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Comissão dos Assuntos Jurídicos
O Presidente

14.2.2007

Exm.º Senhor
Deputado Jean-Marie Cavada
Presidente da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de regulamento do Conselho relativo 
à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento, à execução das decisões e à 
cooperação em matéria de obrigações alimentares (COM(2005) 0649 –
C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))1

Senhor Presidente

Por carta de 11 de Janeiro de 2007, solicitou V. Ex.ª à Comissão dos Assuntos Jurídicos, ao 
abrigo do disposto no nº 2 do artigo 35º do Regimento, que esta analisasse a validade e a 
pertinência da base jurídica da proposta da Comissão referida em epígrafe.

A comissão procedeu à análise da questão supramencionada na sua reunião de 30 de Janeiro 
de 2007.

A base jurídica proposta é constituída pela alínea c) do artigo 61º e pelo nº 2 do artigo 67º. A 
remissão para o nº 2 do artigo 67º implica que a medida proposta se relaciona com aspectos 
do direito da família, motivo pelo qual não está sujeita ao processo de co-decisão, em virtude 
da derrogação estabelecida no nº 5, segundo travessão, do artigo 67º.

Disposições pertinentes do Tratado CE

Artigo 61º
A fim de criar progressivamente um espaço de liberdade, de segurança e de justiça, o 
Conselho adopta:

  
1 Ainda não publicada em JO.
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c) Medidas no domínio da cooperação judiciária em matéria civil, previstas no artigo 65º;

Artigo 65º
As medidas no domínio da cooperação judiciária em matéria civil que tenham uma incidência
transfronteiriça, a adoptar nos termos do artigo 67º e na medida do necessário ao bom
funcionamento do mercado interno, têm por objectivo, nomeadamente:

a) Melhorar e simplificar:
- o sistema de citação e de notificação transfronteiriça dos actos judiciais e extrajudiciais,
- a cooperação em matéria de obtenção de meios de prova,
- o reconhecimento e a execução das decisões em matéria civil e comercial, incluindo as
decisões extrajudiciais;

b) Promover a compatibilidade das normas aplicáveis nos Estados-Membros em matéria de
conflitos de leis e de jurisdição;

c) Eliminar os obstáculos à boa tramitação das acções cíveis, promovendo, se necessário,
a compatibilidade das normas de processo civil aplicáveis nos Estados-Membros.

Nºs 1 e 2 do Artigo 67º
1. Durante um período transitório de cinco anos a contar da data de entrada em vigor do
Tratado de Amesterdão, o Conselho delibera por unanimidade, sob proposta da Comissão ou 
por iniciativa de um Estado-Membro e após consulta ao Parlamento Europeu.

2. Findo esse período de cinco anos:
- o Conselho delibera sob proposta da Comissão; a Comissão deve instruir qualquer pedido 
formulado por um Estado-Membro, destinado a constituir uma proposta ao Conselho,

- o Conselho, deliberando por unanimidade, após consulta ao Parlamento Europeu, toma uma 
decisão destinada a tornar aplicável o processo previsto no artigo 251º à totalidade ou a parte 
dos domínios abrangidos pelo presente título e a adaptar as disposições relativas à 
competência do Tribunal de Justiça.

Nº 5 do artigo 67º
5. Em derrogação do nº 1, o Conselho adopta nos termos do artigo 251º:

- as medidas previstas no ponto 1 e no ponto 2, alínea a), do artigo 63º, desde que tenha 
aprovado previamente, nos termos do nº 1 do presente artigo, legislação comunitária que 
defina as normas comuns e os princípios essenciais que passarão a reger essas matérias,

- as medidas previstas no artigo 65º, com exclusão dos aspectos referentes ao direito da 
família.
Objectivo e conteúdo da proposta de regulamento
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A proposta de regulamento pretende suprimir todos os obstáculos que impedem actualmente a 
cobrança de alimentos na União Europeia, em conformidade com o programa de 
reconhecimento em matéria civil, adoptado em 30 de Novembro de 2000, e o plano de acção 
comum, adoptado em 2 e 3 de Junho de 2005.

De acordo com o preâmbulo e o dispositivo da proposta de regulamento, o seu objectivo e 
conteúdo podem ser analisados do seguinte modo:

Nos termos do considerando 7, o regulamento visa permitir aos credores de alimentos a 
obtenção fácil, num Estado-Membro, de uma decisão que terá automaticamente força 
executória em qualquer outro Estado-Membro e cuja execução será simplificada e acelerada. 

Para o efeito, o regulamento procura agrupar num único instrumento o conjunto das medidas 
necessárias à cobrança das obrigações alimentares na Comunidade. Por conseguinte, inclui 
disposições sobre os conflitos de jurisdição, os conflitos de leis, a força executória e a 
execução das decisões estrangeiras, bem como a cooperação (considerando 8).

O regulamento abrange todas as obrigações alimentares decorrentes das relações de família ou 
das relações que produzam efeitos semelhantes, a fim de garantir igualdade de tratamento 
entre todos os credores de alimentos (considerando 9).

O considerando 10 esclarece que as regras em matéria de competência internacional 
estabelecidas no regulamento diferem das que são actualmente aplicáveis ao abrigo do 
Regulamento (CE) nº 44/2001 ("Bruxelas I"), tendo por objectivo clarificar as regras e 
abranger todos os casos em que exista uma ligação suficiente entre as partes e um 
Estado-Membro. O facto de um requerido ter a sua residência habitual num Estado não 
membro da União Europeia deve deixar de constituir um motivo de exclusão das normas 
comunitárias e de remissão para a lei nacional.

