABC127G-U42-3F37724-G
FC5GPH3<-72BD2C5G-GB-2̀CJeAFCGB-13-O2J4LG/2A53-A>b-:+c+d8990>

;+------_3C-A2B5GB-FC7F4AB5YAFCGB-U42-3-N7C64AGL-1G-O2LGPH3-12-QM37G-12FC1C4-B4BD2A127-G-CAB5YAFCG-2-F3L3FG7
G3-N7C64AGL-12-h4B5CPG-GB-B2J4CA52B-U42B5m2B-D72K41CFCGCBn

o:T------pjq/-N7C64AGL-S3754J4eB<-3A12-F3772-D73F2BB3-K41CFCGL-FWM2L-F3A57G-FC1G1H3-72BC12A52-2/-34573
.B5G13-?2/673-1G-jACH3-.473D2CG<-pU42-52ÂGq-3712AG13-G-FC5GPH3-12BB2-/2B/3-FC1G1H3<-DG7G-3
72\27C13-D73F2BB3<-G57GM]B-12-[G75G-O2JCB5G1G-F3/-=MCB3-12-O2F2PH3<-A3-FGB3-12-AH3-B27
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4:3TPEB23WV6,3L:,V96,6235XYUMZEM23A?[5[TPEB[YEB23=CD3ON]C

OB3333338:76,3R1=794:-,G@13:34,309=,V94,4:3+-177:/<94,3+:V1301-><V.-913R1=76,=6:3413W=:m13pp341

L:/<V,>:=613=CD3EYNYZTPP\234:7R-96,3=173=C173OY3:3OM3413+-:7:=6:3,Rd-4@12313̀-9K<=,V34:3a<769G,
4:4<i9<3b<:3,3:=694,4:3-:b<:-94,3:76.31K-9/,4,23:>3b<,Vb<:-3R9-R<=76r=R9,3:37:>3>,-/:>34:
,+-:R9,G@13,3:76:3-:7+:96123,39=01->,-3134:769=,6.-9134:3<>3,6134137:<349-:96134:3-:R<7,-3,3-:R:G@134:77:
,6123<69V9i,=4137976:>,69R,>:=6:3+,-,313:0:961313-:0:-941301-><V.-913Q,Rd-4@134:3EB34:37:6:>K-134:

TPEO23WV+S,3e,=f35g+-<7235XOENZEY23A?[5[TPEO[BPY23=CD3OU23:34:7+,RS134:3TU34:3,K-9V34:3TPEB23WV6,

L:,V96,6235XYUMZEM23A?[5[TPEB[YEB23=CD3BU]C

O\333333WVh>34977123R,713,3:=694,4:3-:b<:-94,23b<:34:F:3:0:6<,-3,3R96,G@131<3=16909R,G@13413,613:>3R,<7,3,1

7:<34:769=,6.-913-:794:=6:3=1<6-13A76,41Xj:>K-123=@136:=S,3_<=6,4131301-><V.-913R1=76,=6:3413W=:m1

pp3413L:/<V,>:=613=CD3EYNYZTPP\23:76,31>977@13=@13+14:3/:-,-3,3=<V94,4:3413,6131K_:6134:3R96,G@131<
=16909R,G@13=:>3413+-1R:49>:=6134:3R96,G@131<3=16909R,G@123<>,3F:i3b<:3:77,3R1=7:b<k=R9,37:-9,
9=R1>+,6oF:V3R1>3131K_:69F13+-177:/<9413+1-3:77:3-:/<V,>:=6123b<:3R1=7976:3:>3+-:F:-3<>3>:9134:

6-,=7>977@1349-:6123-.+9413:3:09R,i23:=6-:3173A76,417Xj:>K-17234173,6173:>3>,6h-9,3R9F9V3:3R1>:-R9,V

QFC23=:76:37:=694123,Rd-4@134:3EB34:37:6:>K-134:3TPEO23WV+S,3e,=f35g+-<7235XOENZEY23A?[5[TPEO[BPY2

=C173BP3,3BB]C
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*+,,,,,,-.,/0123454326748,9.4,:;<,=9;,4,/0.916/4>?0,70,3;@;3670,@03.9AB360,/01C26296,9.4,@03.4A6747;
;CC;1/64A,7;C261474,4,D4341263,0C,763;620C,7;,7;@;C4,70,7;C26142B360,70,4208,4,C94,0.6CC?0,7;:;,C;3
3;D9A436<474,5;A4,;126747;,3;=9;36748,;.,/01@03.6747;,/0.,0,76C50C20,10,E;D9A4.;120,1FG,HIJIKLMMNF
-C24,7;:;8,4CC6.8,61@03.43,6.;76424.;12;,0,7;C26142B360,70,420,70,C;9,763;620,7;,3;/9C43,4,3;C5;26:4

3;/;>?08,2341C.626170OAP;8,10C,2;3.0C,70,4326D0,+FG8,1FG,H8,7;CC;,3;D9A4.;1208,;CC;,.;C.0,@03.9AB360

Q:F8,1;C2;,C;126708,4/R37?0,7;,HS,7;,C;2;.T30,7;,LMH*8,UA5P4,V41W,XY539C8,XO*HJKHI8,-Z[X[LMH*[SMI8

1F0C,SN8,NM8,NL,;,N\8,;,7;C54/P0,7;,L+,7;,4T36A,7;,LMHS8,UA24,E;4A62428,XOI+\KH\8,-Z[X[LMHS[IHS8,1F

G,NH]F

*J,,,,,,-.T034,0C,530/;CC0C,=9;,7;34.,036D;.,40,4/R37?0,7;,HS,7;,C;2;.T30,7;,LMH*8,UA5P4,V41W,XY539C

QXO*HJKHI8,-Z[X[LMH*[SMI]8,;,40,7;C54/P0,7;,L+,7;,4T36A,7;,LMHS8,UA24,E;4A6242,QXOI+\KH\8

-Z[X[LMHS[IHS]8,3;C5;624CC;.,40,530/;76.;120,7;,/624>?0,09,1026@6/4>?0,7;,9.,420,40,4T36D0,74
C;/>?0,H,70,/45̂29A0,__,70,E;D9A4.;120,1FG,HIJIKLMMN8,3;A426:4,̀,2341C.6CC?0,70,420,;123;,;126747;C,7;

036D;.,;,;126747;C,3;=9;3674C,7;C6D1474C,5;A0C,-C2470COa;.T30C8,1?0,b,.;10C,:;3747;,=9;8,/0.0

3;C9A24,;c53;CC4.;12;,74,3;74>?0,70,4326D0,+FG8,1FG,\8,7;CC;,3;D9A4.;1208,4C,.;C.4C,3;D34C,:4A;.,5434
0C,.;60C,7;,/624>?0,09,1026@6/4>?0,70C,420C,d976/646C,3;@;3670C,14,C;/>?0,L,7;CC;,.;C.0,/45̂29A0F

SM,,,,,,e03,/01C;D9612;8,503,9.,A4708,0,/43B2;3,0T36D42R360,;,C6C2;.B26/0,74,926A6<4>?0,70,@03.9AB360,/01C2412;

70,U1;c0,__,70,E;D9A4.;120,1FG,HIJIKLMMN,45A6/4OC;,40C,.;60C,7;,/624>?0,09,1026@6/4>?0,3;@;3670C,10

/45̂29A0,__8,C;/>?0,L8,7;CC;,3;D9A4.;120,;8,503,092308,0,61/9.536.;120,7;CC4,0T36D4>?0,1?0,D;34,4
19A6747;,70,420,0Td;20,7;,/624>?0,09,1026@6/4>?0,1;.,70,530/;76.;120,7;,/624>?0,09,1026@6/4>?0F

SH,,,,,,f,.;C.0,4/012;/;8,.46C,;C5;/6@6/4.;12;8,10,/4C08,/0.0,0,=9;,;C2B,;.,/49C4,10,530/;CC0,5361/654A8
7;,9.4,/624>?0,09,1026@6/4>?0,5;A0C,C;3:6>0C,50C246C8,10C,2;3.0C,70,4326D0,H\FG,70,3;@;3670
3;D9A4.;1208,=9;,/01C24,7;CC4,C;/>?0,L,70,C;9,/45̂29A0,__F

SL,,,,,,e03,/01C;D9612;8,9.4,3;D9A4.;124>?0,14/6014A,/0.0,4,=9;,;C2B,;.,/49C4,10,530/;CC0,5361/654A,1?0
507;,76C5038,C;.,:60A43,0,E;D9A4.;120,1FG,HIJIKLMMN8,=9;,4,0.6CC?0,70,@03.9AB360,/01C2412;,70
U1;c0,__,70,E;D9A4.;120,1FG,HIJIKLMMN,507;,7;2;3.6143,4,C41>?0,7;,19A6747;8,46174,=9;,;C2;d4
6D94A.;12;,53;:6C20,=9;,;C24,gA26.4,507;,;C243,4T341D674,5;A0,;@;620,70,7;/93C0,7;,9.,/;320,534<0,09
74,@4A24,7;,3;4>?0,70,7;C26142B360,70,420F

SI,,,,,,X0.,;@;6208,45;C43,7;C24C,42;194>h;C8,1?0,b,.;10C,:;3747;,=9;,24A,3;D9A4.;124>?08,=9;,;36D;,4
19A6747;,;.,5361/̂560,/0.0,/01C;=9i1/64,74,0.6CC?0,70,@03.9AB360,/01C2412;,70,U1;c0,__,70
E;D9A4.;120,1FG,HIJIKLMMN8,b,61/0.542̂:;A,/0.,0,C6C2;.4,61C2629̂70,503,;C2;,3;D9A4.;120,;,/0.,4

@614A6747;,=9;,;A;,530CC;D9;8,/0.0,3;@;3670,10C,1F0C,*N,;,SM,70,53;C;12;,4/R37?0F

S\,,,,,,UAb.,76CC08,/0.0,0,47:0D470OD;34A,3;@;369,10,1FG,*+,74C,C94C,/01/A9Ch;C8,1?0,C;,507;.,:4A674.;12;

3;26343,/01C;=9i1/64C,74,/63/91C2j1/64,7;,0,7;C26142B360,70,420,1?0,2;3,/012;C2470,;CC4,0.6CC?0,19.
7;2;3.61470,534<08,9.4,:;<,=9;,1?0,C;,507;,2;3,4,/;32;<48,53;/6C4.;12;,7;:670,̀,@4A24,70,3;@;3670
@03.9AB3608,7;,=9;,0,612;3;CC470,2;:;,;@;26:4.;12;,/01P;/6.;120,70,C;9,763;620,7;,3;/9C43,4,/624>?0,09
1026@6/4>?0F

S*,,,,,,e03,/01C;D9612;8,4,@4A24,7;,61@03.4>?0,3;C9A2412;,7;CC4,0.6CC?0,45;14C,507;,C;3,:4A674.;12;,C41474
5;A4,;123;D48,C;.,7;.034,;,10C,2;3.0C,74C,76C50C6>h;C,70,E;D9A4.;120,1FG,HIJIKLMMN8,70,@03.9AB360
/01C2412;,70,C;9,U1;c0,__F

SS,,,,,,-.,2070,0,/4C08,/0.0,4,X0.6CC?0,-9305;64,0TC;3:09,/0.,34<?08,9.4,3;D9A4.;124>?0,14/6014A,/0.0
4,=9;,;C2B,;.,/49C4,10,530/;CC0,5361/654A,b,61/01/6A6B:;A,/0.,4C,76C50C6>h;C,70,4326D0,HJFG8,1FG,\8,70
3;@;3670,3;D9A4.;120F

SN,,,,,,k;170,;.,/0124,4C,/01C67;34>h;C,53;/;7;12;C8,PB,=9;,3;C5017;3,̀,2;3/;634,=9;C2?0,=9;,0,E;D9A4.;120
1FG,HIJIKLMMN,7;:;,C;3,612;353;2470,10,C;12670,7;,=9;,C;,05h;,4,9.4,3;D9A4.;124>?0,14/6014A,/0.0,4
=9;,;C2B,;.,/49C4,10,530/;CC0,5361/654A8,10C,2;3.0C,74,=94A8,10,/4C0,7;,9.,420,d976/64A,/62470,4,9.

7;.417470,3;C67;12;,10,2;3362R360,7;,09230,-C2470Oa;.T30,1?0,2;3,C670,3;76D670,09,4/0.541P470,7;
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*+,-./,0*123-4*5/-6*+,-7869*,-4*5-5::5-05+,60,03-;3+</5560,-4*5/-6,-7869*,-3=>;>,7-03

?:.,03@A5+B/3-/54*5/>03-3*C-5D>:.>603-EF/>,:-7869*,:-3=>;>,>:-65::5-?:.,03@A5+B/3C-6,-7869*,-3=>;>,7

3*-6*+,-0,:-7869*,:-3=>;>,>:-03-73;,7-3605-05E,-:5/-5=5.*,0,-,-;>.,123-3*-63.>=>;,123C-,-3+>::23-03
=3/+*7F/>3-;36:.,6.5-03-G65D3-HH-05::5-/59*7,+56.3-95/,-,-6*7>0,05-0,-/5=5/>0,-;>.,123-3*-0,-/5=5/>0,
63.>=>;,123C-,>60,-4*5-5::,-6*7>0,05-.56I,-05-:5/-,/9*>0,-<3/-5::5-+5:+3-05+,60,03-6*+-</,J3
05.5/+>6,03-3*-05:05-3->68;>3-0,->6:.K6;>,-5-,6.5:-05-4*,74*5/-05=5:,-4*,6.3-,3-+L/>.3M

NO------?+-;36./,<,/.>0,C-5:.5-+5:+3-/59*7,+56.3-5D>95-4*5-.,7-3+>::23-:5P,-/59*7,/>J,0,-5+-;36=3/+>0,05
;3+-,:-0>:<3:>1Q5:-6575-56*6;>,0,:C-,./,EL:-0,-;3+*6>;,123-,3->6.5/5::,03-03-=3/+*7F/>3-;36:.,6.5-03
G65D3-HH-03-/5=5/>03-/59*7,+56.3M

-R*,6.3-S-</>+5>/,-5-S-:59*60,-4*5:.23

NT------G.5605603-S-/5:<3:.,-0,0,-S-.5/;5>/,-4*5:.23C-3-U/>B*6,7-05-V*:.>1,-05E5->9*,7+56.5-</36*6;>,/@:5

:3B/5-,-</>+5>/,-5-,-:59*60,-4*5:.23M

WX------Y3+-5:.,:-4*5:.Q5:C-4*5-IF-4*5-,6,7>:,/-;36P*6.,+56.5C-3-Z/923-P*/>:0>;>36,7-05-/556E>3-<5/9*6.,C-5+
:*B:.K6;>,C-:5-3-[59*7,+56.3-6M\-]̂T̂_̀XXW-05E5-:5/->6.5/</5.,03-63-:56.>03-05-4*5-*+,-;>.,123-3*
63.>=>;,123-05-*+-,.3-4*5-0F->68;>3-S->6:.K6;>,-<573:-:5/E>13:-<3:.,>:-L-EF7>0,C-+5:+3-4*5-3-,E>:3-05
/5;5123-0,-;,/.,-/59>:.,0,-623-.56I,-:>03-05E37E>03-,3-/5+5.56.5-5-:5-E5/>=>4*5-4*5-3-;3//5>3-=3>
/5;5B>03-623-<573-05:.>6,.F/>3-03-,.3-+,:-<3/-.5/;5>/3M

W]------a,/,-/5:<3605/-,-5:.,:-4*5:.Q5:C-IF-4*5-:,7>56.,/C-,6.5:-05-+,>:C-4*5-3-[59*7,+56.3-6M\-]̂T̂_̀XXW
</5Eb-05-+,65>/,-5D,*:.>E,-0>=5/56.5:-+5>3:-05-;>.,123-5-63.>=>;,123-03:-,.3:-P*0>;>,>:C-;*P,:-/59/,:
,<7>;FE5>:-56*6;>,C-:5+C-63-56.,6.3C-5:.,B575;5/-*+,-I>5/,/4*>,-56./5-575:-cEMC-65:.5-:56.>03C-,;Z/023:

05-T-05-=5E5/5>/3-05-̀XXNC-a7*+5DC-Y@dŴ_XdC-?efYf̀XXNfTNC-6M3:-̀X-,-̀ C̀-5-05-]T-05-05J5+B/3-05

X̀]̀C-G705/-cY@̂̀ g_]]C-?efYf̀X]̀fÒdC-6M3:-̂]-5-̂̀ hM-e+-05::5:-+5>3:-05-./,6:+>::23-L-3-/5,7>J,03

<573:-:5/E>13:-<3:.,>:C-5+-;,*:,-63-</3;5::3-</>6;><,7C-4*5-L-3BP5.3-5::56;>,7+56.5-03-,/.>93-]dM\-03
/5=5/>03-/59*7,+56.3M

Ẁ------Y3+3-3-U/>B*6,7-05-V*:.>1,-PF-05;7,/3*C-,:-0>:<3:>1Q5:-03-[59*7,+56.3-6M\-]̂T̂_̀XXW-05E5+-:5/
>6.5/</5.,0,:-05-+,65>/,-,-9,/,6.>/C-5+-;,0,-;,:3-;36;/5.3C-*+-P*:.3-54*>78B/>3-56./5-3:->6.5/5::5:-03
05+,60,6.5-5-3:-03-05+,60,03C-05:.>6,.F/>3-03-,.3C-;36;>7>,603-3:-3BP5.>E3:-05-5=>;F;>,-5-05
;575/>0,05-0,-./,6:+>::23-03:-,.3:-</3;5::*,>:-;3+-,-5D>9b6;>,-05-,::59*/,/-,-</3.5123-,054*,0,-03:
0>/5>.3:-05-05=5:,-03-05:.>6,.F/>3-05::5:-,.3:C->:.3-,./,EL:C-63+5,0,+56.5C-0,-9,/,6.>,-05-*+,-/5;5123

/5,7-5-5=5.>E,-05::5:-+5:+3:-,.3:-c,;Z/023-05-]N-05-:5.5+B/3-05-̀X]gC-G7<I,-i,6j-Yk</*:C-Y@g]T_]̂C

?efYf̀X]gfNX̂C-6M\-̂̂ -5-P*/>:</*0b6;>,-/5=5/>0,hM

Ŵ------?:.,:-l7.>+,:-5D>9b6;>,:-:23-<,/.>;*7,/+56.5->+<3/.,6.5:-63-4*5-/5:<5>.,C-;3+3-63-</3;5::3-</>6;><,7C
S-;>.,123-05-*+-,.3-4*5-0F->68;>3-S->6:.K6;>,C-6,-+50>0,-5+-4*5-:5->+<Q5-4*5-3-05:.>6,.F/>3-03-,.3-:5P,

>6=3/+,03-0,-5D>:.b6;>,-05-*+,-,123-P*0>;>,7-</3<3:.,-;36./,-:>-63*./3-?:.,03@A5+B/3-5-;3+</5560,

3-:56.>03C-3-,7;,6;5-5-,:-+30,7>0,05:-</3;5::*,>:C-63+5,0,+56.5-5+-+,.L/>,-05-</,J3:C-0,-,123
</3<3:.,-;36./,-575C-<,/,-4*5-:5-<3::,-05=5605/-*.>7+56.5M

Wd------m3-4*5-/5:<5>.,-,3-</>+5>/3-,:<5.3-0,:-0*,:-</>+5>/,:-4*5:.Q5:-:*B+5.>0,:C-/57,.>E3-S-;>/;*6:.K6;>,-05
3-,E>:3-05-/5;5123-0,-;,/.,-/59>:.,0,-4*5-;36.>6I,-,-;>.,123-03-,.3-4*5-0F->68;>3-S->6:.K6;>,-623-.5/-:>03

05E37E>03-,3-Z/923-4*5C-63-?:.,03@A5+B/3-05-3/>95+C-+,603*-5=5.*,/-5::,-;>.,123C-IF-4*5-3B:5/E,/

4*5-3-[59*7,+56.3-6M\-]̂T̂_̀XXW-</5EbC-63-:5*-,/.>93-]dM\C-4*5-,-;>.,123-3*-63.>=>;,123C-<573:

:5/E>13:-<3:.,>:C-05-*+-,.3-P*0>;>,7-,-*+,-<5::3,-4*5-/5:>0,-63*./3-?:.,03@A5+B/3-L-5=5.*,0,C-5+

</>6;8<>3C-<3/-;,/.,-/59>:.,0,-;3+-,E>:3-05-/5;5123M

Wg------Y3+-5=5>.3C-3-759>:7,03/-0,-e6>23-;36:>05/3*-4*5-5::,:-=3/+,7>0,05:-5/,+-:*:;5.8E5>:-05-3=5/5;5/-,3
05:.>6,.F/>3-,-9,/,6.>,-05-4*5-/5;5B5-5=5.>E,+56.5-3-56E>3-/59>:.,03-4*5-;36.L+-3-,.3-;>.,03-5-05
;36:.>.*>/-<,/,-3-/5+5.56.5-*+,-</3E,-=>FE57-0,-/59*7,/>0,05-03-</3;50>+56.3M
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*+,,,,,,-./0,1.23/456.278938:,57,4;228/;,28</03.=;,1827/38,.4;71.9>.2,.0,=/?8289380,83.1.0,=;,085,89@/;,.;
=803/9.3A2/;B,C;2,085,6.=;:,;,.@/0;,=8,2848DE;:,F58,G,128894>/=;,9;,7;7893;,87,F58,;,=803/9.3A2/;:,;5:
089=;,4.0;,=/00;:,;,085,281280893.938:,2848H8,;,4;228/;:,4;93G7,.,/9=/4.DE;,=.,=.3.,8,=;,6;4.6,=.
89328<.:,=.,F5.6/=.=8,=.,1800;.,F58,2848H85,8008,4;228/;,8,.,05.,.00/9.352.B,I7,08<5/=.:,;,.@/0;,=8
2848DE;,G,=8@;6@/=;,.;,287838938:,68@.9=;:,.00/7:,80380,8687893;0,.;,085,4;9>84/7893;,8

1827/3/9=;J6>8,12;@AJ6;0,87,4.0;,=8,/715<9.DE;B

**,,,,,,C;2,4;908<5/938:,;,.@/0;,=8,2848DE;,=.,4.23.,28</03.=.,4;903/35/,57,8687893;,=8,12;@.,=.,2848DE;,=;

.3;,K5=/4/.6,4/3.=;,;5,9;3/?/4.=;,186;,085,=803/9.3A2/;,9;,I03.=;J-87H2;,28F582/=;,H87,4;7;,=.0

7;=.6/=.=80,=8,89328<.,=8008,.3;B

*L,,,,,,M;=.@/.:,4;7;,280563.,=.,12N12/.,28=.DE;,=;,.23/<;,OPBQ,=;,R8<56.7893;,9BQ,OSTSUVWW*:,57.,4/3.DE;
;5,9;3/?/4.DE;,186;0,082@/D;0,1;03./0,9E;,387,984800.2/.78938,=8,082,8?835.=.,1;2,4.23.,28</03.=.,4;7
.@/0;,=8,2848DE;B

*T,,,,,,X;7,8?8/3;:,.,28?82/=.,=/01;0/DE;,1284/0.,F58,08,1;=8,/<5.678938,12;48=82,.,08786>.938,4/3.DE;,;5
9;3/?/4.DE;,.32.@G0,=8,57,YZ89@/;[,8F5/@.68938\,.,57.,4.23.,28</03.=.,4;7,.@/0;,=8,2848DE;B

LW,,,,,,C.2.,=83827/9.2,;,0893/=;,8,;,.64.948,=;0,3827;0,YZ89@/;[,8F5/@.68938\:,9.,.48DE;,=8008,.23/<;,OPBQ:

>A,F58,1284/0.2,F58,=84;228,=.,?/9.6/=.=8,=.,28?82/=.,=/01;0/DE;:,4;7;,=8042/3.,9;0,9B;0,*],.,**,=;
12808938,.4N2=E;:,F58,1;=8,082,F5.6/?/4.=;,=8,YZ89@/;[,8F5/@.68938\,F5.6F582,78/;,=8,4/3.DE;,;5
9;3/?/4.DE;,=8,57,.3;,K5=/4/.6,8,=.,12;@.,=803.,F58,;?828D.,<.2.93/.0,4;71.2A@8/0,̂0,=8,57,89@/;,1;2
4.23.,28</03.=.,9;,4;228/;,4;7,.@/0;,=8,2848DE;B

LO,,,,,,-./0,1284/0.78938:,;,78/;,.63829.3/@;,=8,32.907/00E;,=;,.3;,=8@8,.1280893.2,;,7807;,9_@86,=8,48238̀.
8,=8,?/.H/6/=.=8,F58,57.,4.23.,28</03.=.,4;7,.@/0;,=8,2848DE;:,9;,F58,28018/3.,3.93;,̂,2848DE;,=;,.3;
186;,085,=803/9.3A2/;,4;7;,̂0,4/245903a94/.0,=803.B

LV,,,,,,X;7,8?8/3;:,9;,/93828008,=.,48682/=.=8,=;0,12;4800;0,K5=/4/./0:,>A,F58,<.2.93/2:,9.,78=/=.,=;,1;00_@86:
F58,;,=803/9.3A2/;,2848H.,8?83/@.78938,;,.3;,;HK83;,=8,4/3.DE;,;5,9;3/?/4.DE;,8,F58,800.,2848DE;,1;00.
082,=87;9032.=.,=8,7.98/2.,?/A@86,186;,287838938B

LS,,,,,,I7,4.0;,=8,6/3_</;:,/9457H/2A:,.00/7:,.;,287838938,=87;9032.2:,.32.@G0,=;0,8687893;0,7.382/./0
286.3/@;0,̂,32.907/00E;,=;,.3;:,.,28<56.2/=.=8,=;,12;48=/7893;,=8,4/3.DE;,;5,9;3/?/4.DE;:,=8@89=;,;

N2<E;,K52/0=/4/;9.6,=;,I03.=;J-87H2;,=8,;2/<87,.1284/.2,.,1823/9b94/.,=80080,8687893;0,389=;,87

4;93.,.0,4/245903a94/.0,4;94283.0,=8,4.=.,4.0;B

LP,,,,,,c.F5/,280563.,F58,;,?.43;,=8:,9;,4.0;,87,.128D;:,;,.@/0;,=8,2848DE;,9E;,382,0/=;,=8@;6@/=;,9E;,G:
89F5.93;,3.6:,050483_@86,=8,@/4/.2,;,12;48=/7893;,=8,32.907/00E;,1;2,@/.,1;03.6:,1;=89=;,803.
?;27.6/=.=8,082,05H03/35_=.,1;2,57,=;457893;,F58,;?828D.,<.2.93/.0,8F5/@.689380B

L],,,,,,d,N2<E;,K52/0=/4/;9.6,=8,2889@/;,=;,I03.=;J-87H2;,=8,;2/<87:,4>.7.=;,.,12;9594/.2J08:,=8@82A:,9;

893.93;:,<.2.93/2,F58,;0,8687893;0,=8,12;@.,/9@;4.=;0,1.2.,8008,8?8/3;,=87;9032.7,F58,;,=803/9.3A2/;
2848H85,.,4/3.DE;,;5,.,9;3/?/4.DE;,=;,.3;,87,4.50.:,87,4;9=/De80,F58,28018/3.7,;0,0850,=/28/3;0,=8
=8?80.B

L+,,,,,,f5.93;,.;,08<59=;,.0183;,=.,12/78/2.,8,=.,08<59=.,F5803E;:,286.3/@;,̂,4/245903a94/.,=8:,9;,4.0;,87

.128D;:,;,89@/;,28</03.=;,F58,4;93G7,;,.3;,;HK83;,=8,4/3.DE;,382,0/=;,2848H/=;,9;,I03.=;J-87H2;

28F582/=;,9E;,186;,=803/9.3A2/;,=8008,.3;,7.0,1;2,57.,38248/2.,1800;.:,>A,F58,9;3.2,F58,;,.23/<;,OPBQ
=;,R8<56.7893;,9BQ,OSTSUVWW*,9E;,/9465/,989>57.,/9=/4.DE;,8g12800.,.,8008,28018/3;B

L*,,,,,,h;,893.93;:,1;=8,=8=5̀/2J08,=;,.23/<;,OTBQ:,9BQ,O:,.6_98.,Hi:,=8008,7807;,28<56.7893;,F58,;,.3;,;HK83;

=8,4/3.DE;,;5,9;3/?/4.DE;,1;=8,082,89328<58,9E;,0N,̂,1800;.,=;,085,=803/9.3A2/;,7.0,3.7HG7:,9.,05.
.50b94/.:,.,57.,1800;.,F58,08,894;9328,9.,05.,280/=b94/.B
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++,,,,,,-./,01023.4,56,78932:64,50/,;0/780,<,7.;;=>0?,@/6,05380A6,7.8,/B.,78C7826,6.,D0/65D6D.E,F.8
:.5;0A@25304,.,G0A@?6/053.,5EH,IJKJLMNNO,5B.,0P:?@2,Q@04,0/,:0836;,:28:@5;3R5:26;4,@/,308:028.,7.;;6
80:0S08,.,63.,0/,:6@;6E

+K,,,,,,T.,053653.4,50;;0,:6;.4,U9,Q@0,6;;0A@868,Q@0,3.D6;,6;,A6865326;,50:0;;9826;,V,78.30WB.,01032>6,D.;
D28023.;,D0,D010;6,D.,D0;32563982.,D.,63.,;0X6/,80;70236D6;E

KN,,,,,,YZ[\]̂_\]_̀,5@/6,;23@6WB.,:./.,6,Q@0,0;39,0/,:6@;6,5.,78.:0;;.,7825:276?4,0/,Q@0,.,D0/65D6D.,5B.
:./7680:0@,56,6@D2a5:26,2538.D@3C826,D6,25;3R5:264,:@X6,D636,D0,12P6WB.,0;36>6,0;70:212:6D6,5.,63.,Q@0

?U0,325U6,;2D.,:236D.,7.8,>26,7.;36?4,<4,:./,01023.4,782/.8D26?,:083212:68b;0,D0,Q@04,7.8,@/,?6D.4,.

D0/65D6D.,80:0S0@,806?/0530,.,63.,Q@0,D9,25=:2.,V,25;3R5:264,Q@0,?U0,708/230,3653.,308,:.5U0:2/053.

D0,Q@0,1.2,78.7.;36,:.5386,;2,@/6,6WB.,X@D2:26?,5.@38.,c;36D.bd0/S8.,:./.,2D053212:68,.,.SX03.,D.

70D2D.,0,6,:6@;6,D0,70D284,0,Q@04,7.8,.@38.4,.,801082D.,D0/65D6D.,D2;7e;,D0,30/7.,;@12:20530,7686
78076868,6,;@6,D010;6E

KI,,,,,,c;;6,78.30WB.,D.;,D28023.;,D.,D0/65D6D.,80>0?4,780>2;36,/62;,76832:@?68/0530,5.,6832A.,IKEH4,5EH,I4,D.
G0A@?6/053.,5EH,IJKJLMNNO4,80;7.5D04,6?</,D2;;.4,6.,.SX032>.,78.;;0A@2D.,70?6;,D2;7.;2Wf0;,D0,.@38.;
63.;,D.,D28023.,D6,g52B.,80?632>.;,V,:..7086WB.,X@D2:29826,0/,/63<826,:2>2?,0,:./08:26?4,:./.,.
G0A@?6/053.,5EH,hhLMNNI4,:@X.,6832A.,JhEH4,7.53.,M4,780;;@7f0,2A@6?/0530,Q@0,.,63.,0/,:6@;6,1.2
780>26/0530,:236D.,.@,5.3212:6D.,6.,801082D.,D0/65D6D.,i>E4,50;30,;0532D.4,D0;76:U.,D0,M+,D0,6S82?,D0

MNIj4,k?36,G06?23634,-bJ+hLIh4,cgl-lMNIjlJIj4,5EH,+j,0,X@82;78@Da5:26,801082D64,0,6:C8DB.,D0,O,D0,X@?U.

D0,MNIj4,m0S0n4,-bONLIo4,cgl-lMNIjloMh4,5EH,hI,0,X@82;78@Da5:26,801082D6pE

KM,,,,,,-./.,.,6D>.A6D.bA086?,;6?2053.@,5.,5EH,Jj,D6;,;@6;,:.5:?@;f0;4,6,Q@0;3B.,D0,;6S08,;0,@/,63.,Q@0,D9

25=:2.,V,25;3R5:26,1.2,:236D.,.@,5.3212:6D.,D0,/.D.,6,Q@0,.,D0/65D6D.,305U6,01032>6/0530,7.D2D.
3./68,:.5U0:2/053.,D0?0,<4,6;;2/4,D0:2;2>6,7686,D0308/2568,;0,6,D0:2;B.,X@D2:26?,78.1082D6
7.;3082.8/0530,7.D0,;08,:.5;2D086D6,0P0:@3C826E

KJ,,,,,,T0;36;,:.5D2Wf0;4,0/S.86,@/,308:028.,7.;;6,>6?2D6/0530,80:0S08,@/,63.,X@D2:26?,0/,5./0,0,7.8,:.536
D.,D0;32563982.4,0;;6,7.;;2S2?2D6D0,0;394,5.,053653.4,80;08>6D6,6,:6;.;,:?686/0530,:28:@5;:823.;4,7686
A6865328,.,/0?U.8,7.;;=>0?,.,80;7023.,D.;,D28023.;,D0,D010;6,D.,801082D.,D0;32563982.E

Kh,,,,,,-.5;0Q@0530/05304,U9,Q@0,:./78005D08,.,:.5:023.,D0,q80;2Da5:26r4,56,6:0WB.,D.,G0A@?6/053.,5E
H,IJKJLMNNO4,:./.,.,?.:6?,.5D0,.,D0;32563982.,D.,63.,U6S236,0,708/650:0,D0,/650286,U6S23@6?E

Ko,,,,,,k?</,D2;;.4,V,;0/0?U65W6,D.,780>2;3.,5.,6832A.,IhEH4,5EH,I4,6?=506,6p4,D.,G0A@?6/053.,5EH,+NoLMNNh,5.
Q@0,80;70236,V,:236WB.,.@,5.3212:6WB.,D0,@/,63.,Q@0,D9,25=:2.,V,25;3R5:26,0/,/63<826,D0,:8<D23.;,5B.
:.530;36D.;4,6,16:@?D6D0,D0,@/,308:028.,80:0S08,@/,63.,X@D2:26?,0/,>0s,D.,;0@,D0;32563982.,67056;,;0
7.D0,67?2:68,V;,70;;.6;,6D@?36;,Q@0,;0,05:.5380/,5.,253082.8,D6,80;2Da5:26,D.,D0;32563982.4,Q@08,;0X6/
/0/S8.;,D6,;@6,16/=?26,Q@0,>2>0/,5.,/0;/.,05D080W.,Q@08,;0X6/,70;;.6;,7.8,0?0,0/780A6D6;,50;;0
05D080W.E

Kj,,,,,,-./,01023.4,<,86s.9>0?,:.5;2D0868,Q@0,0;;6;,70;;.6;,05380A68B.,01032>6/0530,.,63.,0/,:6@;6,6.,;0@
D0;32563982.E

KO,,,,,,c/,:.538676832D64,2;;.,5B.,<,50:0;;6826/0530,.,:6;.,D0,.@38.;,308:028.;4,:./.,@/,U6S236530,D0,@/
2/C>0?,>2s25U.,.@,@/6,70;;.6,Q@0,80;2D0,5.,/0;/.,2/C>0?,.5D0,.,D0;32563982.,.:@76,@/,676836/053.E
g/6,>0s,Q@0,6,80:0WB.,D0,@/,63.,7.8,0;;0,308:028.,5B.,.1080:0,A6865326;,;@12:20530;,D0,Q@0,.
D0;32563982.,;0X6,806?/0530,251.8/6D.,5.;,786s.;,0P2A2D.;4,6,/0;/6,5B.,7.D0,;08,:.5;2D086D6
;@12:20530/0530,129>0?,7686,01023.;,D6,67?2:6WB.,D.,G0A@?6/053.,5EH,IJKJLMNNOE

K+,,,,,,c/,3.D.,.,:6;.4,/0;/.,Q@0,6;,:.5D2Wf0;,05@5:26D6;,5.;,5E.;,KJ,6,Kj,D.,780;0530,6:C8DB.,0;30X6/
80@52D6;,0,Q@0,6,:236WB.,.@,5.3212:6WB.,;0,612A@804,:.5;0Q@0530/05304,80A@?684,.,D0;32563982.,D.,63.
/653</,6,7.;;2S2?2D6D0,D0,D0/.5;38684,6386><;,D0,3.D.;,.;,/02.;,D0,78.>6,6D/2;;=>02;,5.,C8AB.

X@82;D2:2.56?,D.,c;36D.bd0/S8.,D0,.82A0/4,:U6/6D.,6,78.5@5:268b;04,Q@0,5B.,7eD0,01032>6/0530

3./68,:.5U0:2/053.,D0,Q@0,325U6,;2D.,78.7.;36,:.5386,;2,@/6,6WB.,X@D2:26?,5.@38.,c;36D.bd0/S8.4,.@
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+,-./+0+123454567-/54,548-,+,54-424129:24,-48-,+3;4594,+:8534,-4/-<854:90+1+-./-48232483-82323424:92
,-0-:2=4>.19<6-42543-0-3+,54?3@A54793+:,+1+5.2B4283-1+234248-3/+.C.1+24,-:/-:4-B-<-./5:4,-4835D2;4/-.,5
,-D+,2<-./-4-<415./24/5,2:42:41+319.:/E.1+2:4,5412:54-<4283-F5=

GG444444H/-.,-.,54I:415.:+,-32FJ-:483-1-,-./-:;4KL4M9-43-:85.,-34I:4,92:483+<-+32:4M9-:/J-:4:96<-/+,2:4M9-
54N-@9B2<-./54.=O4PQGQRSTTU4,-D-4:-34+./-383-/2,54.54:-./+,54,-4M9-49<241+/2FA54594.5/+0+12FA54,-
9<42/54M9-4,L4+.V1+54I4+.:/E.1+248-B5:4:-3D+F5:485:/2+:4W4DLB+,24<-:<54M9-X

Y44444444542D+:54,-43-1-FA54,24123/243-@+:/2,24M9-415./W<4542/54567-/54,-41+/2FA54254:-94,-:/+.2/L3+54/-.K2
:+,54:96:/+/9V,54853459/354,519<-./5;4.2415.,+FA54,-4-:/-4ZB/+<5450-3-1-34@232./+2:4-M9+D2B-./-:
-<4<2/W3+24,-4+.053<2FJ-:4/32.:<+/+,2:4-4,-4835D2=4>.19<6-4254?3@A54793+:,+1+5.2B4,5

[:/2,5\]-<6354,-453+@-<;41K2<2,5424835.9.1+23\:-;41-3/+0+123\:-4,-4M9-454,-:/+.2/L3+543-1-6-9

542/54-<4129:2;4-<415.,+FJ-:4M9-43-:8-+/2<45:4:-9:4,+3-+/5:4,-4,-0-:2̂

Y44444444542/54567-/54,-41+/2FA54594.5/+0+12FA54.A54/-.K24:+,54-./3-@9-4I48-::524,54:-94,-:/+.2/L3+5;4,-:,-
M9-454/-.K24:+,54249<248-::5242,9B/24M9-4:-4-.15./32::-4.54+./-3+534,243-:+,C.1+24K26+/92B4,-::-
,-:/+.2/L3+5;4.24M92B+,2,-4,-4<-<6354,24:92402<VB+24594,-4-<83-@2,54254:-94:-3D+F5=4_26-425
,-:/+.2/L3+5;4:-4053412:54,+::5;4,-<5.:/32342/32DW:4,-4/5,5:45:4<-+5:4,-4835D242,<+::VD-+:4.5

?3@A54793+:,+1+5.2B4,54[:/2,5\]-<6354,-453+@-<;41K2<2,5424835.9.1+23\:-;4M9-4.A548̀,-

-0-/+D2<-./-4/5<23415.K-1+<-./54,-4M9-4/+.K24:+,5483585:/2415./324:+49<242FA5479,+1+2B4.59/35

[:/2,5\]-<635;4594+,-./+0+123454567-/54,548-,+,54-424129:24,-48-,+3;4594,+:8534,-4/-<85

:90+1+-./-48232483-82323424:924,-0-:2=

abcdefgahiajkilkidi

PTT4444N-D-:/+.,54548351-::5;4M92./54I:4823/-:4.24129:2483+.1+82B;424.2/93-m24,-4+.1+,-./-4:9:1+/2,548-32./-45
?3@A54793+:,+1+5.2B4,-43--.D+5;415<8-/-424-:/-4,-1+,+34M92./54I:4,-:8-:2:=4H:4,-:8-:2:4-0-/92,2:48-B2:
59/32:4823/-:48232424283-:-./2FA54,-456:-3D2FJ-:4254n3+69.2B4,-4o9:/+F24.A54:A543--<65B:LD-+:=

p-B5:409.,2<-./5:4-q85:/5:;454n3+69.2B4,-4o9:/+F24rsW1+<24t-1FA5u4,-1B232X

vwaaaaaaxaykzc{d|kefga}~�wae��av��������ajga�d�{d|kefga�c�glkcakajga~geik{�g�ajkav�ajk
eg�k|��gajka�����a�k{df��gaha��fd��gakahaegf����d��gajgiadfgia�cj���d�iakak�f�d�cj���d�iak|

|df���dia����{aka�g|k���d{aegia�ifdjgi�k|��gia}���fd��gakaegf����d��gajkadfgi�waka�ck

�k�gzdagaykzc{d|kefga}~�wae��av��������ajga~geik{�g�ajk�kaik�a�efk�l�kfdjgaegaikef�jgajk
�ckaikagl�kadac|da�kzc{d|kefd��gaed��ged{a�g|gada�ckakif�ak|a�dcidaegal�g�kiig
l��e��ld{�aegiafk�|giajda�cd{�aega�digajkac|adfga�cj���d{a��fdjgadac|ajk|dejdjga�ki�jkefk

egafk���f���gajkagcf�ga�ifdjg�k|��gae�gafk�ai�jga�kj�z�jgagcad�g|lde�djgajkac|d

f�djc��ga�ck�aec|da{�ezcda�ckakiikajk|dejdjga�g|l�kkejda�ck�aeda{�ezcdag����d{ajg

�ifdjg�k|��ga�k�ck��jgagc�ak��if�ejga����dia{�ezcdiag����d�iaekiika�ifdjg�k|��g�aed

{�ezcdag����d{agcaec|dajdia{�ezcdiag����d�iajga{g�d{agejkajk�daik�ak�kfcdjdada��fd��gagc
egf����d��g�adag|�ii�gajga�g�|c{���ga�geifdefkajga ek�ga¡¡ajkiika�kzc{d|kefgazk�dad
ec{�jdjkajda�k�k��jda��fd��gagcajda�k�k��jdaegf����d��g�ad�ejda�ckakiidaec{�jdjkafke�dajk
ik�ad�zc�jdalg�akiika|ki|gajk|dejdjgaec|al�d¢gajkfk�|�edjgagcajkijkaga�e���gajd
�eif£e��dakadefkiajka�cd{�ck�ajk�kida�cdefgadga|���fg�

�|a�gef�dld�f�jd�akifka|ki|ga�kzc{d|kefgak��zka�ckafd{ag|�ii�gaik�da�kzc{d��¢djdak|
�ge�g�|�jdjka�g|adiaj�ilgi���kiaek{kakece��djdi�adf�d��iajda�g|ce��d��gadga�efk�kiidjg
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DESPACHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Décima Secção)
28 de abril de 2016 (*)

«Reenvio prejudicial – Cooperação judiciária em matéria civil e comercial – Citação e notificação de atos judiciais e
extrajudiciais – Regulamento (CE) n.° 1393/2007 – Artigo 8.° – Falta de tradução do ato – Recusa de receção do ato

– Conhecimentos linguísticos do destinatário do ato – Fiscalização pelo juiz competente no Estado‑Membro de
origem»

No processo C‑384/14,
que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 267.° TFUE, apresentado pelo Juzgado de
Primera Instancia n.° 44 de Barcelona (Espanha), por decisão de 22 de maio de 2014, entrado no Tribunal de Justiça
em 11 de agosto de 2014, no processo
Alta Realitat SL
contra
Erlock Film ApS,
Ulrich Thomsen,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Décima Secção),
Composto por: F. Biltgen (relator), presidente de secção, A. Borg Barthet e M. Berger, juízes,
advogado‑geral: H. Saugmandsgaard Øe,
secretário: A. Calot Escobar,
vistos os autos,
vistas as observações apresentadas:

–        em representação da Erlock Film ApS e de U. Thomsen, por K. Dyekjær e H. Puggaard, advokater,
–        em representação do Governo espanhol, por M. García‑Valdecasas Dorrego, na qualidade de agente,
–        em representação do Governo checo, por M. Smolek e J. Vláčil, na qualidade de agentes,
–        em representação do Governo alemão, por T. Henze e B. Beutler, na qualidade de agentes,
–        em representação do Governo austríaco, por C. Pesendorfer, na qualidade de agente,
–        em representação da Comissão Europeia, por A.‑M. Rouchaud‑Joët e S. Pardo Quintillán, na qualidade de agentes,

vista a decisão tomada, ouvido o advogado‑geral, de julgar a causa por meio de despacho fundamentado, nos termos
do artigo 99.° do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça,
profere o presente

Despacho
        O pedido de decisão prejudicial diz respeito à interpretação do artigo 8.° do Regulamento (CE) n.° 1393/2007 do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de novembro de 2007, relativo à citação e à notificação dos atos judiciais e
extrajudiciais  em matérias  civil  e  comercial  nos  Estados‑Membros  (citação  e  notificação  de  atos)  e  que  revoga  o
Regulamento (CE) n.° 1348/2000 do Conselho (JO L 324, p. 79).

        Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Alta Realitat SL (a seguir «Alta Realitat») à Erlock
Film ApS e a U. Thomsen, a propósito da resolução de um contrato de fornecimento de serviços.
 Quadro jurídico
 Direito da União
 Regulamento n.° 1393/2007

        Os considerandos 2, 7 e 10 a 12 do Regulamento n.° 1393/2007 dispõem o seguinte:
«(2)           O bom  funcionamento do mercado  interno exige que se melhore e  torne mais  rápida a  transmissão entre os

Estados‑Membros de atos judiciais e extrajudiciais em matéria civil ou comercial para efeitos de citação e notificação.

(7)      A celeridade na transmissão justifica a utilização de todos os meios adequados, respeitando determinadas condições
quanto à  legibilidade e à  fidelidade do ato recebido. A segurança da transmissão exige que o ato a  transmitir seja
acompanhado de um formulário, que deve ser preenchido na língua oficial ou numa das línguas oficiais do local onde
a citação ou notificação deva ter lugar ou noutra língua reconhecida pelo Estado‑Membro requerido.

(10)      A fim de assegurar a eficácia do presente regulamento, a possibilidade de recusar a citação ou notificação deverá
limitar‑se a situações excecionais.

(11)      A fim de facilitar a transmissão e a citação ou notificação de atos entre Estados‑Membros, deverão ser utilizados os
formulários constantes dos anexos do presente regulamento.

(12)            A  entidade  requerida  deverá  avisar  o  destinatário,  por  escrito, mediante  o  formulário,  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 numa língua que o destinatário compreenda ou na língua oficial ou numa
das  línguas  oficiais  do  local  de  citação  ou  notificação.  Esta  disposição  deverá  aplicar‑se  igualmente  à  citação  ou

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6?PortalAction_x_000_userLang=en
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http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-384%252F14&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=578171


notificação ulterior, depois de o destinatário  ter exercido o direito de recusa. [...] É conveniente estabelecer que a
citação ou notificação de um ato recusado poderá ser corrigida mediante citação ou notificação ao destinatário de uma
tradução do ato.»

        O artigo 1.° do Regulamento n.° 1393/2007, que define o âmbito de aplicação deste, dispõe, no n.° 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. [...]»

        De acordo com o artigo 1.°, n.° 3, desse regulamento, «[p]ara efeitos do presente regulamento, entende‑se por
‘Estado‑Membro’ todos os Estados‑Membros com exceção da Dinamarca».

               Por  força do artigo 2.° do referido regulamento, os Estados‑Membros designam as «entidades de origem», com
competência  para  transmitir  os  atos  judiciais  ou  extrajudiciais  para  efeitos  de  citação  ou  notificação  noutro
Estado‑Membro, bem como as «entidades requeridas», com competência para receber tais atos provenientes de outro
Estado‑Membro.

        O artigo 4.° desse regulamento prevê:
«1.      Os atos judiciais são transmitidos, diretamente e logo que possível, entre as entidades designadas ao abrigo do
disposto no artigo 2.°
2.      A transmissão de atos […] 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 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. [...]
[...]»

        O artigo 5.° do Regulamento n.° 1393/2007 tem a seguinte redação:
«1.      O demandante 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.°
2.      Cabe ao demandante suportar as despesas de tradução que possam ter lugar previamente à transmissão do ato
[...]»

        De acordo com o artigo 6.°, n.° 1, desse regulamento, 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.

      O artigo 7.° do referido regulamento dispõe:
«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. [...]».

      Nos termos do artigo 8.° desse regulamento, intitulado «Recusa de receção do ato»:
«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.
2.      Se a entidade requerida for informada de que o destinatário recusa a receção do ato ao abrigo do disposto no n.
° 1, deve comunicar imediatamente o facto à entidade de origem, utilizando para o efeito a certidão a que se refere o
artigo 10.°, 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.° 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.° 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 demandante é a data da citação ou notificação do ato
inicial [...].
[...]».

      O artigo 10, n.° 1, do Regulamento n.° 1393/2007 prevê:
«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,  a  qual  deve  ser  enviada  à  entidade  de
origem. [...]»

      O artigo 19, n.° 1, desse regulamento dispõe:
«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 [do Estado‑Membro de origem]
sobrestará na decisão enquanto não for determinado:

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;



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».

      O formulário, intitulado «Informação ao destinatário sobre o direito de recusar a receção do ato» e que consta do
Anexo II do Regulamento n.° 1393/2007, contém a informação seguinte, à atenção do destinatário do ato:
«Tem a possibilidade de recusar a receção do ato se este não estiver redigido ou acompanhado de uma tradução,
numa língua que compreenda ou na língua oficial ou numa das línguas oficiais do local da citação ou notificação.
Se desejar  exercer  esse  direito,  deve  recusar  o  ato  no momento  da  citação  ou notificação,  diretamente  junto  da
pessoa que a ela procede, ou devolvê‑lo ao endereço seguidamente indicado, no prazo de uma semana, declarando
que recusa aceitá‑lo.»

      Esse formulário contém igualmente uma «declaração do destinatário», que este é convidado a assinar caso recuse a
receção do ato e que tem a seguinte redação:
«Eu, abaixo assinado(a), recuso aceitar o ato em anexo porque o mesmo não está redigido nem acompanhado de
uma tradução numa língua que eu compreenda ou na língua oficial ou numa das línguas oficiais do local de citação ou
notificação.»

            Por último, o  referido  formulário prevê que, neste  caso, o destinatário deve  indicar a  língua ou as  línguas que
compreende de entre as línguas oficiais da União Europeia.

      Por força do Acordo entre a Comunidade Europeia e o Reino da Dinamarca relativo à citação e à notificação dos atos
judiciais e extrajudiciais em matérias civil e comercial, celebrado em Bruxelas em 19 de outubro de 2005 (JO L 300,
p. 55), o Regulamento (CE) n.° 1348/2000 do Conselho, de 29 de maio de 2000, relativo à citação e à notificação
dos atos judiciais e extrajudiciais em matérias civil e comercial nos Estados‑Membros (JO L 160, p. 37), passou a ser
aplicável nas relações entre a União e o Reino da Dinamarca, em conformidade com o direito internacional.

      O artigo 3.° desse acordo dispõe o seguinte:
«[...]
2.            Sempre  que  forem  aprovadas  alterações  ao  regulamento  [n.°  1348/2000],  a Dinamarca  deve  notificar  à
Comissão a sua decisão de aplicar ou não o conteúdo de tais alterações. [...]
[...]
6.           Uma notificação da Dinamarca nos termos da qual se  indique que o conteúdo das alterações foi executado
nesse  país  […],  cria  obrigações  mútuas  entre  a  Dinamarca  e  a  Comunidade  em  conformidade  com  o  direito
internacional. As alterações ao regulamento constituem nesse caso alterações ao presente acordo ao qual se devem
considerar anexas.
[...]»

            Após  a  revogação  do  Regulamento  n.°  1348/2000  pelo  Regulamento  n.°  1393/2007,  o  Reino  da  Dinamarca
notificou à Comissão a sua decisão de aplicar o conteúdo deste regulamento (JO 2008, L 331, p. 21).
 Regulamento (CE) n.° 44/2001

            O  artigo  34.°,  n.°  2,  do  Regulamento  (CE)  n.°  44/2001  do  Conselho,  de  22  de  dezembro  2000,  relativo  à
competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (JO 2001, L 12,
p.  1),  prevê  que  uma  decisão  proferida  por  um  tribunal  de  um  Estado‑Membro  não  será  reconhecida  noutro
Estado‑Membro «se o ato que  iniciou a  instância, ou ato equivalente, não  tiver  sido  comunicado ou notificado ao
requerido revel, em tempo útil e de modo a permitir‑lhe a defesa, a menos que o requerido não tenha  interposto
recurso contra a decisão embora tendo a possibilidade de o fazer».

      O Regulamento n.° 44/2001 aplica‑se às relações entre a União e o Reino da Dinamarca por força do Acordo entre a
Comunidade Europeia e o Reino da Dinamarca relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de
decisões em matéria civil e comercial, celebrado em Bruxelas em 19 de outubro de 2005 (JO L 299, p. 62).
 Direito espanhol

      Nos termos do artigo 11.° da Ley Orgánica del Poder Judicial (Lei orgânica do poder judicial):
«1.           As regras da boa‑fé devem ser respeitadas em todo o tipo de processos. Não produzirão efeitos as provas
obtidas, direta ou indiretamente, em violação dos direitos ou liberdades fundamentais.
2.            Os  Juzgados  (tribunais  singulares)  e  os  Tribunales  (tribunais  coletivos)  julgarão  improcedentes,  de  forma
fundamentada,  os  pedidos,  incidentes  e  exceções  que  sejam  formulados  com manifesto  abuso  de  direito  ou  que
configurem fraude à lei ou fraude processual.
3.      Os Juzgados e os Tribunales deverão, de acordo com o princípio da tutela jurisdicional efetiva consagrado no
artigo 24.° da Constituição, pronunciar‑se sempre sobre os pedidos que lhes são apresentados e só poderão rejeitá‑los
por razões formais quando a deficiência for insanável ou não puder ser sanada através do procedimento previsto na
lei.»

      O artigo 161.°, n.° 2, da Ley de Enjuiciamiento Civil (Lei de processo civil) dispõe:
«Quando o destinatário da notificação se encontre no domicílio e recuse receber a cópia da decisão ou a certidão desta
ou  não  queira  assinar  o  aviso  de  receção,  o  funcionário  ou,  se  for  o  caso,  o  seu  procurador  forense  dá‑lhe
conhecimento de que a cópia da decisão ou a certidão desta fica à sua disposição na secretaria judicial, produzindo a
notificação os seus efeitos e ficando tudo a constar de auto de diligências.»

      De acordo com o artigo 247.° dessa lei:
«1.      Em qualquer processo, as partes deverão atuar de acordo com as regras da boa‑fé.
2.      Os tribunais rejeitarão, de forma fundamentada, os pedidos e incidentes que sejam formulados com manifesto
abuso de direito ou que configurem fraude à lei ou fraude processual.



3.           Se os  tribunais  considerarem que alguma das partes atuou com violação das  regras da boa‑fé processual,
poderão aplicar‑lhe, em ato separado, mediante decisão fundamentada e respeitando o princípio da proporcionalidade,
uma coima de 180 a 6 000 euros, sem que em nenhum caso possa exceder a terça parte do valor da causa.
Para determinar o montante da coima, os tribunais deverão ter em conta as circunstâncias do facto em causa, bem
como os prejuízos que possam ter sido causados ao processo ou à outra parte.»

      O artigo 496.°, n.° 1, da referida lei tem a seguinte redação:
«O ‘Secretario judicial’ declarará revel o demandado que não tiver comparecido na data ou no prazo fixado no ato de
citação ou de notificação, exceto nos casos em que na presente lei se preveja que a competência para tal declaração
pertence ao Tribunal.»
 Litígio no processo principal e questões prejudiciais

      Decorre da decisão de reenvio que a Alta Realitat, sociedade de direito espanhol, intentou uma ação no Juzgado de
Primera Instancia n.° 44 de Barcelona (tribunal singular de primeira instância n.° 44 de Barcelona), tendo em vista a
resolução  de  um  contrato  celebrado  em  13  de  fevereiro  de  2008  com  a  Erlock  Film  ApS,  sociedade  de  direito
dinamarquês, e U. Thomsen, residente na Dinamarca.

           Esse contrato dizia respeito à realização de um filme no qual U. Thomsen desempenharia um papel e que seria
rodado em inglês.

      A Alta Realitat fundamenta o seu pedido de resolução do referido contrato no facto de U. Thomsen não ter respeitado
os seus compromissos e ter abandonado a produção de forma não justificada.

      A Alta Realitat pede igualmente que o demandado seja condenado a devolver a quantia de 30 000 euros que já lhe
fora paga, a indemnizá‑la pelos danos resultantes do incumprimento contratual e a suportar as despesas do processo.

      Após ter declarado admissível a ação intentada pela Alta Realitat, o órgão jurisdicional competente determinou que
U. Thomsen fosse notificado da petição inicial, no endereço do respetivo domicílio na Dinamarca.

      U. Thomsen fez então uso do direito que lhe é conferido pelo artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento n.° 1393/2007, de
recusar a receção dessa petição e dos respetivos anexos, alegando que não compreendia a  língua  inglesa, na qual
esses documentos estavam redigidos.

      O Juzgado de Primera Instancia n.° 44 de Barcelona considerou, todavia, que tal recusa não era justificada e que o
demandado  no  processo  principal  fora  corretamente  notificado  da  petição.  Por  conseguinte,  em  19  de  janeiro  de
2010,  o  referido  órgão  jurisdicional  proferiu  uma  sentença  pela  qual  declarou  a  ação  procedente  e  condenou  o
demandado revel nos pedidos deduzidos pela Alta Realitat. Da decisão não foi interposto recurso, pelo que transitou
em julgado.

            Em  2012,  os  órgãos  jurisdicionais  dinamarqueses  recusaram,  em  primeira  instância  e  em  sede  de  recurso,
reconhecer a sentença na Dinamarca, com fundamento no artigo 34.°, n.° 2, do Regulamento n.° 44/2001.

      Por despacho de 16 de dezembro de 2013, o Juzgado de Primera Instancia n.° 44 de Barcelona anulou então todos
os atos processuais posteriores à notificação de U. Thomsen da petição inicial em causa no processo principal.

            Contudo,  nesse  despacho,  o  referido  órgão  jurisdicional  concluiu  pela  conformidade  dessa  notificação  com  as
disposições  do  Regulamento  n.°  1393/2007,  após  ter  observado  que  decorria  dos  autos  que  U.  Thomsen
compreendia  a  língua  inglesa.  Efetivamente,  o mesmo  órgão  jurisdicional  salientou  que  o  contrato  em  causa  no
processo principal  e diversos documentos atribuídos ao  interessado e anexados à petição  inicial  estavam  redigidos
nessa língua, que este indicara, no seu perfil constante de uma base de dados cinematográfica na Internet, que tinha
um bom conhecimento da língua inglesa e que um blogue de que é autor estava igualmente redigido nessa língua. O
órgão jurisdicional competente acrescentou que foram juntos aos autos alguns DVD, nos quais aparecia uma pessoa
designada como U. Thomsen e que se exprimia em inglês. Por conseguinte, o referido órgão jurisdicional concluiu que
não existia nenhuma razão objetiva para que o interessado recusasse a receção da petição inicial em língua inglesa e
que, pelo contrário, tal recusa configurava uma fraude processual à luz do direito espanhol.

      Em consequência, o órgão jurisdicional competente ordenou que o demandado fosse novamente notificado dessa
petição inicial sem que esta fosse acompanhada de uma tradução.

      Além disso, decidiu aplicar o artigo 161.°, n.° 2, da Lei de processo civil, de acordo com o qual, quando o demandado
recuse a receção dos documentos de que é notificado, considera‑se que foi validamente notificado se o juiz concluir
que a recusa não era objetivamente justificada.

          Contudo, não foi possível efetuar esta nova notificação, uma vez que U. Thomsen recusou a receção da petição
inicial redigida em língua inglesa, alegando que apenas compreendia a língua dinamarquesa.

      Na sua decisão de reenvio, o Juzgado de Primera Instancia n.° 44 de Barcelona pretende saber se é conforme ao
Regulamento n.° 1393/2007 que o juiz nacional efetue uma apreciação quanto à questão de saber se o demandado
compreende uma determinada língua com base nos elementos de que dispõe a esse respeito e, em consequência,
decida enviar‑lhe a petição inicial e os respetivos anexos redigidos apenas nessa língua.

      O órgão jurisdicional de reenvio sublinha que tal questão se prende com o funcionamento do mercado interno, bem
como com a tramitação dos processos judiciais, e acrescenta que estes seriam mais céleres se, sendo caso disso, não
fosse  necessário  traduzir  determinados  documentos  para  línguas  relativamente  às  quais  é  difícil  e  dispendioso
encontrar  tradutores, principalmente quando o  juiz possa, como no caso em apreço,  formar a convicção de que a
parte visada compreende a língua em questão e de que essa língua é de utilização corrente. A este respeito, o referido
órgão jurisdicional salienta que o filme no qual estava previsto que U. Thomsen participasse seria rodado em língua
inglesa, língua na qual foi redigida a petição inicial apresentada pela Alta Realitat.

           Ora, o Regulamento n.° 1393/2007 não especifica qual o alcance do poder de apreciação de que dispõe o  juiz
competente nesta matéria.

      Além disso, há que determinar se uma norma nacional como a do artigo 161.°, n.° 2, da Lei de processo civil é
compatível com o direito da União.

      Neste contexto, o Juzgado de Primera Instancia n.° 44 de Barcelona decidiu suspender a instância e submeter ao
Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:



«1)      Deve o artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 1393/2007 ser interpretado no sentido de que o juiz nacional
competente  pode  determinar,  com  base  em  todos  os  elementos  de  que  dispõe,  se  o  destinatário  de  um  ato
compreende a língua na qual esse ato está redigido?
Em caso de resposta afirmativa à primeira questão:

2)      Deve o artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento n.° 1393/2007 ser interpretado no sentido de que, quando o juiz nacional
competente  tenha  concluído,  com  base  em  todos  os  elementos  de  que  dispõe,  que  o  destinatário  de  um  ato
compreende a língua na qual esse ato está redigido, a pessoa que procede à notificação não pode dar ao destinatário a
possibilidade de recusar a receção desse ato?

3)      Deve o artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento n.° 1393/2007 ser interpretado no sentido de que, se o destinatário de
uma notificação recusar aceitá‑la pelo facto de o documento estar redigido numa determinada língua quando o juiz
competente  tenha  declarado  que  essa  pessoa  tinha  uma  compreensão  suficiente  dessa  língua,  a  recusa  do
documento não é justificada e o juiz competente pode aplicar as consequências previstas na legislação do Estado de
origem para esse tipo de recusa  injustificada e ainda, se tal estiver previsto na  legislação processual do Estado de
origem, declarar que o destinatário foi notificado do documento?»
 Quanto às questões prejudiciais

           Por força do artigo 99.° do seu Regulamento de Processo, quando a resposta a uma questão submetida a título
prejudicial  possa  ser  claramente  deduzida  da  jurisprudência,  o  Tribunal  pode,  a  qualquer  momento,  mediante
proposta do juiz‑relator, ouvido o advogado‑geral, decidir pronunciar‑se por meio de despacho fundamentado.

      Há que aplicar esta disposição no presente processo.
           Através das  três questões que submeteu, e que devem ser analisadas conjuntamente, o órgão  jurisdicional de

reenvio pretende saber, no essencial, quais são as regras que um tribunal nacional competente no Estado‑Membro de
origem está obrigado a respeitar, no âmbito do Regulamento n.° 1393/2007, quando decida mandar citar ou notificar
o destinatário de uma petição inicial, residente no território de outro Estado‑Membro, numa língua diferente da que
esse destinatário compreende ou é suposto compreender, na aceção do artigo 8.°, n.° 1, do referido regulamento.

           A este respeito, há que recordar, a título preliminar, que o Tribunal de Justiça  já decidiu que o Regulamento n.
° 1393/2007, adotado com base no artigo 61.°, alínea c), CE, visa estabelecer, como decorre do considerando 2 do
referido regulamento, um mecanismo de citação e de notificação intracomunitário dos atos judiciais e extrajudiciais
em matéria  civil  e  comercial,  com vista ao bom  funcionamento do mercado  interno  (acórdão Alpha Bank Cyprus,
C‑519/13, EU:C:2015:603, n.° 29 e jurisprudência aí referida).

      Assim, no intuito de melhorar a eficácia e a celeridade dos processos judiciais e de assegurar a boa administração da
justiça, o referido regulamento consagra o princípio da transmissão direta dos atos judiciais e extrajudiciais entre os
Estados‑Membros,  o  que  tem  como  efeito  simplificar  e  acelerar  os  processos.  Estes  objetivos  são  recordados  nos
considerandos  6  a  8  desse  regulamento  (acórdão  Alpha  Bank  Cyprus,  C‑519/13,  EU:C:2015:603,  n.°  30  e
jurisprudência aí referida).

           Todavia, estes objetivos não podem ser alcançados à custa de um enfraquecimento,  seja qual  for a  forma que
assuma, dos direitos de defesa dos seus destinatários, que decorrem do direito a um processo equitativo, consagrado
nos  artigos  47.°,  segundo  parágrafo,  da  Carta  dos  Direitos  Fundamentais  da  União  Europeia  e  6.°,  n.°  1,  da
Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, assinada em Roma, em
4  de  novembro  de  1950  (acórdão  Alpha  Bank  Cyprus,  C‑519/13,  EU:C:2015:603,  n.°  31  e  jurisprudência  aí
referida).

      Por conseguinte, importa garantir não só que o destinatário do ato o receba realmente mas também que aquele
possa conhecer e compreender, de forma efetiva e completa, o sentido e o alcance da ação intentada no estrangeiro
contra  ele,  para  poder  fazer  valer  utilmente  os  seus  direitos  no  Estado‑Membro  de  origem  (acórdão  Alpha  Bank
Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, n.° 32 e jurisprudência aí referida).

           Nesta perspetiva,  cabe assim  interpretar  o Regulamento n.°  1393/2007 de maneira  a  garantir,  em  cada  caso
concreto, um justo equilíbrio entre os interesses do demandante e os do demandado, destinatário do ato, conciliando
para tal os objetivos da eficácia e da celeridade da transmissão dos atos processuais com a exigência de assegurar a
proteção  adequada  dos  direitos  de  defesa  do  destinatário  desses  atos  (acórdão  Alpha  Bank  Cyprus,  C‑519/13,
EU:C:2015:603, n.° 33 e jurisprudência aí referida).

            Para  a  realização  desses  objetivos,  o  Regulamento  n.°  1393/200  introduziu  um  sistema  através  do  qual  a
transmissão  dos  atos  é  efetuada,  em  princípio,  entre  as  «entidades  de  origem»  e  as  «entidades  requeridas»
designadas pelos Estados‑Membros. Nos termos do artigo 4.° do mesmo regulamento, o ato ou os atos a citar ou a
notificar são transmitidos, diretamente e no mais breve prazo possível, por qualquer meio adequado, pela entidade de
origem à entidade  requerida  (v., nesse sentido, acórdão Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, n.° 34 e
jurisprudência aí referida).

      Nos termos do artigo 5.°, n.° 1, do Regulamento n.° 1393/2007, cabe à entidade de origem avisar o demandante
do risco de uma eventual recusa, por parte do destinatário, de receção de um ato que não esteja redigido numa das
línguas previstas no artigo 8.° do referido regulamento. De acordo com o artigo 5.°, n.° 2, do referido regulamento
cabe, em princípio, ao demandante suportar as despesas de tradução que tenham lugar previamente à transmissão
do ato (v., nesse sentido, acórdão Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, n.° 35).

      Quanto à entidade requerida, incumbe‑lhe proceder efetivamente à citação ou notificação do destinatário do ato,
como prevê o artigo 7.° do Regulamento n.° 1393/2007. Neste contexto, deve, por um lado, manter a entidade de
origem  informada de  todos os elementos  relevantes dessa operação, enviando o  formulário  constante do Anexo  I
desse  regulamento,  e,  por  outro,  em  conformidade  com  o  artigo  8.°,  n.°  1,  do  mesmo  regulamento,  avisar  o
destinatário  de  que  pode  recusar  a  receção  do  ato  se  este  não  estiver  redigido  ou  traduzido  numa  das  línguas
previstas nesta disposição, ou seja, numa língua que o interessado compreenda, na língua oficial do Estado‑Membro



requerido ou, sendo caso disso, numa das línguas oficiais do local onde a citação ou notificação deva ser efetuada,
línguas  essas  que  o  interessado deverá  dominar.  Caso  seja  efetivamente  oposta  recusa  por  este  último,  cabe‑lhe
ainda, por força do artigo 8.°, n.os 2 e 3, do referido regulamento,  informar  imediatamente a entidade de origem
desse  facto  e  devolver  o  pedido  e  o  ato  cuja  tradução  é  solicitada  (acórdão  Alpha  Bank  Cyprus,  C‑519/13,
EU:C:2015:603, n.° 36).

           Assim, para efeitos da aplicação do Regulamento n.° 1393/2007, a entidade de origem e a entidade  requerida
limitam‑se a assegurar materialmente a transmissão e a citação ou notificação do ato em causa, bem como a adotar
as  medidas  necessárias  para  facilitar  o  desenrolar  dessas  operações.  Em  contrapartida,  não  cabe  às  referidas
entidades pronunciar‑se sobre questões substanciais, como a de saber qual ou quais a(s) língua(s) que o destinatário
do ato compreende ou se o ato deve ou não ser acompanhado de tradução numa das línguas indicadas no artigo 8.°,
n.° 1, do Regulamento n.° 1393/2007, assim como não lhes incumbe apreciar se a recusa de receção de um ato por
parte  do  seu  destinatário  é  ou  não  justificada  (v.,  nesse  sentido,  acórdão  Alpha  Bank  Cyprus,  C‑519/13,
EU:C:2015:603, n.° 37).

      Pelo contrário, incumbe exclusivamente ao órgão jurisdicional nacional competente no Estado‑Membro de origem
pronunciar‑se sobre questões desta natureza, dado que o demandante e o demandado têm, quanto a elas, posições
diferentes (acórdão Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, n.° 41).

      Mais concretamente, após dar início ao processo de citação ou notificação, determinando o ato ou os atos relevantes
para o efeito, o referido órgão jurisdicional só se pronunciará depois de o destinatário do ato recusar efetivamente
recebê‑lo por este não estar redigido numa língua que compreende ou que é suposto compreender. Assim, o referido
órgão jurisdicional deverá verificar, a pedido do demandante, se tal recusa era ou não justificada. Para esse efeito,
deverá ter devidamente em conta todos os elementos dos autos para, por um lado, determinar os conhecimentos
linguísticos do destinatário do ato e, por outro, decidir, atendendo à natureza do ato em causa, quanto à necessidade
da sua tradução. (acórdão Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, n.° 42 e jurisprudência aí referida).

      Em suma, o referido órgão jurisdicional deverá, em cada caso concreto, assegurar que os direitos das partes em
causa  sejam  protegidos  de  forma  equilibrada,  ponderando  o  objetivo  da  eficácia  e  da  celeridade  da  citação  ou
notificação,  no  interesse do demandante,  e  o  objetivo da proteção efetiva dos direitos de defesa,  no  interesse do
destinatário (v., acórdão Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, n.° 43).

      Há que acrescentar, a propósito do sistema introduzido pelo Regulamento n.° 1393/2007, que este prevê também a
utilização de dois formulários que constam, respetivamente, dos seus Anexos I e II e não prevê qualquer exceção à
utilização desses  formulários. Pelo  contrário,  como decorre do  considerando 11 desse  regulamento, os  formulários
nele previstos «deve[m] ser utilizados», já que contribuem, no respeito pelos direitos das partes em causa e como
decorre  do  considerando  7  do  referido  regulamento,  para  a  simplificação  e  maior  transparência  do  processo  de
transmissão  dos  atos,  garantindo  a  sua  legibilidade  e  a  segurança  na  sua  transmissão  (v.,  acórdão  Alpha  Bank
Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, n.os 44 a 46).

      Além disso, os referidos formulários constituem, como indica o considerando 12 desse regulamento, instrumentos
por meio dos quais os destinatários são informados da faculdade que lhes assiste de recusar receber o ato objeto de
citação ou notificação (acórdão Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, n.° 47).

            No  que  respeita  ao  alcance  exato  do  formulário  constante  do  Anexo  II  do  Regulamento  n.°  1393/2007  e,
consequentemente,  do artigo 8.°,  n.° 1,  deste,  que  se  refere  à notificação do destinatário  do ato  relativa  a  esse
formulário, o Tribunal de Justiça já realçou que, como decorre da própria redação do título e do conteúdo do referido
formulário, a faculdade de recusar receber o ato objeto de citação ou notificação, prevista no referido artigo 8.°, n.° 1,
é  qualificada  como  «direito»  do  destinatário  desse  ato  (v.,  nesse  sentido,  acórdão  Alpha  Bank Cyprus,  C‑519/13,
EU:C:2015:603, n.° 49).

      Ora, para poder produzir utilmente os seus efeitos, este direito conferido pelo legislador da União Europeia deve ser
comunicado  por  escrito  ao  destinatário  do  ato.  No  sistema  introduzido  pelo  Regulamento  n.°  1393/2007,  esta
informação é‑lhe comunicada através do formulário constante do Anexo II desse regulamento, da mesma forma que
o demandante  é,  desde  o  início  do processo,  informado por meio  do  formulário  constante  do Anexo  I  do  referido
regulamento da existência deste direito que assiste ao destinatário do ato. (acórdão Alpha Bank Cyprus, C‑519/13,
EU:C:2015:603, n.° 50).

      A este respeito, o formulário constante do Anexo II do Regulamento n.° 1393/2007 constitui uma das inovações
relevantes introduzidas por este, precisamente para melhorar a transmissão dos atos e garantir uma melhor proteção
do respetivo destinatário, uma vez que esse formulário prevê a possibilidade de o destinatário do ato indicar a língua
ou as línguas que compreende, caso recuse a receção desse ato por este não estar redigido ou acompanhado de uma
tradução  numa  língua  que  compreende  ou  na  língua  oficial  ou  numa  das  línguas  oficiais  do  local  de  citação  ou
notificação.

            Neste  contexto,  o  Tribunal  de  Justiça  especificou  que  o  artigo  8.°,  n.°  1,  do  Regulamento  n.°  1393/2007
compreende  dois  enunciados,  é  certo  que  ligados mas,  não  obstante,  distintos,  designadamente,  por  um  lado,  o
direito  substantivo  do  destinatário  do  ato  de  recusar  recebê‑lo  pelo  mero  facto  de  este  não  estar  redigido  ou
acompanhado  de  uma  tradução  numa  língua  que  é  suposto  compreender  e,  por  outro,  a  informação  formal  da
existência desse direito que  lhe é comunicada pela entidade requerida. Por outras palavras, o  requisito  relativo ao
regime linguístico do ato prende‑se não com a informação do destinatário pela entidade requerida, mas tão‑só com o
direito de recusa que lhe é reservado. Acresce que o formulário constante do Anexo I desse regulamento estabelece
uma distinção clara entre estes dois aspetos ao fazer referência, em diferentes rubricas, à comunicação por escrito ao



destinatário do ato do seu direito de recusar recebê‑lo e ao exercício efetivo desse direito (acórdão Alpha Bank Cyprus,
C‑519/13, EU:C:2015:603, n.os 51 e 52).

      Nestas condições, afigura‑se que a própria recusa está claramente condicionada, uma vez que o destinatário do ato
só poderá recorrer a ela se o ato em causa não estiver redigido ou acompanhado de uma tradução numa língua que
ele  compreenda,  numa  língua  oficial  do  Estado‑Membro  requerido  ou,  existindo  várias  línguas  oficiais  nesse
Estado‑Membro, na língua oficial ou numa das línguas oficiais do local onde deva ser efetuada a citação ou notificação.
Como decorre do n.° 57 do presente despacho,  incumbe,  em última  instância,  ao  órgão  jurisdicional  competente
decidir se esse requisito está preenchido, verificando se a recusa oposta pelo destinatário do ato é ou não justificada
(acórdão Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, n.° 53).

            É  igualmente  verdade  que  o  exercício  do  direito  de  recusa  pressupõe  que  o  destinatário  do  ato  tenha  sido
devidamente  informado,  previamente  e  por  escrito,  de  que  dispõe  desse  direito.  Consequentemente,  a  entidade
requerida, quando proceda à citação ou notificação do destinatário de um ato, está obrigada, em qualquer caso, a
juntar  ao  ato  em  causa  o  formulário  constante  do  Anexo  II  do  Regulamento  n.°  1393/2007,  que  informa  o
destinatário do seu direito de recusar a receção desse ato, não causando, de resto, tal obrigação dificuldades especiais
à  entidade  requerida,  dado  que  basta  que  esta  entidade  junte  ao  ato  objeto  de  citação  ou  notificação  o  texto
pré‑impresso, conforme previsto nesse regulamento, em cada uma das línguas oficiais da União (v., nesse sentido,

acórdão Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, n.os 54 a 56).
            Assim,  esta  interpretação  permite  quer  garantir  a  transparência,  possibilitando  ao  destinatário  do  ato  tomar

conhecimento  do  conteúdo  dos  seus  direitos  quer  uma aplicação  uniforme do Regulamento  n.°  1393/2007,  sem
provocar qualquer atraso na transmissão desse ato, contribuindo, pelo contrário, para a simplificar e facilitar (acórdão
Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, n.° 57).

      O Tribunal de Justiça concluiu que a entidade requerida está obrigada, em qualquer circunstância e sem margem de
apreciação a este respeito, a informar o destinatário do ato do seu direito de recusar a receção desse ato, utilizando
sistematicamente para o efeito o formulário constante do Anexo II do Regulamento n.° 1393/2007. (acórdão Alpha
Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, n.° 58).

           Destas  considerações  resulta,  em primeiro  lugar,  que,  numa  situação  como a  que  está  em  causa no processo
principal, em que o ato objeto de citação ou notificação não esteja redigido ou acompanhado de uma tradução numa
das  línguas  referidas  no  artigo  8.°,  n.°  1,  do  Regulamento  n.°  1393/2007,  designadamente  numa  língua  que  o
destinatário compreenda, na língua oficial do Estado‑Membro requerido ou, se for o caso, numa das línguas oficiais do
local onde deva ser efetuada a citação ou notificação ‒ línguas essas que é suposto o interessado compreender ‒ a
obrigação que recai sobre a entidade requerida de informar o destinatário, através do formulário constante do Anexo
II desse regulamento, do seu direito de recusar a receção do ato deve ser sempre respeitada (v., n.os 59 e 68 do
presente despacho).

      Assim deve ser independentemente do facto de o destinatário ter ou não recusado a receção o ato. A este respeito,
há que salientar que, no acórdão Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603), o Tribunal de Justiça concluiu pela
obrigatoriedade da utilização do referido formulário num processo em que o destinatário de um ato objeto de citação
exercera  efetivamente  o  seu  direito  de  recusar  esse  ato, mesmo  não  tendo  recebido  qualquer  informação  prévia
quanto à existência desse direito.

      Assim, quando a entidade requerida, incumbida de proceder à citação ou notificação do destinatário do ato em causa,
não  tenha  juntado  o  formulário  constante  do  Anexo  II  do  Regulamento  n.°  1393/2007,  essa  omissão  deve  ser
regularizada  em  conformidade  com  o  disposto  no  referido  regulamento  (v.,  nesse  sentido,  acórdão  Alpha  Bank
Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, n.os 59 a 76).

            Incumbe,  por  conseguinte,  ao  órgão  jurisdicional  competente  no  Estado‑Membro  de  origem  assegurar  o
cumprimento dessas regras.

      Em segundo lugar, há que sublinhar que o direito de recusar a receção de um ato objeto de citação ou notificação,
expressamente previsto no artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento n.° 1393/2007, decorre da necessidade, recordada nos
n.os 49 e 50 do presente despacho, de proteger os direitos de defesa do destinatário desse ato, de acordo com as
exigências de um processo equitativo.

            Daqui  decorre  que  nem  as  autoridades  nacionais  de  transmissão  nem  o  órgão  jurisdicional  competente  no
Estado‑Membro de origem podem impedir, seja de que forma for, o exercício de tal direito pelo interessado.

           Mais  concretamente,  embora  antes  do  início  do  processo  de  citação  ou  notificação  do  ato  o  órgão  jurisdicional
competente  seja  levado  a  efetuar  uma  primeira  apreciação  provisória  sobre  os  conhecimentos  linguísticos  do
destinatário a fim de determinar, de comum acordo com o demandante, se é ou não necessária uma tradução do ato,
a decisão de não efetuar tal tradução não afeta de modo nenhum o direito desse destinatário de recusar a receção do
referido ato nem o exercício desse direito. Por outras palavras, ainda que esse órgão jurisdicional tenha, já nessa fase,
a convicção de que o referido destinatário compreende a  língua na qual o ato está redigido e que, por  isso, não é
necessária uma tradução, não pode daí deduzir que o  interessado não poderá validamente opor‑se ao processo de
citação ou notificação e privá‑lo, assim, de exercer o seu direito de recusar a receção desse ato, previsto no artigo 8.°,
n.° 1, do Regulamento n.° 1393/2007, sob pena de afetar os seus direitos de defesa.

            Em  contrapartida,  só  após  o  destinatário  ter  feito  uso  de  tal  direito  pode  o  órgão  jurisdicional  competente
pronunciar‑se validamente sobre o mérito dessa recusa.

         Para tal, como foi referido no n.° 57 do presente despacho, esse órgão jurisdicional deverá ter devidamente em
conta todos os elementos relevantes dos autos para determinar se o destinatário que tenha recusado a receção do



ato podia, todavia, compreendê‑lo e fazer valer utilmente os seus direitos, ou se, tendo em conta a natureza desse
ato, é necessária uma tradução.

      Com efeito, é essencial, por um lado, que, para que o destinatário do ato possa efetivamente exercer o seu direito de
se defender, o documento em causa esteja redigido numa língua que ele compreenda, o que constitui uma garantia
de que o interessado poderá identificar, em tempo útil, pelo menos o objeto do pedido e a causa de pedir, bem como a
convocatória para comparecer no órgão jurisdicional ou, se for o caso, a possibilidade de interpor recurso jurisdicional
(v.,  nesse  sentido,  acórdão  Weiss  und  Partner,  C‑14/07,  EU:C:2008:264,  n.os  64  e  73).  Por  outro  lado,  o
demandante  não  deve  sofrer  as  consequências  negativas  de  uma  recusa  puramente  dilatória  e  manifestamente
abusiva de receção de um ato não traduzido, quando se possa provar que o destinatário desse ato compreende a
língua do Estado‑Membro de origem na qual o referido ato está redigido (acórdão Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665,
n.° 52).

      Assim, cabe ao órgão jurisdicional competente para apreciar o litígio no Estado‑Membro de origem salvaguardar da
melhor forma os interesses de cada uma das partes, em especial analisando todos os elementos de facto e de prova
concludentes que demonstrem concretamente os conhecimentos  linguísticos do destinatário, não podendo, a este
respeito, basear‑se em qualquer presunção (v., nesse sentido, acórdão Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264,
n.° 85)

      No caso de, após essa análise, o órgão jurisdicional competente concluir que a recusa do destinatário de receber o
ato objeto de  citação ou notificação  tem  fundamento por  este  ter  sido  redigido numa  língua que não  respeita  as
exigências do artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento n.° 1393/2007, decorre do artigo 8.°, n.° 3, deste regulamento que
o destinatário deve ser citado ou notificado do referido ato acompanhado de uma tradução numa das línguas referidas
na primeira disposição.

            Em  contrapartida,  no  caso  contrário,  nada  obsta,  em  princípio,  a  que  esse  órgão  jurisdicional  aplique  as
consequências,  previstas  no  seu  direito  processual  nacional,  da  recusa  injustificada,  por  parte  do  destinatário,  de
receção do ato, desde que seja assegurada a plena eficácia do referido regulamento, no respeito pela sua finalidade
(v., nesse sentido, acórdão Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, n.° 69).

           De  facto, o próprio Regulamento n.° 1393/2007 não prevê as consequências que devem ser  retiradas de uma
recusa injustificada de receção de um ato.

      Ora, como resulta de jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, na falta de disposições do direito da União,
compete  à  ordem  jurídica  interna  de  cada  Estado‑Membro  regular  as modalidades  processuais  das  ações  judiciais
destinadas a garantir  a proteção dos direitos que decorrem, para os  cidadãos, do efeito direto do direito da União
(acórdão Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, n.° 49).

      Todavia, estas modalidades não podem ser menos favoráveis do que as modalidades relativas a direitos com origem
na  ordem  jurídica  interna  (princípio  da  equivalência)  nem  podem  tornar  impossível  ou  excessivamente  difícil  na
prática  o  exercício  dos  direitos  conferidos  pela  ordem  jurídica  comunitária  (princípio  da  eficácia)  (acórdão  Leffler,
C‑443/03, EU:C:2005:665, n.° 50).

      A este respeito, o princípio da eficácia deve levar o juiz nacional a só aplicar as modalidades processuais previstas pela
sua  ordem  jurídica  interna  quando  não  ponham  em  causa  a  razão  de  ser,  a  finalidade  e  a  plena  eficácia  do
Regulamento n.° 1393/2007 (v., acórdão Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, n.os 50 e 51).

      Numa situação como a que está em causa no processo principal, em que o demandado não tenha comparecido, o
Regulamento n.° 1393/2007 exige, como decorre especialmente do seu artigo 19.°, n.° 1, que se garanta que o
interessado  recebeu  real  e  efetivamente  a  petição  inicial  (v.,  nesse  sentido,  acórdão  Alder,  C‑325/11,
EU:C:2012:824, n.os 36 e 41), permitindo‑lhe assim tomar conhecimento da ação judicial intentada contra ele, bem
como  identificar  o  objeto  do  pedido  e  a  causa  de  pedir  (v.,  nesse  sentido,  acórdão Weiss  und  Partner,  C‑14/07,
EU:C:2008:264, n.os 73 e 75), e dispôs de tempo suficiente para preparar a sua defesa (v., nesse sentido, acórdão
Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, n.° 52). Tal obrigação está, de resto, de acordo com o disposto no artigo 34.°, n.
° 2, do Regulamento n.° 44/2001 (v., nesse sentido, acórdãos Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, n.° 68, e Weiss
und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, n.° 51).

      Em todo o caso, como decorre dos fundamentos do presente despacho, o Regulamento n.° 1393/2007 só autoriza a
aplicação de uma legislação nacional como a descrita no n.° 37 do presente despacho após o cumprimento das etapas
previstas  nesse  regulamento,  designadamente  a  informação  do  destinatário,  através  do  formulário  constante  do
Anexo  II  do  referido  regulamento,  de  que  dispõe  da  faculdade  de  recusar  a  receção  do  ato  objeto  de  citação  ou
notificação e, em caso de recusa, uma decisão do órgão jurisdicional, transitada em julgado, que confirme o caráter
injustificado dessa recusa.

      Incumbe, por isso, ao órgão jurisdicional de reenvio apreciar se as modalidades concretas que rodeiam a aplicação da
disposição  nacional  em  causa  no  processo  principal  respeitam  as  exigências  e  os  objetivos  do  Regulamento  n.
° 1393/2007.

      Tendo em conta todas estas considerações, há que responder às três questões submetidas que o Regulamento n.
° 1393/2007 deve ser interpretado no sentido de que, no momento da citação ou da notificação de um ato ao seu
destinatário, residente no território de outro Estado‑Membro, no caso de o ato não ter sido redigido ou acompanhado
de uma tradução numa língua que o interessado compreenda, na língua do Estado‑Membro requerido ou, existindo
várias  línguas  oficiais  nesse  Estado‑Membro,  na  língua  oficial  ou  numa  das  línguas  oficiais  do  lugar  em  que  se
procedeu à citação ou à notificação:

–                o  tribunal  da  causa no Estado‑Membro de origem deve assegurar‑se de que esse destinatário  foi  devidamente
informado, através do formulário constante do anexo II desse regulamento, do seu direito de recusar a receção do



ato;
–        em caso de omissão dessa formalidade, cabe a esse tribunal regularizar o processo de acordo com o disposto nesse

regulamento;
–        não compete ao tribunal da causa obstar a que o destinatário exerça o seu direito de recusar a receção do ato;
–        só depois de o destinatário ter feito efetivamente uso do seu direito de recusar a receção do ato pode o tribunal da

causa  verificar  a  procedência  dessa  recusa;  para  o  efeito,  esse  tribunal  deve  ter  em  conta  todos  os  elementos
relevantes dos autos para determinar se o interessado compreende ou não a língua em que o ato foi redigido, e

–        quando esse tribunal verifique que a recusa oposta pelo destinatário não era justificada, poderá, em princípio, aplicar
as  consequências  previstas  no  seu  direito  nacional  para  esse  caso,  desde  que  seja  preservado  o  efeito  útil  do
Regulamento n.° 1393/2007.
 Quanto às despesas

           Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de  incidente suscitado perante o órgão
jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a
apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Décima Secção) declara:
O Regulamento  (CE)  n.°  1393/2007  do  Parlamento  Europeu  e  do  Conselho,  de  13  de  novembro  de
2007, relativo à citação e à notificação dos atos judiciais e extrajudiciais em matérias civil e comercial
nos Estados‑Membros (citação e notificação de atos) e que revoga o Regulamento (CE) n.° 1348/2000
do Conselho, deve ser interpretado no sentido de que, no momento da citação ou da notificação de um
ato ao seu destinatário, residente no território de outro Estado‑Membro, no caso de o ato não ter sido
redigido ou acompanhado de uma tradução numa língua que o interessado compreenda, na língua do
Estado‑Membro requerido ou, existindo várias línguas oficiais nesse Estado‑Membro, na língua oficial ou
numa das línguas oficiais do lugar em que se procedeu à citação ou à notificação:

–                o  tribunal  da  causa  no  Estado‑Membro  de  origem  deve  assegurar‑se  de  que  esse  destinatário  foi
devidamente informado, através do formulário constante do anexo II desse regulamento, do seu direito
de recusar a receção do ato;

–        em caso de omissão dessa formalidade, cabe a esse tribunal regularizar o processo de acordo com o
disposto nesse regulamento;

–        não compete ao tribunal da causa obstar a que o destinatário exerça o seu direito de recusar a receção
do ato;

–        só depois de o destinatário ter feito efetivamente uso do seu direito de recusar a receção do ato pode o
tribunal da causa verificar a procedência dessa recusa; para o efeito, esse tribunal deve ter em conta
todos os elementos relevantes dos autos para determinar se o interessado compreende ou não a língua
em que o ato foi redigido, e

–        quando esse tribunal verifique que a recusa oposta pelo destinatário não era justificada, poderá, em
princípio,  aplicar  as  consequências  previstas  no  seu  direito  nacional  para  esse  caso,  desde  que  seja
preservado o efeito útil do Regulamento n.° 1393/2007.
Assinaturas

* Língua do processo: espanhol.
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ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Grande Secção) 

8 de Novembro de 2005 * 

No processo C-443/03, 

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos dos 
artigos 68.° CE e 234.° CE, apresentado pelo Hoge Raad der Nederlanden (Países 
Baixos), por decisão de 17 de Outubro de 2003, entrado no Tribunal de Justiça em 
20 de Outubro de 2003, no processo 

contra 

Berlin Chemie AG, 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Grande Secção), 

composto por: V. Skouris, presidente, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas 
(relator) e J. Malenovský, presidentes de secção, S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, 
R. Silva de Lapuerta, K. Lenaerts, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet e M. Ilešič, 
juízes, 

*  Língua  do  processo: neerlandês. 
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advogada-geral: C. Stix-Hackl, 

secretária: M. Ferreira, administradora principal, 

vistos os autos e após a audiência de 12 de Abril de 2005, 

vistas as observações apresentadas: 

— em representação de G. Leffler, por D. Rijpma e R. Bakels, advocaten, 

— em representação da Berlin Chemie AG, por A. Hagedorn, B. Gabriel e J. I. van 
Vlijmen, advocaten, 

— em representação do Governo neerlandês, por H. G. Sevenster e C. M. Wissels, 
na qualidade de agentes, 

— em representação do Governo alemão, por W.-D. Plessing, na qualidade de 
agente, 

— em representação do Governo francês, por G. de Bergues e A. Bodard-Hermant, 
na qualidade de agentes, 

— em representação do Governo português, por L. Fernandes e M. Fernandes, na 
qualidade de agentes, 

— em representação do Governo finlandês, por T. Pynnä, na qualidade de agente, 
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— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por A.-M. 
Rouchaud-Joët e R. Troosters, na qualidade de agentes, 

ouvidas as conclusões da advogada-geral na audiência de 28 de Junho de 2005, 

profere o presente 

Acórdão 

1 O pedido de decisão prejudicial diz respeito à interpretação do artigo 8.° do 
Regulamento (CE) n.° 1348/2000 do Conselho, de 29 de Maio de 2000, relativo à 
citação e à notificação dos actos judiciais e extrajudiciais em matéria civil e 
comercial nos Estados-Membros (JO L 160, p. 37, a seguir «regulamento»). 

2 Este pedido foi apresentado no quadro de um litígio entre G. Leffler, residente nos 
Países Baixos, e a sociedade de direito alemão Berlin Chemie AG (a seguir «Berlin 
Chemie»), a firn de obter o levantamento de penhoras efectuadas por esta sociedade 
sobre os bens de G. Leffler. 

Quadro jurídico 

3 O regulamento tem como objectivo melhorar a eficácia e a rapidez dos processos 
judiciais, consagrando o princípio da comunicação directa dos actos judiciais e 
extrajudiciais. 
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4 Antes da entrada em vigor do regulamento, a maior parte dos Estados-Membros 
estavam vinculados pela Convenção de Haia, de 15 de Novembro de 1965, relativa à 
citação e à notificação no estrangeiro dos actos judiciais e extrajudiciais em matéria 
civil e comercial, que estabelece um mecanismo de cooperação administrativa que 
permite a citação ou a notificação de um acto por intermédio de uma autoridade 
central. Além disso, o artigo IV do Protocolo relativo à Convenção de 27 de 
Setembro de 1968 relativa à competência judiciária e à execução de decisões em 
matéria civil e comercial (JO 1972, L 299, p. 32; EE 01 Fl p. 197), com as 
modificações introduzidas pela Convenção de 9 de Outubro de 1978 relativa à 
adesão do Reino da Dinamarca, da Irlanda e do Reino Unido da Grã-Bretanha e da 
Irlanda do Norte (JO L 304, p. 1, e — texto alterado — p. 77), pela Convenção de 
25 de Outubro de 1982 relativa à adesão da República Helénica (JO L 388, p. 1), pela 
Convenção de 26 de Maio de 1989 relativa à adesão do Reino de Espanha e da 
República Portuguesa (JO L 285, p. 1) e pela Convenção de 29 de Novembro de 1996 
relativa à adesão da República da Áustria, da República da Finlàndia e do Reino da 
Suécia (JO 1997, C 15, p. 1, a seguir «Convenção de Bruxelas»), previa a 
possibilidade de citação por meios mais directos. O artigo IV, segundo parágrafo, do 
referido protocolo tem a seguinte redacção: 

«Desde que o Estado destinatário a tal não se oponha mediante declaração dirigida 
ao  secŕetário-geral  do  Conselho  das  Comunidades  Europeias,  esses  actos  podem 
também  ser  transmitidos  directamente  pelos oficiais  de justiça do Estado  em que 
forem  praticados  aos oficiais  de justiça do Estado em cujo  território se encontre o 
destinatário do acto. Neste caso, o oficial de justiça do Estado de origem transmitirá 
uma cópia do acto ao oficial  de justiça do Estado requerido, que tem competência 
para a enviar ao destinatário. Essa remessa será feita na forma prevista pela lei do 
Estado requerido e será comprovada por certidão enviada directamente ao oficial de 
justiça do Estado de origem.» 

5 O Conselho de Ministros da Justiça, reunido em 29 e 30 de Outubro de 1993, 
encarregou um grupo de trabalho, denominado «Grupo para a simplificação da 
comunicação dos actos», de elaborar um instrumento com vista a simplificar e 
acelerar os processos de comunicação dos actos entre os Estados-Membros. Este 
trabalho conduziu à aprovação, com base no artigo K.3 do Tratado UE (os artigos K 
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a K.9 do Tratado UE foram substituídos pelos artigos 29.° UE a 42.° UE), da 
Convenção relativa à citação e à notificação dos actos judiciais e extrajudiciais em 
matérias civil e comercial nos Estados-Membros da União Europeia (a seguir 
«Convenção»). Esta Convenção foi aprovada por acto do Conselho da União 
Europeia de 26 de Maio de 1997 (JO C 261, p. 1; texto da Convenção, p. 2; protocolo 
relativo à interpretação da Convenção pelo Tribunal de Justiça, p. 17). 

6 A Convenção ainda não entrou em vigor. Na medida em que o seu texto inspirou o 
do regulamento, o relatório explicativo da Convenção (JO 1997, C 261, p. 26) foi 
invocado para esclarecer a interpretação do referido regulamento. 

7 Após a entrada em vigor do Tratado de Amesterdão, a Comissão apresentou, em 
26 de Maio de 1999, uma proposta de directiva do Conselho relativa à citação e à 
notificação dos actos judiciais ou extrajudiciais em matérias civil e comercial nos 
Estados-Membros (JO C 247 E, p. 11). 

8 Quando este documento foi submetido ao Parlamento Europeu, este pretendeu que 
ele fosse aprovado sob a forma de regulamento. No seu relatório (A5-0060/1999 
final, de 11 de Novembro de 1999), o Parlamento observou a este respeito: 

«O regulamento, ao contrário da directiva, apresenta a vantagem de assegurar uma 
aplicação rápida, clara e homogénea do texto comunitário que corresponde ao 
objectivo prosseguido. Foi este, aliás, o tipo de instrumento escolhido para 'a 
comunitarização' das outras convenções que estão actualmente a ser apreciadas.» 
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9 O segundo considerando do regulamento prevê: 

«O bom funcionamento do mercado interno exige que se melhore e torne mais 
rápida a transmissão entre os Estados-Membros de actos judiciais e extrajudiciais 
em matéria civil ou comercial para efeitos de citação e notificação.» 

10 Os sétimo a décimo considerandos do mesmo regulamento têm a seguinte redacção: 

«(7) A celeridade da transmissão justifica a utilização de todos os meios adequados, 
respeitando determinadas condições quanto à legibilidade e à fidelidade do 
documento recebido. A segurança da transmissão exige que o acto a transmitir 
seja acompanhado de um formulário que deve ser preenchido na língua do local 
onde a citação ou a notificação tem lugar ou noutra língua reconhecida pelo 
Estado requerido. 

(8) A fim de assegurar a eficácia do presente regulamento, a possibilidade de 
recusar a citação ou a notificação dos actos limita-se a situações excepcionais. 

(9) A celeridade da transmissão justifica que a citação ou a notificação do acto 
tenha lugar nos dias subsequentes à recepção do acto. Todavia, se depois de um 
mês a citação ou a notificação não forem executadas, a entidade requerida 
deverá informar deste facto a entidade de origem. O termo desse prazo não 
implica que o pedido seja devolvido à entidade de origem caso seja considerado 
possível dar-lhe cumprimento num prazo razoável. 
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(10) A fim de defender os interesses do destinatario, a citação ou a notificação deverá 
ser realizada na língua oficial ou numa das línguas oficiais do local onde deve ser 
cumprida ou em uma outra língua do Estado-Membro de origem que o 
destinatário compreenda.» 

11 O artigo 4.°, n.° 1, do regulamento prevê: 

«Os actos judiciais são transmitidos, directamente e no mais breve prazo possível, 
entre as entidades designadas conforme o disposto no artigo 2.°» 

12 O artigo 5.° do regulamento estabelece: 

«Tradução dos actos 

1. O requerente é avisado, pela entidade de origem competente para a transmissão, 
de que o destinatario pode recusar a recepção do acto se este não estiver redigido 
numa das línguas previstas no artigo 8.° 

2. O requerente suporta o pagamento de despesas de tradução que possam ter lugar 
previamente à transmissão do acto, sem prejuízo de eventual decisão posterior do 
tribunal, ou da autoridade competente, em matéria de imputação dessas despesas.» 
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13 O artigo 7.° do regulamento tem a seguinte redacção: 

«Citação ou notificação dos actos 

1. A entidade requerida procede ou manda proceder à citação ou notificação do 
acto, quer segundo a lei do Estado-Membro requerido, quer segundo a forma 
própria pedida pela entidade de origem, a menos que essa forma seja incompatível 
com a lei daquele Estado-Membro. 

2. Todas as diligências necessárias à citação ou notificação são efectuadas no mais 
breve prazo possível Não sendo possível, em qualquer circunstância, proceder à 
citação ou notificação no prazo de um mês a contar da recepção, a entidade 
requerida deve comunicar o facto à entidade de origem, utilizando para o efeito a 
certidão, constante do anexo, lavrada nos termos estabelecidos no n.° 2 do artigo 10.° 
O prazo é contado de acordo com a lei do Estado-Membro requerido.» 

14 O artigo 8." do regulamento prevê: 

«Recusa de recepção do acto 

1. A entidade requerida avisa o destinatário de que pode recusar a recepção do acto 
se este estiver redigido numa língua que não seja qualquer das seguintes: 

a) 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 deve ser efectuada a citação ou a notificação; 
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o u 

b) Uma língua do Estado-Membro de origem que o destinatario compreenda. 

2. Se a entidade requerida for informada de que o destinatário recusa a recepção do 
acto nos termos previstos no n.° 1, comunicará o facto imediatamente à entidade de 
origem, utilizando para o efeito a certidão prevista no artigo 10.°, e devolver-lhe-á o 
pedido e os documentos cuja tradução é solicitada.» 

15 O artigo 9.° do mesmo regulamento tem a seguinte redacção: 

«Data de citação ou de notificação 

1. Sem prejuízo do artigo 8.°, a data de citação ou notificação de um acto efectuada 
nos termos do artigo 7.° é a data em que o acto foi citado ou notificado de acordo 
com a lei do Estado-Membro requerido. 

2. Todavia, quando um acto tiver de ser citado ou notificado no âmbito de um 
processo a instaurar ou pendente no Estado-Membro de origem, a data a tomar em 
consideração relativamente ao requerente será a fixada na lei desse Estado-Membro. 

3. Os Estados-Membros ficam autorizados a derrogar o disposto nos n.°s 1 e 2 por 
um período transitório de cinco anos, por motivos que o justifiquem. 
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Os Estados-Membros podem renovar este período transitório de cinco em cinco 
anos por razões ligadas aos seus sistemas jurídicos. Os Estados-Membros devem 
informar a Comissão do teor da referida derrogação e das circunstâncias do caso.» 

16 O artigo 19.° do regulamento estabelece: 

«Não comparência do demandado 

1. Se uma petição inicial ou um acto equivalente foi transmitido para outro Estado-
-Membro para citação ou notificação, segundo as disposições do presente 
regulamento, e o demandado não compareceu, o juiz sobrestará no julgamento, 
enquanto não for determinado: 

a) Ou que o acto foi objecto de citação ou de notificação segundo a forma prescrita 
pela legislação do Estado-Membro requerido para citação ou para notificação 
dos actos emitidos neste país e dirigidos a pessoas que se encontrem no seu 
território; 

b) Ou que o acto foi efectivamente entregue ao demandado ou na sua residência, 
segundo um outro processo previsto pelo presente regulamento, 

e que, em cada um destes casos, quer a citação ou notificação, quer a entrega foi feita 
em tempo útil para que o demandado tenha podido defender-se. 

[...]» 
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17 O regulamento prevê a utilização de diversos formulários-tipo que são incluídos em 
anexo. Um destes formulários, elaborado de acordo com o artigo 10.° do 
regulamento, é designado por «certidão de citação/notificação ou de não citação/ 
/notificação de um acto». O ponto 14 deste formulário prevê uma menção no caso de 
o destinatário recusar a recepção do acto em virtude da língua utilizada. O ponto 15 
do mesmo formulário indica diferentes motivos de falta de citação ou notificação do 
acto. 

18 O artigo 26.°, n.°s 1 a 3, do Regulamento (CE) n.° 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 (JO 2001, L 12, p. 1), tem a 
seguinte redacção: 

«1. Quando o requerido domiciliado no território de um Estado-Membro for 
demandado perante um tribunal de outro Estado-Membro e não compareça, o juiz 
declarar-se-á oficiosamente incompetente se a sua competência não resultar das 
disposições do presente regulamento. 

2. O juiz deve suspender a instância, enquanto não se verificar que a esse requerido 
foi dada a oportunidade de receber o acto que iniciou a instância, ou acto 
equivalente, em tempo útil para apresentar a sua defesa, ou enquanto não se verificar 
que para o efeito foram efectuadas todas as diligências. 

3. Será aplicável, em vez do disposto no n.° 2, o artigo 19.° do Regulamento (CE) 
n.° 1348/2000 [...] se o acto que iniciou a instância tiver sido transmitido por um 
Estado-Membro a outro em execução desse regulamento.» 
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19 Por outro lado, o artigo 34.°, ponto 2, do Regulamento n.° 44/2001 prevê que uma 
decisão proferida num Estado-Membro não será reconhecida noutro Estado-
-Membro «[s]e o acto que iniciou a instância, ou acto equivalente, não tiver sido 
comunicado ou notificado ao requerido revel, em tempo útil e de modo a permitir-
-lhe a defesa, a menos que o requerido não tenha interposto recurso contra a decisão 
embora tendo a possibilidade de o fazer». 

O litígio no processo principal e as questões prejudiciais 

20 Resulta da decisão de reenvio que, por citação de 21 de Junho de 2001, G. Leffler 
requereu ao presidente do Rechtbank te Arnhem a aplicação de uma medida 
provisória contra a Berlin Chemie para obter o levantamento das penhoras 
efectuadas por esta sociedade e uma ordem que lhe proibisse requerer novas 
penhoras. A Berlin Chemie contestou o pedido e, por despacho de 13 de Julho 
de 2001, o presidente do Rechtbank indeferiu os pedidos de G. Leffler. 

21 Por notificação de 27 de Julho de 2001, efectuada no escritório do mandatário da 
Berlin Chemie, G. Leffler interpôs recurso para o Gerechtshof te Arnhem. A Berlin 
Chemie foi notificada para a audiência neste tribunal de 7 de Agosto de 2001. 

22 Contudo, na medida em que o processo em questão não tinha sido inscrito para 
julgamento no Gerechtshof, G. Leffler procedeu, em 9 de Agosto de 2001, a uma 
citação rectificativa. Nos termos desta, a Berlin Chemie foi citada para a audiência de 
23 de Agosto de 2001, não tendo nela comparecido. 
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23 O Gerechtshof decidiu sobrestar na decisão do pedido de G. Leffler no sentido de 
condenar a Berlin Chemie à revelia, para dar a possibilidade ao demandante de citar 
a ré para a audiência, como previsto no artigo 4.°, pon to 7 (antigo), do Código de 
Processo Civil neerlandês (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) e no 
regulamento. 

24 Por acto de oficial de justiça de 7 de Setembro de 2001, notificado aos serviços do 
Procurador-Geral junto do Gerechtshof, a Berlin Chemie foi notificada para a 
audiencia de 9 de Outubro de 2001. Esta sociedade não compareceu na audiencia. 

25 O Gerechtshof decidiu de novo sobrestar na decisão do pedido de G. 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.° do regulamento. Alguns documentos foram 
apresentados na audiência de 4 de Dezembro de 2001. 

26 Por acórdão de 18 de Dezembro de 2001, o Gerechtshof não condenou a Berlin 
Chemie à revelia, como requerido por G. Leffler, e declarou extinta a instância. 

27 Os pontos relevantes do referido acórdão, tal como reproduzidos pelo tribunal de 
reenvio, são os seguintes: 

«3.1 Resulta dos dados fornecidos que a citação ou notificação da Berlin Chemie foi 
efectuada nos termos da legislação alemã, mas que a Berlin Chemie se recusou a 
receber os actos, por não estarem traduzidos em língua alemã. 
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3.2 Os actos notificados na Alemanha não se encontram traduzidos na língua oficial 
do Estado-Membro requerido ou numa língua que o destinatário da notificação 
compreenda. Assim, não se respeita o requisito do artigo 8.° do regulamento da 
UE relativo às citações e notificações. Nestas circunstâncias, o pedido de 
condenação à revelia deve ser indeferido.» 

28 G. Leffler interpôs recurso de cassação do acórdão de 18 de Dezembro de 2001, 
alegando que ó Gerechtshof incorreu num erro de direito no n.° 3.2 dos 
fundamentos do acórdão. Segundo ele, o referido órgão jurisdicional deveria ter 
condenado a ré à revelia; a título subsidiário, alega que o mesmo tribunal devia ter 
fixado uma nova data para a audiência e ordenado a citação da Berlin Chemie para 
esse dia, mediante a rectificação de eventuais erros da citação anterior. 

29 O tribunal de reenvio constata que o artigo 8.° do regulamento não prevê as 
consequências de uma recusa de recebimento da notificação, salientando, 
designadamente: 

«[...] Pode entender-se que, uma vez que o destinatário tinha motivos legítimos para 
recusar a recepção do acto, é como se não tivesse sido efectuada qualquer 
notificação. Contudo, também pode ter de admitir-se que, após a recusa de recepção 
do acto pelo seu destinatário, o vício ainda pode ser sanado, através do envio ao 
destinatário de uma tradução. Neste último caso, coloca-se a questão de saber em 
que prazo e de que modo deve a tradução ser levada ao conhecimento do 
destinatário. Deve a tradução ser enviada através da via indicada no regulamento 
para a citação e notificação dos actos ou pode escolher-se livremente o modo de 
envio? Por outro lado, caso seja possível sanar o vício, é importante saber se o direito 
processual nacional é aplicável.» 
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30 O Hoge Raad der Nederlanden decidiu suspender a instância e colocar ao Tribunal 
de Justiça as questões prejudiciais seguintes: 

«1) Deve o artigo 8.°, n.° 1, do regulamento ser interpretado no sentido de que, em 
caso de recusa do destinatário em receber o acto por não ter sido cumprido o 
requisito de língua dessa disposição, o remetente tem a possibilidade de sanar o 
vício? 

2) Em caso de resposta negativa à primeira questão, a recusa de recepção do acto 
tem necessariamente como consequência jurídica a absoluta ineficácia da 
notificação? 

3) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão: 

a) Em que prazo e de que modo deve a tradução ser levada ao conhecimento 
do destinatário? 

Está o envio da tradução sujeito aos mesmos requisitos que os previstos no 
regulamento para a citação e notificação dos actos ou pode escolher-se 
livremente o modo de envio? 

b) O direito processual nacional é aplicável quanto à possibilidade de sanar o 
vício?» 

I - 9651 



ACÓRDÃO DE 8. 11. 2005 — PROCESSO C-443/03 

Quanto às questões prejudiciais 

Quanto à primeira questão 

31 Com a sua primeira questão, o tribunal de reenvio pergunta se o artigo 8.°, n.° 1, do 
regulamento deve ser interpretado no sentido de que, quando o destinatário de um 
acto o recusa por não estar redigido numa língua oficial do Estado-Membro 
requerido ou numa língua do Estado-Membro de origem que o destinatário 
compreenda, o remetente tem a possibilidade de sanar a falta de tradução. 

Observações apresentadas ao Tribunal de Justiça 

32 Os Governos alemão e finlandês consideram que as consequências da recusa do acto 
devem ser determinadas segundo o direito nacional. Em apoio da sua tese, invocam 
o comentário aos artigos 5.° e 8.° que constam do relatório explicativo da 
Convenção, a remissão pelo Tribunal de Justiça, no acórdão de 3 de Julho de 1990, 
Lancray (C-305/88, Colect, p. I-2725, n.° 29), para o direito nacional para apreciar a 
eventual reparação dos vícios de uma citação bem como para os trabalhos 
preparatórios do regulamento, tal como descritos por um comentador, de onde 
resulta que as delegações dos Estados-Membros não desejavam que o regulamento 
interferisse com o direito processual nacional. De acordo com a solução da 
regulamentação nacional aplicável, seria ou não permitido sanar a falta de tradução. 

33 G. Leffler, os Governos neerlandês, francês e português, bem como a Comissão, nas 
suas alegações orais, sustentam que as consequências da recusa do acto devem 
resultar da interpretação autónoma do regulamento e, segundo esta interpretação, 
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deve ser autorizada a sanação da falta de tradução. Assinalam o objectivo do 
regulamento de acelerar e simplificar o processo de comunicação dos actos e 
sublinham que o facto de não permitir a sanação da falta de tradução privaria o 
artigo 5.°, n.° 1, do regulamento do seu efeito útil, uma vez que, neste caso, os 
operadores não correm qualquer risco e procedem sistematicamente à tradução dos 
documentos. Salientam ainda que os termos «cuja tradução é solicitada» constantes 
do artigo 8.°, n.° 2, do regulamento só têm razão de ser se for possível sanar a falta de 
tradução, assim como o facto de algumas passagens do relatório explicativo da 
Convenção deixarem subentender a existência dessa possibilidade. 

34 A Comissão invoca ainda diversos elementos que justificam que a falta de tradução 
não seja considerada causa de nulidade absoluta da citação. Designadamente, os 
formulários-tipo distinguem a menção relativa à falta de notificação regular 
(ponto 15 do formulário elaborado de acordo com o artigo 10.° do regulamento) da 
relativa à recusa do acto por motivos linguísticos (ponto 14 do mesmo formulário). 
Além disso, o artigo 8.°, n.° 2, do regulamento trata do envio de documentos cuja 
tradução é solicitada, e não de todos os documentos, como seria o caso se a 
notificação não produzisse nenhum efeito. A Comissão salienta que nenhuma 
norma estabelece a nulidade automática da citação no caso de não existir tradução e 
que admitir tal nulidade seria contrário ao princípio de que a nulidade tem de estar 
expressamente prevista na lei («pas de nullité sans texte»). Finalmente, salienta que a 
nulidade absoluta excede o necessário para proteger os interesses da pessoa em cujo 
interesse é estabelecida, sendo que uma nulidade não se concebe sem prejuízo («pas 
de nullité sans grief»). 

35 A Berlin Chemie sustenta que a simplificação das notificações não se pode fazer em 
detrimento da segurança jurídica nem dos direitos do destinatário. É necessário que 
o destinatário esteja em condições de compreender rapidamente em que tipo de 
processo está envolvido e de preparar a sua defesa. A Berlin Chemie afirma que, em 
caso de dúvida sobre a eventual natureza urgente do processo em causa, o próprio 
destinatário do acto promoverá, por prudência, a sua tradução, quando não lhe 
caberia a ele suportar o risco e os custos da falta de tradução. Em contrapartida, o 
remetente está informado dos riscos decorrentes da falta de tradução e pode tomar 
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as medidas necessárias para não os correr. Finalmente, o facto de se permitir sanar a 
falta de tradução atrasa os processos, especialmente na hipótese de o juiz dever, em 
primeiro lugar, determinar se a recusa de recebimento do acto não traduzido é 
justificada. Isso pode sempre dar origem a abusos. 

36 No que se refere à protecção do destinatário, réu num processo, G. Leffler e o 
Governo neerlandês afirmam que está suficientemente assegurada pelo artigo 19.° 
do regulamento. Tal como o Governo francês, consideram que o juiz tem 
competência para fixar os prazos por forma a ter em conta os interesses das partes 
e, designadamente, para permitir ao réu preparar a sua defesa. Quanto ao atraso do 
processo causado pela necessidade de sanar a falta de tradução, o Governo 
neerlandês sustenta que é essencialmente o autor que fica prejudicado e não o réu 
destinatário. 

Resposta do Tribunal 

37 Tem de constatar-se que o artigo 8.° do regulamento não prevê consequências 
jurídicas para a recusa de um acto pelo seu destinatário por não estar redigido numa 
língua oficial do Estado-Membro requerido ou numa língua do Estado-Membro de 
origem que o destinatário compreenda. 

38 Contudo, as outras disposições do regulamento, o objectivo, recordado nos segundo 
e sexto a nono considerandos deste regulamento, de assegurar a rapidez e a eficácia 
da transmissão dos actos e o efeito útil que deve ser reconhecido à possibilidade, 
prevista nos artigos 5.° e 8.° do refendo regulamento, de não traduzir o acto na 
língua oficial do Estado requerido justificam que seja excluída a nulidade do acto, 
quando este tiver sido recusado pelo destinatario com o motivo de não estar 
redigido na referida língua ou numa língua do Estado-Membro de origem 
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compreendida pelo destinatário, e que, pelo contràrio, seja admitida a possibilidade 
de se sanar a falta de tradução. 

39 Em primeiro lugar, há que constatar que nenhuma disposição do regulamento prevê 
que a recusa do acto por não observância do referido artigo 8.° implique a nulidade 
do acto. Pelo contrário, embora o regulamento não precise exactamente as 
consequências da recusa do acto, pelo menos várias das suas disposições permi tem 
pensar que pode sanar-se a falta de tradução. 

40 Assim, a menção «documentos cuja tradução é solicitada», constante do artigo 8.°, 
n.° 2, do regulamento, significa que o destinatário pode pedir uma tradução e, 
portanto, que o remetente pode sanar a falta de tradução enviando a tradução 
solicitada. Com efeito, esta menção é diferente dos termos «documentos 
transmitidos» utilizados no artigo 6.°, n.os 2 e 3, do regulamento para designar o 
conjunto dos documentos comunicados pela entidade remetente à entidade 
requerida e não apenas alguns desses documentos. 

41 De igual modo, o formulário-tipo que certifica o cumprimento ou não cumprimento 
da citação ou da notificação, elaborado em conformidade com o artigo 10.° do 
regulamento, não inclui a recusa do acto devido à língua utilizada como motivo 
possível de falta de citação ou de notificação, prevendo essa menção num local 
distinto. Isto permite concluir que a recusa do acto não deve ser considerada como 
falta de citação ou de notificação. 

42 Além disso, admitir que nunca se pudesse sanar essa recusa prejudicaria de tal forma 
os direitos do remetente que este nunca correria o risco de comunicar um acto não 
traduzido, pondo assim em causa a utilidade do regulamento e, mais particular
mente, das suas disposições relativas à tradução dos actos, que contribuem para o 
objectivo de assegurar a rapidez da sua transmissão. 
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43 Contra esta interpretação não se pode sustentar que as consequências da recusa do 
acto devem ser determinadas pelo direito nacional. Não se p o d e m validamente 
invocar a este respeito os comentários que constam do relatório explicativo da 
Convenção, a decisão do Tribunal de Justiça no acórdão Lancray, já referido, ou os 
trabalhos preparatórios do regulamento. 

44 Com efeito, o facto de se deixar que seja o direito nacional a determinar se o próprio 
princípio da possibilidade de sanar a falta de t radução é admitido impediria qualquer 
aplicação uniforme do regulamento, u m a vez que não se exclui que os Estados-
-Membros prevejam soluções diferentes para essa questão. 

45 Ora, o objectivo do Tratado de Amesterdão de criar um espaço de liberdade, de 
segurança e de justiça, dando com isso uma dimensão nova à Comunidade, e a 
transferência, do Tratado UE para o Tratado CE, do regime que permite a adopção 
de medidas que se incluem no domínio da cooperação judiciária em matéria civil 
com efeitos transfronteiriços atestam a vontade dos Estados-Membros de ancorar 
essas medidas na ordem jurídica comunitária e de consagrar o princípio da sua 
interpretação autônoma. 

46 Da mesma forma, a escolha da forma de regulamento, em vez da forma de directiva 
inicialmente proposta pela Comissão, prova a importância que o legislador 
comunitário atribuiu à aplicabilidade directa das disposições do referido regula
mento e à sua aplicação uniforme. 

47 Daqui decorre que os comentários constantes do relatório explicativo da 
Convenção, celebrada antes da entrada em vigor do Tratado de Amesterdão, 
embora úteis, não podem ser invocados contra uma interpretação autónoma do 
regulamento que impõe uma consequência uniforme para a recusa do acto com o 
motivo de o mesmo não se encontrar redigido numa língua oficial do Estado-
-Membro requerido ou numa língua do Estado-Membro de origem compreendida 
pelo seu destinatário. De igual forma, deve salientar-se que a jurisprudência do 
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Tribunal de Justiça decorrente do acórdão Lancray, já referido, se situa no contexto 
da interpretação de u m instrumento jurídico de outra natureza e que, ao contrário 
do regulamento, não pretendia instituir um sistema intracomunitário de citação e de 
notificação. 

48 Finalmente, no que se refere às conclusões tiradas pelo Governo alemão dos 
trabalhos preparatórios descritos por um comentador, basta realçar que a suposta 
vontade das delegações dos Estados-Membros não se materializou no próprio texto 
do regulamento. Daqui decorre que estes alegados trabalhos preparatórios não 
podem ser invocados contra uma interpretação autónoma do regulamento com vista 
a assegurar um efeito útil às disposições que ele consagra, com o objectivo da sua 
aplicação uniforme na Comunidade, no respeito da sua finalidade. 

49 Interpretar o regulamento no sentido de que impõe a possibilidade de sanar a falta 
de tradução como consequência uniforme da recusa do acto por não estar redigido 
numa língua oficial do Estado-Membro requerido ou numa língua do Estado-
-Membro de origem compreendida pelo destinatário não põe em causa a importância 
do direito nacional e a função do juiz nacional. Com efeito, como resulta de 
jurisprudência constante, na falta de regulamentação comunitária, compete à ordem 
jurídica interna de cada Estado-Membro regular as modalidades processuais das 
acções judiciais destinadas a garantir a protecção dos direitos que decorrem, para os 
cidadãos, do efeito directo do direito comunitário (v., designadamente, acórdão de 
16 de Dezembro de 1976, Rewe, 33/76, Colect., p. 813, n.° 5). 

50 O Tribunal precisou no entanto que estas modalidades não podem ser menos 
favoráveis do que as modalidades relativas a direitos com origem na ordem jurídica 
interna (princípio da equivalência) nem podem tornar impossível ou excessivamente 
difícil na prática o exercício dos direitos conferidos pela ordem jurídica comunitária 
(princípio da efectividade) (v. acórdãos Rewe, já referido, n.° 5; de 10 de Julho 
de 1997, Palmisani, C-261/95, Colect , p. I-4025, n.° 27, e de 15 de Setembro de 1998, 
Edis, C-231/96, Colect., p. I-4951, n.° 34). A este respeito, como salientou a 

I - 9657 



ACÓRDÃO DE 8. 11. 2005 - PROCESSO C-443/03 

advogada-geral nos n.°s 38 e 64 das suas conclusões, o princípio da efectividade deve 
levar o juiz nacional a só aplicar modalidades processuais previstas pela sua ordem 
jurídica interna quando elas não ponham em causa a razão de ser e a finalidade do 
regulamento. 

si Daqui decorre que, quando o regulamento não prevê as consequências de 
determinados factos, cabe ao juiz nacional aplicar, em princípio, o seu direito 
nacional, zelando por assegurar a plena eficácia do direito comunitário, o que o pode 
conduzir a afastar, se necessário, uma norma nacional que isso obste ou a interpretar 
uma norma nacional elaborada tendo apenas em vista uma situação puramente 
interna com o objectivo de a aplicar à situação transfronteiriça em causa (v., neste 
sentido, designadamente, acórdãos de 9 de Março de 1978, Simmenthal, 106/77, 
Colect, p. 243, n.° 16; de 19 de Junho de 1990, Factortame e o., C-213/89, 
Colect, p. I-2433, n.° 19; de 20 de Setembro de 2001, Courage e Crehan, C-453/99, 
Colect., p. I-6297, n.° 25, e de 17 de Setembro de 2002, Muñoz e Superior Fruiticola, 
C-253/00, Colect., p. I-7289, n.° 28). 

52 E igualmente ao juiz nacional que cabe zelar por que sejam garantidos os direitos das 
partes em causa, designadamente, a possibilidade de um destinatário de um acto 
dispor de tempo suficiente para preparar a sua defesa ou o direito do remetente de 
um acto, por exemplo, num processo urgente em que o réu é revel, não sofrer as 
consequências negativas de uma recusa puramente dilatória e manifestamente 
abusiva da recepção de um acto não traduzido, quando se possa provar que o 
destinatário deste acto compreende a língua do Estado-Membro de origem em que o 
referido acto está redigido. 

53 Assim, deve responder-se à primeira questão que o artigo 8.°, n.° 1, do regulamento 
deve ser interpretado no sentido de que, quando o destinatário de um acto 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. 
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Quanto à segunda questão 

54 A segunda questão, colocada para o caso de o artigo 8.° do regulamento ser 
in terpre tado n o sent ido de que não é possível sanar a falta de t radução, visa saber se 
a recusa do acto t em por consequência que a notificação não p roduza quaisquer 
efeitos. 

55 Tendo em conta a resposta dada à primeira questão, não há que responder à 
segunda. 

Quanto à terceira questão 

56 Com a terceira questão, colocada para o caso de a resposta à primeira questão ser 
afirmativa, o tribunal de reenvio pergunta, em substância, em que prazo e de que 
forma a tradução deve ser levada ao conhecimento do destinatário do acto e se o 
direito processual nacional se aplica à possibilidade de sanar a falta de tradução. 

Observações apresentadas ao Tribunal de Justiça 

57 No que se refere ao prazo durante o qual se pode sanar a falta de tradução, os 
Governos neerlandês e português referem-se ao artigo 7.°, n.° 2, do regulamento, 
considerando que o envio da tradução deve ocorrer no mais curto prazo possível e 
que um prazo de um mês pode ser considerado razoável. 

I - 9659 



ACÓRDÃO DE 8. 11. 2005 - PROCESSO C-443/03 

58 Quanto ao efeito do envio da tradução sobre os prazos, o Governo neerlandês 
sustenta que, mesmo que o destinatário tenha o direito de recusar o acto, o efeito de 
salvaguarda do prazo previsto no artigo 9.°, n.°s 2 e 3, do regulamento deve, em 
qualquer caso, ser mantido. A Comissão salienta que a data da citação é determinada 
de acordo com o referido artigo 9.° Para o destinatário, só a citação ou a notificação 
dos actos traduzidos pode ser tomada em consideração, o que explica a expressão 
«sem prejuízo do artigo 8.°», constante do artigo 9.°, n.° 1, do mesmo regulamento. 
Para o requerente, a data continua a ser determinada em conformidade com o n.° 2 
do artigo 9.° 

59 O Governo francês recorda que os prazos processuais devem poder ser fixados pelo 
juiz a fim de permitir ao destinatário do acto preparar a sua defesa. 

60 No que se refere às modalidades do envio da tradução, G. Leffler, à semelhança dos 
Governos francês e português, considera que a comunicação da tradução deve ser 
efectuada de acordo com as exigências do regulamento. Em contrapartida, o 
Governo neerlandês sustenta que a comunicação pode efectuar-se de modo 
informal, mas que, para evitar qualquer mal-entendido, é desejável evitar o envio 
directo da entidade de origem ao destinatário, sendo preferível passar pela entidade 
requerida. 

61 A Berlin Chemie sustenta que, se o Tribunal considerar que o envio da tradução é 
possível, será conveniente que, por razões de segurança jurídica, as consequências 
dessa faculdade sejam harmonizadas em conformidade com os objectivos do 
regulamento. 

Resposta do Tribunal 

62 Embora o artigo 8." do regulamento não contenha disposições precisas relativa
mente às regras a seguir quando seja necessário sanar um acto recusado por não 
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estar traduzido numa língua oficial do Estado-Membro requerido ou numa língua 
do Estado-Membro de origem que o destinatário do acto compreenda, deve apesar 
de tudo considerar-se que os princípios gerais do direito comunitário e as outras 
disposições do regulamento permitem fornecer um conjunto de indicações ao 
tribunal nacional a fim de dar um efeito útil ao regulamento. 

63 Por razões de segurança jurídica, o regulamento deve ser interpretado no sentido de 
que a falta de tradução deve ser sanada de acordo com as modalidades nele previstas. 

64 Quando a entidade de origem é informada da recusa de recepção do acto pelo 
destinatário por falta de tradução, depois de, sendo caso disso, ouvir o requerente, 
cabe-lhe, como pode inferir-se do artigo 4.°, n.° 1, do regulamento, sanar essa falta 
pelo envio de uma tradução no mais curto prazo possível. A este respeito, como 
sugerem os Governos neerlandês e português, um prazo de um mês a contar da 
recepção pela entidade de origem da informação relativa à recusa pode ser 
considerado adequado, mas este prazo pode ser apreciado segundo as circunstâncias 
pelo juiz nacional. Com efeito, deve levar-se em conta, designadamente, o facto de 
certos documentos serem de uma extensão inabitual ou de terem de ser traduzidos 
para uma língua de que existam poucos tradutores disponíveis. 

65 No que se refere aos efeitos do envio de uma tradução sobre a data da citação ou da 
notificação, devem ser determinados por analogia com o sistema da dupla data 
consagrado no artigo 9.°, n.os 1 e 2, do regulamento. A fim de preservar o efeito útil 
do regulamento, importa zelar por que os direitos das diversas partes em causa 
sejam protegidos o melhor possível e de maneira equilibrada. 

66 A data de uma citação ou de uma notificação pode ser importante para um 
requerente, por exemplo, quando o acto citado constitua o exercício de uma acção 
que deva ser proposta num prazo peremptório ou com a qual se pretenda 
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interromper um prazo de prescrição. Além disso, como se indicou no n.° 38 do 
presente acórdão, a não observância do artigo 8.°, n.° 1, do regulamento não tem 
como efeito a nulidade da citação ou da notificação. Face a estes elementos, tem de 
se considerar que o requerente deve poder beneficiar, no que se refere à data, do 
efeito da citação ou da notificação inicial, na medida em que tenha diligenciado no 
sentido de sanar o acto através do envio de uma tradução no prazo mais curto 
possível. 

67 Contudo, a data de uma citação ou de uma notificação pode igualmente ser 
importante para o destinatário, designadamente por ser o momento a partir do qual 
se conta o prazo para o exercício de um eventual direito de acção ou para 
apresentação da defesa. A protecção efectiva do destinatário do acto leva a que se 
tenha em consideração, relativamente a ele, apenas a data em que ele pôde não 
apenas tomar conhecimento da citação ou da notificação mas também compreendê-
-las, ou seja, a data em que recebeu a tradução. 

68 Cabe ao juiz nacional ter em conta e proteger os interesses das partes em causa. 
Assim, por analogia com o artigo 19.°, n.° 1, alíneas a) e b), do regulamento, se um 
acto tiver sido recusado por não estar redigido numa língua oficial do Estado-
-Membro requerido ou numa língua do Estado-Membro de origem que seja 
compreendida pelo seu destinatário e se o réu não comparecer, o juiz deve sobrestar 
na decisão enquanto não se provar que o vício do acto foi sanado pelo envio de uma 
tradução e que esta foi recebida pelo réu em tempo útil para apresentar a sua defesa. 
Esta obrigação resulta igualmente do princípio referido no artigo 26.°, n.° 2, do 
Regulamento n.° 44/2001 e o controlo da sua observância é prévio ao 
reconhecimento da decisão, de acordo com o artigo 34.°, ponto 2, do mesmo 
regulamento. 

69 Para resolver os problemas relacionados com a forma como se deve sanar a falta de 
tradução, não previstos pelo regulamento tal como interpretado pelo Tribunal de 
Justiça, cabe ao juiz nacional, como indicado nos n.°s 50 e 51 do presente acórdão, 
aplicar o direito processual nacional respectivo, zelando por que seja assegurada a 
plena eficácia do regulamento, no respeito da sua finalidade. 
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70 Por outro lado, importa recordar que, quando uma questão relativa à interpretação 
do regulamento se lhe suscitar, o juiz nacional pode, nas condições previstas no 
artigo 68.°, n.° 1, CE, interrogar o Tribunal de Justiça a esse respeito. 

71 Visto o conjunto destes elementos, deve responder-se à terceira questão da seguinte 
forma: 

— o artigo 8.° do regulamento deve ser interpretado no sentido de que, quando o 
destinatário de um acto o recusar por não estar redigido numa língua oficial do 
Estado-Membro requerido ou numa língua do Estado-Membro de origem que 
ele compreenda, esta situação pode ser sanada através do envio de uma 
tradução do acto segundo as modalidades previstas no regulamento e no prazo 
mais curto 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 
Tribunal de Justiça, cabe ao juiz nacional aplicar o direito processual nacional 
respectivo, zelando por que seja assegurada a plena eficácia do referido 
regulamento, no respeito da sua finalidade. 

Quanto às despesas 

72 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente 
suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às 
despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de 
observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis. 
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Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Grande Secção) declara: 

1) O artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 1348/2000 do Conselho, de 
29 de Maio de 2000, relativo à citação e à notificação dos actos judiciais e 
extrajudiciais em matéria civil e comercial nos Estados-Membros, deve ser 
interpretado no sentido de que, quando o destinatário de um acto 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. 

2) O artigo 8." do Regulamento n.° 1348/2000 deve ser interpretado no 
sentido de que, quando o destinatário de um acto o recusar por não estar 
redigido numa língua oficial do Estado-Membro requerido ou numa língua 
do Estado-Membro de origem que ele compreenda, esta situação pode ser 
sanada através do envio de uma tradução do acto segundo as modalidades 
previstas no Regulamento n.° 1348/2000 e no prazo mais curto possível. 

Para resolver os problemas relacionados com a forma como se deve sanar a 
falta de tradução, não previstos pelo Regulamento n.° 1348/2000 tal como 
interpretado pelo Tribunal de Justiça, cabe ao juiz nacional aplicar o 
direito processual nacional respectivo, zelando por que seja assegurada a 
plena eficácia do referido regulamento, no respeito da sua finalidade. 

Assinaturas 
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ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção) 

9 de Fevereiro de 2006 

No processo C-473/04, 

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos dos 
artigos 68.° CE e 234.° CE, apresentado pelo Hof van Cassatie (Bélgica), por decisão 
de 22 de Outubro de 2004, entrado no Tribunal de Justiça em 9 de Novembro 
de 2004, no processo 

Plumex 

contra 

Young Sports NV, 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção), 

composto por: A. Rosas, presidente de secção, J. Malenovslcý (relator), A. La Pergola, 
S. von Bahr e A. Borg Barthet, juízes, 

* Língua do processo: neerlandês. 
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advogado-geral: A. Tizzano, 

secretário: R. Grass, 

vistos os autos, 

vistas as observações apresentadas: 

— em representação do Governo austríaco, por C. Pesendorfer, na qualidade de 
agente, 

— em representação do Governo finlandês, por T. Pynnä, na qualidade de agente, 

— em representação do Governo sueco, por A. Falk, na qualidade de agente, 

— em representação do Governo do Reino Unido, por E. O'Neill, na qualidade de 
agente, 

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por 
A.-M. Rouchaud-Joët e R. Troosters, na qualidade de agentes, 

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 17 de Novembro de 2005, 
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profere o presente 

Acórdão 

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação dos artigos 4.° a 11.° 
e 14.° do Regulamento (CE) n.° 1348/2000 do Conselho, de 29 de Maio de 2000, 
relativo à citação e à notificação dos actos judiciais e extrajudiciais em matéria civil e 
comercial nos Estados-Membros (JO L 160, p. 37, a seguir «regulamento»). 

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um recurso interposto pela sociedade 
Plumex de uma decisão do hof van beroep te Gent que julgou inadmissível por 
intempestivo um recurso de uma decisão de um tribunal de primeira instância a 
respeito de um litígio entre aquela sociedade e a sociedade Young Sports NV. 

Quadro jurídico 

Regulamentação comunitária 

3 No termos do segundo considerando do regulamento, o bom funcionamento do 
mercado interno exige que se melhore e torne mais rápida a transmissão entre os 
Estados-Membros dos actos judiciais e extrajudiciais em matéria civil ou comercial 
para efeitos de citação e notificação. 

I - 1430 



PLUMEX 

4 O regulamento tem assim como objectivo melhorar a eficácia e a rapidez dos 
processos judiciais consagrando o princípio da transmissão directa dos actos 
judiciais e extrajudiciais. 

5 Segundo o seu artigo 1.°, n.° 1, o regulamento é aplicável, em matéria civil ou 
comercial, quando um acto judicial ou extrajudicial deva ser transmitido de um 
Estado-Membro para outro Estado-Membro para aí ser objecto de citação ou 
notificação. 

6 O capítulo II do regulamento contém disposições que prevêem diversos meios de 
transmissão e de citação ou notificação dos actos judiciais. Este capítulo divide-se 
em duas secções. 

7 A secção 1 do referido capítulo, que abrange os artigos 4.° e 11.°, regula a primeira 
forma de transmissão e de citação ou notificação (a seguir «notificação por 
intermédio de entidades»), no âmbito da qual um acto judicial a citar ou notificar é, 
em primeiro lugar, transmitido directamente e no mais breve prazo possível entre as 
entidades designadas pelos Estados-Membros, denominadas «entidades de origem» 
e «entidades requeridas». Seguidamente, a entidade requerida procede ou manda 
proceder à citação ou notificação desse acto, quer segundo a lei do Estado-Membro 
requerido quer segundo a forma própria pedida pela entidade de origem, a menos 
que essa forma seja incompatível com a lei daquele Estado-Membro. 

8 Segundo o artigo 7.° do regulamento, todas as diligências necessárias à citação ou 
notificação são efectuadas no mais breve prazo possível. 
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9 A secção 2 do capítulo II do regulamento prevê «[o]utros meios de transmissão e de 
citação ou notificação de actos judiciais», a saber, a transmissão por via diplomática 
ou consular (artigo 12.°), a citação ou notificação de actos judiciais por agentes 
diplomáticos ou consulares (artigo 13.°), a citação ou notificação pelo correio 
(artigo 14.°) e o pedido directo de citação ou notificação (artigo 15). 

10 No que diz respeito, mais precisamente, à citação ou notificação por via postal, o 
artigo 14.° do regulamento dispõe: 

«1. Cada Estado-Membro tem a faculdade de proceder directamente, por via postal, 
às citações e às notificações de actos judiciais destinadas a pessoas que residam num 
outro Estado-Membro. 

2. Qualquer Estado-Membro pode precisar, nos termos do n.° 1 do artigo 23.°, sob 
que condições aceitará as citações e notificações por via postal.» 

1 1 Resulta das comunicações dos Estados-Membros em conformidade com o disposto 
no artigo 23.° do regulamento (JO 2001, C 151, p. 4), alteradas, nomeadamente, pela 
sua primeira actualização (JO 2001, C 202, p. 10), que a República Portuguesa 
aceitou as citações e as notificações por via postal, desde que sejam feitas por meio 
de carta registada com aviso de recepção e venham acompanhadas de tradução. 

I - 1432 



PLUMEX 

Legislação nacional 

12 Decorre do artigo 1051.° do Código de Processo Civil belga que o prazo para a 
interposição de recurso é de um mês a contar da notificação da sentença. 

13 Nos termos desta mesma disposição, lida em conjugação com o artigo 55.° do 
referido código, quando uma das partes a quem a sentença é notificada não tem 
domicílio, residência ou domicílio escolhido na Bélgica, o prazo de recurso é 
prorrogado por 30 dias se residir noutro país da Europa que não os países limítrofes 
e o Reino Unido. 

1 4 O artigo 40.°, primeiro parágrafo, do mesmo código prevê que, a quem não tenha na 
Bélgica domicílio, residência ou domicílio escolhido conhecidos, o oficial de justiça 
envia a cópia do acto por carta registada para o seu domicílio ou para a sua 
residência no estrangeiro e a notificação é considerada efectuada pela entrega do 
acto, contra a recepção do comprovativo do envio, nos correios segundo as formas 
previstas neste artigo. 

Litígio no processo principal e questões prejudiciais 

15 A Plumex, sociedade de direito português com sede social em Portugal, foi 
notificada no seu endereço neste Estado-Membro de uma sentença de um tribunal 
de primeira instância belga, proferida num processo entre esta sociedade e a Young 
Sports NV. Esta notificação foi efectuada simultaneamente por intermédio de 
entidades e por via postal. 
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16 Em 17 de Dezembro de 2001, a Plumex interpôs recurso dessa sentença para o hof 
van beroep. Este último julgou o seu recurso inadmissível por intempestivo com o 
fundamento de que o prazo de recurso previsto no artigo 1051.° do Código de 
Processo Civil belga tinha expirado em 11 de Dezembro de 2001, dado que o prazo 
tinha começado a correr no dia da primeira notificação validamente efectuada, no 
caso concreto, a notificação por via postal. 

17 A Plumex interpôs recurso da decisão de rejeição para o Hof van Cassatie, alegando 
que o regulamento deve ser interpretado no sentido de que a notificação por 
intermèdio de entidades constitui a principal forma de notificação, prevalecendo 
sobre a notificação por via postal. Assim, o prazo de recurso deve ser calculado a 
partir da data desta notificação principal — efectuada posteriormente à notificação 
por via postal —, uma vez que esta última tem apenas caracter secundário. 

is Nestas condições, o Hof van Cassatie decidiu suspender a instância e submeter ao 
Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais: 

«1) A notificação prevista nos artigos 4.° a 11.°, inclusive, constitui a forma principal 
de notificação e a notificação directa por via postal, prevista no artigo 14.°, uma 
forma subsidiária de notificação, considerando-se que a primeira prevalece 
sobre a segunda, desde que ambas tenham sido efectuadas seguindo as normas 
legais? 

2) Em caso de cumulação de uma notificação nos termos dos artigos 4.° a 11." com 
uma notificação directa por via postal nos termos do artigo 14.°, o prazo para 
interposição do recurso tem início, em relação ao destinatário da notificação, na 
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data da notificação efectuada nos termos dos artigos 4.° a 11.° ou na da 
notificação directa por via postal nos termos do artigo 14.°?» 

Quanto às questões prejudiciais 

Quanto à primeira questão 

19 Através da primeira questão, o tribunal de reenvio pretende essencialmente saber se 
existe uma relação hierárquica entre a notificação por intermédio de entidades e a 
notificação por via postal no sentido de que a primeira prevalece sobre a segunda 
quando as duas tenham sido validamente efectuadas. 

20 Deve observar-se a título liminar que nada na redacção do regulamento indica que 
este tenha estabelecido uma hierarquia entre essas formas de notificação. Nem os 
seus considerandos nem as suas disposições referem que um meio de transmissão e 
de notificação que tenha sido utilizado em conformidade com as modalidades do 
regulamento seja hierarquicamente inferior em relação à notificação por intermédio 
de entidades. 

21 Além disso, resulta do sentido e da finalidade do regulamento que este visa garantir 
a execução efectiva de citações e notificações de actos judiciais no respeito dos 
interesses legítimos dos seus destinatários. Ora, se todos os meios de notificação 
previstos pelo regulamento podem assegurar, em princípio, o respeito destes 
interesses, deve ser possível, tendo em conta a referida finalidade, recorrer a um ou a 
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outro ou mesmo simultaneamente a dois ou vários desses meios de notificação que 
mostrem ser, à luz das circunstâncias do caso concreto, os mais oportunos ou os 
mais adequados. 

22 Atentas as observações precedentes, há que responder à primeira questão que o 
regulamento não estabelece qualquer hierarquia entre a notificação por intermédio 
de entidades e a notificação por via postal e que, por conseguinte, é possível notificar 
um acto judicial por um ou outro destes dois meios ou de forma cumulativa. 

Quanto à segunda questão 

23 Através da segunda questão, o tribunal de reenvio pretende essencialmente saber a 
que data de notificação se deve atender para determinar, relativamente ao 
destinatário, o início de um prazo processual ligado à execução de uma notificação 
no caso de cumulação da notificação por intermédio de entidades e da notificação 
por via postal. 

24 Nas observações que apresentaram ao Tribunal de Justiça, o Governo austríaco e a 
Comissão das Comunidades Europeias exprimem dúvidas sobre a competência do 
Tribunal de Justiça para responder a esta questão, na medida que a mesma tem 
exclusivamente por objecto a interpretação do direito nacional. Com efeito, quando 
um Estado-Membro permite que seja notificada uma decisão judicial de diferentes 
formas, o prazo de recurso começa a correr segundo o direito belga, em princípio, a 
partir da primeira notificação válida. Este momento é determinado segundo o direito 
do Estado-Membro requerido e, em qualquer caso, segundo o direito interno. 
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25 A este respeito, deve recordar-se que, por força de jurisprudência assente, compete 
apenas aos órgãos jurisdicionais nacionais aos quais o litígio é submetido, e que 
devem assumir a responsabilidade da decisão judicial a proferir, apreciar, face às 
particularidades de cada caso, tanto a necessidade de uma decisão prejudicial para 
poderem proferir a sua decisão como a pertinência das questões que colocam ao 
Tribunal de Justiça. Consequentemente, uma vez que as questões submetidas se 
referem à interpretação do direito comunitário, o Tribunal é, em princípio, obrigado 
a pronunciar-se (v., designadamente, acórdãos de 13 de Março de 2001, 
PreussenElektra, C-379/98, Colect, p. I-2099, n.° 38, e de 22 de Maio de 2003, 
Korhonen e o., C-18/01, Colect., p. I-5321, n.° 19). 

26 Ora, a segunda questão diz respeito às relações entre as diversas formas de 
notificação previstas pelo regulamento e tem assim por objecto a interpretação do 
direito comunitário. 

27 Por conseguinte, o Tribunal é obrigado a pronunciar-se. 

28 Quanto ao mérito, resulta, antes de mais, da resposta à primeira questão que não 
existe uma hierarquia entre a notificação por intermédio de entidades e a notificação 
por via postal. 

29 Depois, há que observar que, para não esvaziar do seu conteúdo as disposições do 
regulamento que regem as formas de notificação, todos os efeitos jurídicos ligados 
ao cumpr imen to válido de uma delas devem ser t idos em consideração 
independentemente da concretização posterior de outra forma de notificação. 
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30 Por último, deve referir-se que, em conformidade com o seu segundo considerando, 
o regulamento visa acelerar a transmissão dos actos judiciais para efeitos de citação 
ou notificação e, portanto, a tramitação dos processos judiciais. Ora, se for tomada 
em consideração para efeitos do cálculo de um prazo processual a primeira das 
notificações do acto em questão, o destinatário deste último — a quem esse prazo é 
aplicável — é obrigado a agir judicialmente mais cedo, o que pode permitir ao órgão 
jurisdicional competente pronunciar-se num prazo mais curto. 

31 Decorre de todas as considerações precedentes que, no caso de cumulação de várias 
notificações efectuadas em conformidade com o regulamento, há que ter em conta a 
que foi efectuada em primeiro lugar. Nada no regulamento se opõe a que esta regra 
seja aplicada às relações entre a notificação por intermédio de entidades e a 
notificação por via postal. Assim, no caso de cumulação destes dois meios de 
notificação, há que atender, para determinar, relativamente ao destinatário, o início 
de um prazo processual ligado à execução de uma notificação, à data da notificação 
por via postal se a mesma tiver ocorrido em primeiro lugar. 

32 Esta conclusão não lesa de nenhuma forma os interesses do destinatário de um acto 
judicial, na medida em que a primeira notificação válida lhe permite tomar 
efectivamente conhecimento desse acto e dispor de um'lapso de tempo suficiente 
para agir judicialmente. Ora, a circunstância de este destinatário ser posteriormente 
notificado do mesmo acto judicial por outro meio em nada altera o facto de estas 
exigências já terem sido respeitadas pela notificação inicial. 

33 Por conseguinte, importa responder à segunda questão que, no caso de cumulação 
de uma notificação por intermédio de entidades e de uma notificação por via postal, 
há que atender à data da primeira notificação validamente efectuada para 
determinar, relativamente ao destinatário, o início de um prazo processual ligado 
à execução de uma notificação. 

I - 1438 



PLUMEX 

Quanto às despesas 

34 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente 
suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às 
despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de 
observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis. 

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Terceira Secção) declara: 

1) O Regulamento (CE) n.° 1348/2000 do Conselho, de 29 de Maio de 2000, 
relativo à citação e à notificação dos actos judiciais e extrajudiciais em 
matéria civil e comercial nos Estados-Membros, deve ser interpretado no 
sentido de que não estabelece qualquer hierarquia entre o meio de 
transmissão e de notificação previsto nos seus artigos 4.° a 11.° e o previsto 
no seu artigo 14.° e que, por conseguinte, é possível notificar um acto 
judicial por um ou outro destes dois meios ou de forma cumulativa. 

2) O Regulamento n.° 1348/2000 deve ser interpretado no sentido de que, no 
caso de cumulação do meio de transmissão e de notificação previsto nos 
seus artigos 4.° e 11.° e do previsto no seu artigo 14.°, há que atender à data 
da primeira notificação validamente efectuada para determinar, relativa
mente ao destinatário, o inicio de um prazo processual ligado à execução 
de uma notificação. 

Assinaturas 
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ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)
16 de setembro de 2015 (*)

«Reenvio prejudicial — Cooperação judiciária em matéria civil e comercial — Notificação dos atos judiciais e
extrajudiciais — Regulamento (CE) n.° 1393/2007 — Artigo 8.° — Recusa de receção do ato — Inexistência de

tradução de um dos documentos transmitidos — Falta do formulário tipo constante do Anexo II do referido
regulamento ‒ Consequências»

No processo C‑519/13,
que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.° TFUE, pelo Anotato
Dikastirio Kyprou (Chipre), por decisão de 13 de setembro de 2013, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 27 de
setembro de 2013, no processo
Alpha Bank Cyprus Ltd
contra
Dau Si Senh,
Alpha Panareti Public Ltd,
Susan Towson,
Stewart Cresswell,
Gillian Cresswell,
Julie Gaskell,
Peter Gaskell,
Richard Werham,
Tracy Wernham,
Joanne Zorani,
Richard Simpson,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),
composto por: A. Tizzano, presidente de secção, S. Rodin, A. Borg Barthet, M. Berger e F. Biltgen (relator), juízes,
advogado‑geral: M. Wathelet,
secretário: L. Hewlett, administradora principal,
vistos os autos e após a audiência de 27 de novembro de 2014,
vistas as observações apresentadas:

–                em  representação  do Alpha Bank Cyprus  Ltd,  por R. Garcia  e B.  Sigler,  solicitors,  B.  Kennelly  e  P.  Luckhurst,
barristers, e P. G. Polyviou, E. Florentiades e G. Middleton, dikigoroi,

–               em representação de D. Si Senh, S. Towson, S. e G. Cresswell,  J. e P. Gaskell, R. e T. Wernham, J. Zorani, R.
Simpson e da Alpha Panareti Public Ltd, por K. Koukounis, G. Koukounis e C. Zanti, dikigoroi,

–        em representação do Governo cipriota, por D. Lysandrou e N. Ioannou, na qualidade de agentes,
–        em representação do Governo alemão, por T. Henze, J. Kemper e D. Kuon, na qualidade de agentes,
–        em representação do Governo helénico, por G. Skiani e M. I. Germani, na qualidade de agentes,
–        em representação do Governo espanhol, por M. J. García‑Valdecasas Dorrego, na qualidade de agente,
–        em representação do Governo austríaco, por C. Pesendorfer, na qualidade de agente,
–        em representação da Comissão Europeia, por M. Condou‑Durande e A.‑M. Rouchaud‑Joët, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado‑geral na audiência de 22 de janeiro de 2015,
profere o presente

Acórdão
        O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 8.° do Regulamento (CE) n.° 1393/2007 do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de novembro de 2007, relativo à citação e à notificação dos atos judiciais e
extrajudiciais em matérias civil e comercial nos Estados‑Membros («citação e notificação de atos») e que revoga o
Regulamento (CE) n.° 1348/2000 do Conselho (JO L 324, p. 79).

        Este pedido foi apresentado no âmbito de sete litígios que opõem, por um lado, o Alpha Bank Cyprus Ltd (a seguir
«Alpha Bank»), instituição bancária com sede em Chipre, a, por outro, respetivamente, D. Si Senh, S. Towson, S. e
G. Cresswell, J. e P. Gaskell, R. e T. Wernham, J. Zorani, e R. Simpson, com residência permanente no Reino Unido (a
seguir  «recorridos  nos  processos  principais»),  e  à  Alpha  Panareti  Public  Ltd,  sociedade  cipriota  que  se  constituiu
garante  dos  empréstimos  hipotecários  celebrados  pelos  sete  recorridos  nos  processos  principais,  a  propósito  do
pagamento do saldo desses empréstimos.
 Quadro jurídico
 Direito da União

        Os considerandos 2 e 6 a 12 do Regulamento n.° 1393/2007 enunciam nomeadamente:
«(2)           O bom  funcionamento do mercado  interno exige que se melhore e  torne mais  rápida a  transmissão entre os

Estados‑Membros de atos judiciais e extrajudiciais em matéria civil ou comercial para efeitos de citação e notificação.

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6?PortalAction_x_000_userLang=en
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=PT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=167824&occ=first&dir=&actionMethod=document%2Fdocument.xhtml%3AformController.resetAction&cid=577829
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-519%252F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=577829


(6)      A eficácia e a celeridade nos processos judiciais no domínio civil impõe que os atos judiciais e extrajudiciais sejam
transmitidos diretamente e através de meios rápidos entre as entidades  locais designadas pelos Estados‑Membros.
[…]

(7)      A celeridade na transmissão justifica a utilização de todos os meios adequados, respeitando determinadas condições
quanto à  legibilidade e à  fidelidade do ato recebido. A segurança da transmissão exige que o ato a  transmitir seja
acompanhado de um formulário, que deve ser preenchido na língua oficial ou numa das línguas oficiais do local onde
a citação ou notificação deva ter lugar ou noutra língua reconhecida pelo Estado‑Membro requerido.

(8)      O presente regulamento não é aplicável à citação ou notificação de um ato ao representante de uma das partes no
Estado‑Membro onde decorre a ação, independentemente do local de residência da referida parte.

(9)      A citação ou notificação de um ato deverá ser efetuada logo que possível e, em todo o caso, no prazo de um mês a
contar da receção do ato pela entidade requerida.

(10)      A fim de assegurar a eficácia do presente regulamento, a possibilidade de recusar a citação ou notificação deverá
limitar‑se a situações excecionais.

(11)      A fim de facilitar a transmissão e a citação ou notificação de atos entre Estados‑Membros, deverão ser utilizados os
formulários constantes dos anexos do presente regulamento.

(12)            A  entidade  requerida  deverá  avisar  o  destinatário,  por  escrito, mediante  o  formulário,  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 numa língua que o destinatário compreenda ou na língua oficial ou numa
das  línguas  oficiais  do  local  de  citação  ou  notificação.  Esta  disposição  deverá  aplicar‑se  igualmente  à  citação  ou
notificação ulterior, depois de o destinatário  ter exercido o direito de  recusa.  […] É conveniente estabelecer que a
citação ou notificação de um ato recusado poderá ser corrigida mediante citação ou notificação ao destinatário de uma
tradução do ato.»

        O artigo 1.° deste regulamento, que define o âmbito de aplicação do mesmo, dispõe, no seu n.° 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 e omissões no exercício do poder público (‘ata jure imperii’).»

                Nos  termos  do  artigo  2.°  do  referido  regulamento,  os  Estados‑Membros  designam as  «entidades  de  origem»,
competentes  para  transmitir  atos  judiciais  ou  extrajudiciais  para  efeitos  de  citação  ou  notificação  noutro
Estado‑Membro, bem como as «entidades requeridas», competentes para receber esses atos provenientes de outro
Estado‑Membro.

        O artigo 4.° do mesmo regulamento prevê:
«1.      Os atos judiciais são transmitidos, diretamente e no mais breve prazo possível, entre as entidades designadas
ao abrigo do disposto no artigo 2.°
2.      A transmissão de atos […] 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 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. […]
[…]»

        O artigo 5.° do Regulamento n.° 1393/2007 tem a seguinte redação:
«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.°
2.      Cabe ao requerente suportar as despesas de tradução que possam ter lugar previamente à transmissão do ato
[…]»

        De acordo com o artigo 6.°, n.° 1, deste regulamento, 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.

        O artigo 7.° do referido regulamento dispõe:
«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. […]»

      Nos termos do artigo 8.° do mesmo regulamento, intitulado «Recusa de receção do ato»:
«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.
2.      Se a entidade requerida for informada de que o destinatário recusa a receção do ato ao abrigo do disposto no n.
° 1, deve comunicar imediatamente o facto à entidade de origem, utilizando para o efeito a certidão a que se refere o



artigo 10.°, 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.° 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.° 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 […]
[…]»

      O formulário tipo constante do Anexo II do Regulamento n.° 1393/2007 tem o seguinte teor:

      O artigo 10.°, n.° 1, do Regulamento n.° 1393/2007 prevê:
«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,  a  qual  deve  ser  enviada  à  entidade  de
origem. […]»



            O  artigo  19.°,  n.°  1,  do mesmo  regulamento  prevê  que,  se  tiver  sido  transmitida  uma  petição  inicial  ou  ato
equivalente a outro Estado‑Membro para citação ou notificação e se o demandado não tiver comparecido, o juiz do
Estado‑Membro de origem deve sobrestar na decisão enquanto não for determinado que o ato foi objeto de citação ou
notificação  segundo  a  forma prescrita  pela  legislação  do  Estado‑Membro  requerido,  ou  que  o  ato  foi  efetivamente
entregue ao demandado ou na sua residência, segundo outra forma prevista pelo referido regulamento, e que, em
qualquer destes casos, a transmissão foi feita em tempo útil para que o demandado pudesse defender‑se.
 Direito cipriota

      O artigo D.48 do Código de Processo Civil dispõe, nomeadamente:
«12.      Um despacho é vinculativo a contar da data em que for proferido, relativamente à pessoa que o requereu e a
todos  os  litigantes  aos  quais  o  pedido  tenha  sido  devidamente  notificado.  Quando  o  pedido  não  tenha  sido
devidamente notificado a um dos litigantes, o despacho só será vinculativo para ele a partir da data da notificação de
uma cópia autenticada do pedido.
13.           Sempre que, por  força da presente  regra, um despacho proferido na  sequência de pedido unilateral  seja
notificado,  será  simultaneamente  notificado  o  pedido  unilateral,  juntamente  com  a  tradução  do  tradutor
ajuramentado que eventualmente o acompanhe.»
 Litígio no processo principal e questões prejudiciais

      Decorre da decisão de reenvio que a Alpha Panareti Public Ltd vendeu aos recorridos nos processos principais imóveis
situados no território cipriota. Os  imóveis  foram adquiridos mediante empréstimos bancários concedidos pelo Alpha
Bank.

      Para obter o pagamento do saldo de cada empréstimo concedido, o Alpha Bank propôs num tribunal cipriota ações
contra os recorridos nos processos principais e contra o vendedor, que se tinha constituído garante de cada um dos
empréstimos, hipotecando, para tal, os imóveis.

      Dado que os recorridos nos processos principais tinham residência permanente no Reino Unido, o tribunal cipriota de
primeira instância proferiu, a pedido do Alpha Bank (pedido ex parte), um despacho para citação dos compradores fora
do território cipriota, em conformidade com o disposto no Regulamento n.° 1393/2007.

      Foram, assim, notificados aos recorridos nos processos principais os seguintes documentos:
–        uma cópia certificada da citação e do aviso junto («notice of writ»), em língua grega e inglesa;
–              uma cópia certificada do despacho jurisdicional que autoriza a notificação fora de Chipre, unicamente em língua

grega; e
–        uma cópia certificada da declaração sob juramento da tradutora que atesta a conformidade da tradução em língua

inglesa da petição inicial com o original.
      Embora declarando que compareciam em juízo com reservas, os recorridos nos processos principais apresentaram‑se

no tribunal cipriota de primeira instância para pedir a anulação da notificação, alegando que a mesma não preenchia
os  requisitos enunciados no artigo 8.° do Regulamento n.° 1393/2007 e no artigo D.48,  regra 13, do Código de
Processo Civil cipriota, porquanto não haviam sido notificadas:

–        uma cópia do pedido ex parte, nos termos do referido artigo D.48, regra 13;
–        a tradução em língua inglesa do despacho relativo à notificação fora de Chipre;
–        uma certidão no respetivo formulário tipo previsto no artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento n.° 1393/2007; e
–        uma carta explicativa dos documentos a notificar.

      Decorre dos autos à disposição do Tribunal de Justiça que, no despacho jurisdicional supramencionado, que autoriza
a  citação  fora  do  território  cipriota  e  que  não  foi  traduzido,  por  um  lado,  o  prazo  dado  aos  demandados  para
comparecerem  perante  o  órgão  jurisdicional  cipriota  era  sensivelmente maior  do  que  o  indicado  para  o  efeito  na
petição  inicial.  Por  outro  lado,  esse despacho  indicava que,  não  sendo apresentado um aviso para  comparecer no
prazo previsto nesse despacho, qualquer pedido posterior seria considerado notificado à parte em causa, desde que se
afixasse uma cópia do mesmo no quadro de avisos do Eparchiako Dikastirio Paphos (Tribunal Regional de Paphos)
durante cinco dias.

      Embora o Alpha Bank tivesse respondido que a notificação efetuada no presente caso era regular, uma vez que as
partes citadas tomaram conhecimento da existência da ação judicial intentada e do seu objeto, o tribunal cipriota de
primeira  instância  anulou  a  notificação  por  considerar  que  as  omissões  arguidas  pelos  recorridos  nos  processos
principais  constituíam  uma  violação  das  disposições  do  Código  de  Processo  Civil  cipriota  e  das  disposições  do
Regulamento n.° 1393/2007. Com efeito, os destinatários foram privados da possibilidade de tomar conhecimento do
teor dos documentos relevantes e nem sequer foram informados, através do formulário constante do Anexo II do
mesmo regulamento, do direito que lhes assiste de recusar a receção do despacho em língua grega não acompanhado
da tradução em língua inglesa.

            Em  sede  de  recurso  interposto  pelo  Alpha  Bank,  o  órgão  jurisdicional  de  reenvio  declarou  que  a  anulação  da
notificação  efetuada  pelo  tribunal  de  primeira  instância  com  fundamento  na  violação  do  direito  nacional  não  era
justificada.

      O órgão jurisdicional de reenvio interroga‑se, porém, sobre as consequências para o presente caso do facto de as
autoridades competentes do Reino Unido não terem considerado útil notificar aos recorridos nos processos principais o
formulário tipo previsto no artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento n.° 1393/2007, constante do seu Anexo II.

           Na verdade, o  referido  regulamento procura equilibrar os direitos do demandante e do demandado, de modo a
garantir o direito a um processo equitativo, pelo que é desejável que o demandado tenha pleno conhecimento da
petição inicial, mas não parece que, nos processos principais, os direitos dos recorridos tenham sido lesados, já que
compareceram  em  tempo  útil  perante  o  juiz  cipriota  e  que  não  especificaram  a  natureza  nem  as  consequências
concretas do «erro» de que alegadamente foram vítimas. Não obstante, segundo o órgão jurisdicional de reenvio, o
Regulamento n.° 1393/2007 não  identifica os documentos que devem ser notificados em todas as circunstâncias.
Por outro lado, o referido órgão jurisdicional indica que o Tribunal de Justiça ainda não se pronunciou sobre a questão



de saber se a notificação do formulário tipo constante do Anexo II deste regulamento é exigida em todas os casos e
se a omissão dessa notificação determina necessariamente a nulidade do processo.

      Nestas condições, o Anotato Dikastirio Kyprou decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as
seguintes questões prejudiciais:

«1)      É necessária a notificação do formulário na aceção do Regulamento n.° 1393/2007 em todas as situações ou são
admitidas exceções?

2)      Caso a referida notificação seja considerada necessária, a omissão de notificação no presente caso constitui causa de
nulidade da totalidade da notificação?

3)      Em caso de resposta negativa, é possível, em conformidade com o espírito do Regulamento n.° 1393/2007, através
da notificação ao advogado das recorridas que comparecem sob reserva, o qual está obrigado a aceitá‑la em nome dos
seus  clientes,  ou  deve  realizar‑se  uma  nova  notificação  em  conformidade  com  o  procedimento  previsto  no
Regulamento n.° 1393/2007?»
 Quanto às questões prejudiciais

      Através das três questões prejudiciais, que importa analisar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta,
em  substância,  se  o  artigo  8.°  do  Regulamento  n.°  1393/2007  deve  ser  interpretado  no  sentido  de  que  a
informação, através do formulário tipo constante do Anexo II do referido regulamento, prestada ao destinatário do
ato a notificar do seu direito de recusar receber esse ato é necessária em qualquer circunstância e, sendo esse o caso,
quais as consequências jurídicas resultantes da omissão da informação através desse formulário.
 Quanto à obrigatoriedade do formulário tipo constante do Anexo II do Regulamento n.° 1393/2007

           Quanto a este primeiro aspeto suscitado nas questões submetidas, conforme reformuladas,  importa notar que a
letra do artigo 8.° do Regulamento n.° 1393/2007 não permite, enquanto tal, uma resposta útil.

      O alcance da referida disposição deve, assim, ser determinado colocando‑a no seu contexto. Para este efeito, há que
examinar os objetivos prosseguidos pelo Regulamento n.° 1393/2007 e o sistema que introduz e no qual se insere o
seu artigo 8.° (v., neste sentido, acórdão Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, n.° 45).

           No que se  refere, em primeiro  lugar, aos objetivos do Regulamento n.° 1393/2007, há que salientar que este
último, adotado com base no artigo 61.°, alínea c), CE, visa estabelecer, como decorre do considerando 2 do mesmo,
um mecanismo de notificação intracomunitário dos atos judiciais e extrajudiciais em matéria civil e comercial, com
vista  ao  bom  funcionamento  do  mercado  interno  (v.  acórdãos  Alder,  C‑325/11,  EU:C:2012:824,  n.°  29,  e
Fahnenbrock e o., C‑226/13, EU:C:2015:383, n.° 40).

      Assim, no intuito de melhorar a eficácia e a celeridade dos processos judiciais e de assegurar a boa administração da
justiça, o referido regulamento consagra o princípio da transmissão direta dos atos judiciais e extrajudiciais entre os
Estados‑Membros (v. acórdão Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, n.° 3), o que tem por efeito simplificar e acelerar os
processos. Estes objetivos são recordados nos considerandos 6 a 8 do mesmo regulamento.

         Todavia, como o Tribunal de Justiça já declarou em várias ocasiões, estes objetivos não podem ser alcançados à
custa de um enfraquecimento, seja qual for a forma que assuma, dos direitos de defesa dos seus destinatários, que
decorrem do direito a um processo equitativo, consagrado nos artigos 47.°, segundo parágrafo, da Carta dos Direitos
Fundamentais da União Europeia e 6.°, n.° 1, da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das
Liberdades  Fundamentais,  assinada  em  Roma,  em  4  de  novembro  de  1950  (v.,  designadamente,  acórdão  Alder,
C‑325/11, EU:C:2012:824, n.° 35 e jurisprudência referida).

      A este respeito, importa garantir não só que o destinatário do ato o receba realmente mas também que ele possa
conhecer e compreender de forma efetiva e completa o sentido e o alcance da ação intentada no estrangeiro contra
ele, para poder fazer valer utilmente os seus direitos no Estado‑Membro de origem [v., neste sentido, acórdão Alder,

C‑325/11, EU:C:2012:824, n.os 36 e 41, e, por analogia no que diz respeito ao Regulamento (CE) n.° 1348/2000 do
Conselho, de 29 de maio de 2000, relativo à citação e à notificação dos atos judiciais e extrajudiciais em matérias civil
e comercial nos Estados‑Membros (JO L 160, p. 37), que antecedeu o Regulamento n.° 1393/2007, acórdão Weiss

und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, n.os 64 e 73].
           Nesta perspetiva,  cabe assim  interpretar  o Regulamento n.°  1393/2007 de maneira  a  garantir,  em  cada  caso

concreto, um justo equilíbrio entre os interesses do demandante e os do demandado, destinatário do ato, conciliando
para  tal os objetivos da eficácia e da celeridade da  transmissão dos atos processuais com a exigência de proteção
adequada dos direitos de defesa do destinatário dos atos (v. acórdãos Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264,
n.° 48, e Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, n.° 36).

      No que se refere, em segundo lugar, ao sistema introduzido pelo Regulamento n.° 1393/2007 para a realização
desses  objetivos,  há  que  salientar  que,  como  resulta  da  leitura  conjugada  dos  artigos  2.°  e  4.°,  n.°  1,  deste
regulamento,  lidos à  luz do seu considerando 6, a  transmissão dos atos deve ser efetuada, em princípio, entre as
«entidades de origem» e as «entidades requeridas» designadas pelos Estados‑Membros (v. acórdão Alder, C‑325/11,
EU:C:2012:824,  n.°  30).  Nos  termos  do  artigo  4.°  do  mesmo  regulamento,  o  ato  ou  os  atos  a  notificar  são
transmitidos, diretamente e no mais breve prazo possível, por qualquer meio adequado, pela entidade de origem à
entidade requerida.

      De acordo com o artigo 5.°, n.° 1, deste regulamento, cabe à entidade de origem avisar o requerente do risco de
uma eventual recusa de receção pelo destinatário de um ato não redigido numa das línguas previstas no artigo 8.° do
referido regulamento. Cabe, no entanto, ao requerente decidir da tradução do ato em causa, cujo custo deverá de
resto, em conformidade com o artigo 5.°, n.° 2, deste mesmo regulamento, suportar.

      Quanto à entidade requerida, incumbe‑lhe proceder efetivamente à notificação do ato ao destinatário, como prevê o
artigo  7.°  do  Regulamento  n.°  1393/2007.  Neste  contexto,  deve,  por  um  lado,  manter  a  entidade  de  origem
informada de todos os elementos relevantes dessa operação, enviando o formulário tipo constante do Anexo I deste
regulamento, e, por outro, em conformidade com o artigo 8.°, n.° 1, do mesmo, avisar o destinatário de que pode



recusar a receção do ato se este último não estiver redigido ou traduzido numa das línguas previstas nesta disposição,
ou seja, uma língua que o interessado compreenda ou a língua oficial do Estado‑Membro requerido ou, sendo caso
disso,  uma  das  línguas  oficiais  do  local  onde  a  notificação  deva  ser  efetuada,  línguas  que  o  interessado  deverá
dominar.  Sendo  a  recusa  efetivamente  oposta  por  este  último,  caber‑lhe‑á  ainda,  nos  termos  dos  n.os  2  e  3  do
mesmo artigo, informar imediatamente a entidade de origem da recusa e devolver o pedido e o ato cuja tradução é
solicitada.

      Em contrapartida, não cabe às referidas entidades pronunciarem‑se sobre questões substanciais, como saber qual a
língua ou quais as línguas compreendida(s) pelo destinatário do ato ou se o ato tem ou não de ser acompanhado da
tradução numa das línguas indicadas no artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento n.° 1393/2007.

      Com efeito, qualquer outra interpretação poderia levantar problemas jurídicos suscetíveis de criar controvérsias que
atrasariam e dificultariam o processo de transmissão dos atos de um Estado‑Membro a outro.

          Nos processos principais, decorre contudo dos autos submetidos ao Tribunal de Justiça que a entidade requerida
considerou  que  o  despacho  que  autorizou  a  notificação  do  ato  no  estrangeiro  não  devia  ser  traduzido,  tendo  daí
deduzido  que  não  tinha  de  juntar  ao  ato  em  causa  o  formulário  tipo  constante  do  Anexo  II  do  Regulamento  n.
° 1393/2007.

      Todavia, este regulamento não confere à entidade requerida o poder de apreciar se estão preenchidos os requisitos
de recusa de receção de um ato por parte do seu destinatário, que figuram no seu artigo 8.°, n.° 1.

      Pelo contrário, incumbe exclusivamente ao órgão jurisdicional nacional do Estado‑Membro de origem pronunciar‑se
sobre questões desta natureza, dado que o demandante e o demandado têm quanto a elas posições diferentes.

      A este respeito, uma vez iniciado o processo de notificação, determinando o ato ou os atos relevantes para o efeito, o
referido órgão jurisdicional só se pronunciará depois de o destinatário do ato ter recusado efetivamente recebê‑lo por
não estar redigido numa língua que ele compreende ou que é suposto compreender. Assim, o dito órgão jurisdicional
deverá  verificar,  a  pedido  do  requerente,  se  a  recusa  se  justificava  ou  não  (v.,  por  analogia,  acórdão Weiss  und
Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, n.° 85). Para este efeito, deverá ter devidamente em conta todos os elementos
dos autos para, por um lado, determinar os conhecimentos linguísticos do destinatário do ato (v. acórdão Weiss und
Partner,  C‑14/07,  EU:C:2008:264,  n.°  80)  e,  por  outro,  decidir,  atendendo  à  natureza  do  ato  em  causa,  da
necessidade da sua tradução.

      Em suma, o referido órgão jurisdicional deverá, em cada caso concreto, assegurar que os direitos das partes em
causa sejam protegidos de  forma equilibrada, ponderando o objetivo da eficácia e da  celeridade da notificação, no
interesse do requerente, e o objetivo da proteção efetiva dos direitos de defesa, no interesse do destinatário.

      Por conseguinte, cumpre acrescentar, a propósito do sistema criado pelo Regulamento n.° 1393/2007, que este
último prevê também a utilização de dois formulários tipo que figuram, respetivamente, nos seus Anexos I e II.

      A este respeito, há que notar, por um lado, que o Regulamento n.° 1393/2007 não prevê exceções à utilização
desses formulários.

            Pelo  contrário,  como decorre do considerando 11 deste mesmo  regulamento, os  formulários  tipo nele previstos
«deve[m]  ser  utilizados»,  já  que  contribuem,  no  respeito  pelos  direitos  das  partes  em  causa  e  como  decorre  do
considerando  7  do  Regulamento  n.°  1393/2007,  para  a  simplificação  e  maior  transparência  do  processo  de
transmissão dos atos, garantindo a sua legibilidade e a segurança na sua transmissão.

            Por  outro  lado,  os  referidos  formulários  constituem,  como  indica  o  considerando  12  desse  regulamento,
instrumentos por meio dos quais os destinatários são informados da faculdade que lhes assiste de recusarem receber
o ato a notificar.

      É à luz destas considerações que há que determinar o alcance exato que deve ser reconhecido ao formulário tipo
constante do Anexo II do Regulamento n.° 1393/2007 e, consequentemente, ao artigo 8.°, n.° 1, deste que visa a
notificação do dito formulário ao destinatário do ato.

      A este respeito, como decorre da própria letra do título e do conteúdo do referido formulário, a faculdade de recusar
receber o ato a notificar, conforme prevista no mencionado artigo 8.°, n.° 1, é qualificada de «direito» do destinatário
desse ato.

      Ora, para poder produzir utilmente os seus efeitos, este direito conferido pelo legislador da União Europeia deve ser
comunicado por escrito ao destinatário do ato. No sistema criado pelo Regulamento n.° 1393/2007, esta informação
é‑lhe comunicada por meio do  formulário  tipo constante do Anexo II do Regulamento n.° 1393/2007,  tal como o
requerente é, desde o  início do processo,  informado por meio do  formulário  tipo constante do Anexo  I do mesmo
regulamento da existência deste direito a favor do destinatário do ato.

      Há, portanto, que considerar que o artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento n.° 1393/2007 compreende dois enunciados,
na verdade, ligados, mas, não obstante, distintos, a saber, por um lado, o direito substantivo do destinatário do ato de
recusar recebê‑lo pelo mero facto de não estar redigido ou não ser acompanhado de tradução numa língua que ele é
suposto compreender e, por outro, a informação formal da existência desse direito levada ao seu conhecimento pela
entidade  requerida.  Por  outras  palavras  e  contrariamente  ao  que  a  entidade  requerida  parecer  ter  admitido  nos
processos principais, o requisito relativo ao regime linguístico do ato prende‑se não com a informação do destinatário
pela entidade requerida, mas, tão‑só, com o direito de recusa reservado a este último.

      Acresce que o formulário tipo constante do Anexo I deste regulamento estabelece uma distinção nítida entre estes
dois aspetos, ao fazer referência, em diversas rubricas, à informação por escrito ao destinatário do ato do direito de
recusar recebê‑lo e ao exercício efetivo desse direito.

      Nestas condições, afigura‑se que a recusa per se está claramente condicionada, uma vez que o destinatário do ato só
o poderá  recusar  se o ato em causa não estiver  redigido ou não  for  acompanhado de  tradução numa  língua que
compreenda  ou  numa  língua  oficial  do  Estado‑Membro  requerido  ou,  havendo  várias  línguas  oficiais  nesse
Estado‑Membro, na  língua oficial ou numa das  línguas oficiais do  local onde a notificação deva ter  lugar (v., neste



sentido, considerando 10 do Regulamento n.° 1393/2007). Como decorre do n.° 42 do presente acórdão, incumbe
assim ao órgão  jurisdicional  competente decidir  da  verificação deste  requisito,  verificando  se  a  recusa oposta pelo
destinatário do ato se justifica ou não.

            Não  obstante,  o  exercício  do  direito  de  recusa  pressupõe  que  o  destinatário  do  ato  tenha  sido  devidamente
informado, previamente e por escrito, da existência do seu direito.

      Consequentemente, a entidade requerida, quando procede ou ordena que se proceda à notificação de um ato ao seu
destinatário, está obrigada, em qualquer caso, a juntar ao ato em causa o formulário tipo constante do Anexo II do
Regulamento n.° 1393/2007, informando o destinatário do seu direito de recusar rececionar esse ato.

      É também preciso notar que uma tal obrigação não suscita dificuldades especiais à entidade requerida, dado que
basta que esta entidade junte ao ato a notificar o texto pré‑impresso conforme previsto no referido regulamento em
cada uma das línguas oficiais da União.

      Assim, a interpretação precedente permite tanto garantir a transparência, possibilitando ao destinatário do ato um
conhecimento do conteúdo dos seus direitos, como uma aplicação uniforme do Regulamento n.° 1393/2007 (v., por
analogia, acórdãos Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, n.° 46, e Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, n.
° 60), sem provocar atraso na transmissão desse ato, contribuindo, pelo contrário, para a simplificar e facilitar.

           Há, pois, que considerar que a entidade  requerida está obrigada, em qualquer circunstância e sem margem de
apreciação a este respeito, a informar o destinatário do ato do seu direito de recusar a receção do mesmo, utilizando
sistematicamente para o efeito o formulário tipo constante do Anexo II do Regulamento n.° 1393/2007.
  Quanto  às  consequências  da  omissão  da  informação  através  do  formulário  tipo  constante  do  Anexo  II  do
Regulamento n.° 1393/2007

           Quanto a este segundo aspeto suscitado nas questões prejudiciais, conforme reformuladas, há que notar que o
artigo 8.° do Regulamento n.° 1393/2007, relativo à recusa de receção do ato, nada dispõe sobre as consequências
jurídicas resultantes da falta de informação ao destinatário do ato, através do formulário tipo constante do Anexo II
do Regulamento n.° 1393/2007, do seu direito de recusar a receção do mesmo.

      Também não decorre do disposto neste regulamento que essa falta determine a nulidade do processo de notificação.
            Além  disso,  no  que  se  refere  às  consequências  da  recusa  do  destinatário  do  ato  de  o  rececionar  por  não  ser

acompanhado de uma tradução numa língua que ele compreenda ou na língua oficial do Estado‑Membro requerido, o
Tribunal de Justiça  já considerou, a propósito do Regulamento n.° 1348/2000, que é anterior ao Regulamento n.
°  1393/2007,  que  não  havia  que  declarar  a  nulidade  do  processo,  mas  sim  permitir,  em  contrapartida,  que  o
remetente sane a falta do documento requerido, enviando a tradução solicitada (v., neste sentido, acórdão Leffler,
C‑443/03, EU:C:2005:665, n.os 38 e 53).

      O Regulamento n.° 1393/2007 já consagrou este princípio no seu artigo 8.°, n.° 3.
            Ora,  solução  semelhante  deve  ser  acolhida  nas  hipóteses  em  que  a  entidade  requerida  não  transmitiu  ao

destinatário do ato o formulário tipo constante do Anexo II deste último regulamento.
      Com efeito, a omissão do formulário tipo e a recusa de receção de um ato por falta de tradução adequada estão

estreitamente  ligadas,  visto  que,  em  ambas  as  situações,  pode  ser  posto  em  causa  o  exercício,  por  parte  do
destinatário do ato, do seu direito de recusar a receção do ato em causa.

      Assim, parece ser de considerar que devem ser aplicadas consequências jurídicas idênticas a essas duas situações.
      Por outro lado, declarar a nulidade do ato a notificar ou do processo de notificação seria incompatível com o objetivo

prosseguido pelo Regulamento n.° 1393/2007, que consiste em prever um modo de  transmissão direto,  rápido e
eficaz entre os Estados‑Membros dos atos em matéria civil e comercial.

      Nestas condições, deve ser possível sanar a omissão da informação por meio do formulário tipo constante do Anexo
II do Regulamento n.° 1393/2007.

           Quanto  às modalidades  de  uma  tal  solução,  importa  recordar  que  só  existem duas  circunstâncias  nas  quais  a
notificação  de  um  ato  judicial  entre  Estados‑Membros  cai  fora  do  âmbito  de  aplicação  do  Regulamento  n.
° 1393/2007: por um lado, quando o domicílio ou o paradeiro habitual do destinatário seja desconhecido e, por outro,
quando este último tenha nomeado um representante no Estado‑Membro no qual o processo jurisdicional corre os
seus termos (v. acórdão Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, n.° 24).

            Em contrapartida,  nas  outras hipóteses,  quando o destinatário  de um ato  judicial  resida no  território  de outro
Estado‑Membro, a notificação desse ato cai necessariamente no âmbito de aplicação do referido regulamento e deve,
portanto, como prevê o seu artigo 1.°, n.° 1, ser efetuada através dos meios previstos no próprio regulamento para o
efeito (v. acórdão Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, n.° 25).

           Consequentemente, há que  recorrer exclusivamente ao Regulamento n.° 1393/2007 para sanar uma omissão
como a que está em causa nos processos principais.

      Uma tal solução é, aliás, corroborada pela necessidade de uma aplicação uniforme do referido regulamento (v., neste
sentido, acórdão Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, n.° 60 e jurisprudência referida).

      Numa situação como a dos processos principais, incumbirá assim à entidade requerida proceder imediatamente à
informação aos destinatários do ato do direito que lhes assiste de recusar a receção deste último, transmitindo‑lhes,
nos  termos do artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento n.° 1393/2007, o  formulário  tipo  constante do Anexo  II  deste
regulamento.

      Importa acrescentar que, caso, na sequência desta informação, os destinatários em causa venham a fazer uso do
direito  de  recusar  a  receção  do  ato  em  causa,  incumbirá  ao  órgão  jurisdicional  do  Estado‑Membro  de  origem
competente decidir se a recusa, atendendo a todos os elementos do caso concreto, tem justificação ou não, como
exposto nos n.os 41 a 43 do presente acórdão.

      Caso esse órgão jurisdicional venha a concluir pela justeza da recusa de receção do ato em causa, a versão traduzida
do  mesmo  deve  ainda  ser  apresentada  aos  destinatários,  segundo  as  modalidades  previstas  no  Regulamento  n.



° 1393/2007 e, nomeadamente, no artigo 8.°, n.° 3, do mesmo.
      Em contrapartida, o Regulamento n.° 1393/2007 não prevê a possibilidade de um ato ser validamente notificado

aos  mandatários  dos  destinatários  que  aceitaram  comparecer  com  reservas  perante  o  órgão  jurisdicional  do
Estado‑Membro de origem competente, com o único propósito de impugnar a regularidade do processo.

      Há, pois, que considerar que a circunstância de a entidade requerida, quando procede à notificação de um ato ao seu
destinatário, não ter juntado o formulário tipo constante do Anexo II do Regulamento n.° 1393/2007 não constitui
um  fundamento  de  nulidade  do  processo, mas  uma  omissão  que  deve  ser  regularizada  em  conformidade  com  o
disposto no referido regulamento.

            Atendendo  às  considerações  expostas,  há  que  responder  às  três  questões  submetidas  que  o  Regulamento  n.
° 1393/2007 deve ser interpretado no sentido de que:

–               a entidade requerida está obrigada, em qualquer circunstância e sem margem de apreciação a este  respeito, a
informar o destinatário do ato do seu direito de  recusar a  receção do mesmo, utilizando sistematicamente para o
efeito o formulário tipo constante do Anexo II do referido regulamento; e

–        a circunstância de a entidade requerida, quando procede à notificação de um ato ao seu destinatário, não ter juntado
o formulário tipo constante do Anexo II do Regulamento n.° 1393/2007 não constitui um fundamento de nulidade
do processo, mas uma omissão que deve ser regularizada em conformidade com o disposto no referido regulamento.
 Quanto às despesas

           Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de  incidente suscitado perante o órgão
jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a
apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Primeira Secção) declara:
O Regulamento  (CE)  n.°  1393/2007  do  Parlamento  Europeu  e  do  Conselho,  de  13  de  novembro  de
2007, relativo à citação e à notificação dos atos judiciais e extrajudiciais em matérias civil e comercial
nos  Estados‑Membros  («citação  e  notificação  de  atos»)  e  que  revoga  o  Regulamento  (CE)  n.
° 1348/2000 do Conselho, deve ser interpretado no sentido de que:

–              a entidade requerida está obrigada, em qualquer circunstância e sem margem de apreciação a este
respeito,  a  informar  o  destinatário  do  ato  do  seu  direito  de  recusar  a  receção  do  mesmo,  utilizando
sistematicamente para o efeito o formulário tipo constante do Anexo II do referido regulamento; e

–        a circunstância de a entidade requerida, quando procede à notificação de um ato ao seu destinatário,
não ter juntado o formulário tipo constante do Anexo II do Regulamento n.° 1393/2007 não constitui
um fundamento de nulidade do processo, mas uma omissão que deve ser regularizada em conformidade
com o disposto no referido regulamento.
Assinaturas

* Língua do processo: grego.
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