O considerando 11 esclarece que as partes podem escolher de comum acordo o tribunal 
competente, salvo quando se trata de obrigações alimentares relativamente a um menor, a fim 
de assegurar a protecção da parte mais vulnerável.

O considerando 12 salienta a necessidade de manter um mecanismo claro e eficaz para 
resolver os casos de litispendência e de conexão.

O considerando 13 refere que as normas de conflitos de leis só devem ser aplicáveis às 
obrigações alimentares e não devem determinar a lei aplicável ao estabelecimento das 
relações familiares em que se baseiam as obrigações alimentares.

Os considerandos 14, 15 e 16 tratam da legislação aplicável (segundo o princípio fundamental 
da aplicabilidade da lei do país da residência habitual do credor de alimentos, embora se 
preveja a aplicação da lei do foro ou da lei de outro país com o qual a obrigação alimentar 
apresente ligações estreitas). É, pois, possível escolher a lei aplicável, sob determinadas 
condições, previstas em especial para proteger as crianças e os adultos vulneráveis.

Nos termos do considerando 17, o devedor deve ser protegido contra a aplicação da lei 
designada em hipóteses em que a relação de família que justifica a obtenção dos alimentos 
não é unanimemente considerada digna de ser privilegiada. Tal pode acontecer, 
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nomeadamente, com as relações entre colaterais ou entre afins, obrigações alimentares dos 
descendentes em relação aos ascendentes ou manutenção do dever de assistência após a 
dissolução do casamento.

O considerando 18 esclarece que as decisões proferidas num Estado-Membro em matéria de 
obrigações alimentares devem ser reconhecidas e beneficiar de força executória em todos os 
outros Estados-Membros sem que seja necessário qualquer procedimento. A fim de suprimir 
qualquer medida intercalar, deve proceder-se a uma harmonização mínima das normas 
processuais. Esta harmonização deve garantir o respeito das exigências de um processo 
equitativo segundo normas comuns em todos os Estados-Membros.

Nos termos do considerando 19, uma vez proferida num Estado-Membro uma decisão em 
matéria de obrigações alimentares, deve poder ser executada rápida e eficazmente em 
qualquer outro Estado-Membro. Os credores de alimentos devem beneficiar, em especial, de 
retenções na fonte efectuadas sobre os salários e contas bancárias dos devedores.

Os actos autênticos e os acordos entre partes que são executórios num Estado-Membro devem 
ser equiparados a decisões (considerando 20).

O considerando 21 trata da criação de autoridades centrais nos Estados-Membros, tendo em 
vista proceder à troca de informações e facilitar a cobrança das obrigações alimentares.

O dispositivo divide-se em 9 capítulos. 

O Capítulo I inclui o âmbito de aplicação e definições, dispondo o artigo 1º ("Âmbito de 
aplicação") que o regulamento "é aplicável às obrigações alimentares decorrentes das relações 
de família ou das relações que, por força da lei que lhes é aplicável, produzem efeitos 
semelhantes". É de salientar que os termos definidos no artigo 2º ("Tribunal", "Juiz", 
"Decisão", "Acto autêntico", "Estado-Membro de origem", "Estado-Membro de execução", 
"Tribunal de origem", "Credor" e "Devedor") não estão especificamente relacionados com o 
direito da família, nem são definidos por referência a esse mesmo direito. 

O Capítulo II aborda a competência (competência geral, extensão da competência, 
competência baseada na comparência do requerido, competências residuais, litispendência, 
conexão, apreciação da acção por um tribunal, medidas provisórias e cautelares, e ainda 
verificação da competência). Também este capítulo não se reporta ao direito da família, 
tratando exclusivamente a competência em matéria de obrigações alimentares, ou seja, de 
obrigações pecuniárias.

O Capítulo III trata da lei aplicável. Refira-se que a primeira disposição (artigo 12º) prevê o 
seguinte: "as disposições do presente capítulo determinam exclusivamente a lei aplicável às 
obrigações alimentares e não prejudicam a lei aplicável a uma das relações referidas no 
artigo 1º" (designadamente, "relações de família ou relações que, por força da lei que lhes é 
aplicável, produzem efeitos semelhantes"). Os restantes artigos deste capítulo estabelecem as 
regras de base, as normas relativas à escolha da lei, a não aplicação da lei designada a pedido 
do devedor, a lei aplicável às instituições públicas, o domínio da lei aplicável, a aplicação da 
lei de um Estado não membro, o reenvio, a ordem pública e os sistemas não unificados.

O Capítulo IV trata as regras processuais comuns - citação ou notificação, verificação da 
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admissibilidade, decisão e reexame.

Os Capítulos V e VI tratam da força executória das decisões e da respectiva execução 
(incluindo assistência judiciária, caução e depósito, legalização, ausência de revisão quanto ao 
mérito, recusa ou suspensão da execução, ordem de pagamento automático, ordem de 
congelamento temporário de uma conta bancária e classificação dos créditos alimentares).

O Capítulo VII trata dos actos autênticos e acordos.

O Capítulo VIII diz respeito à cooperação (designação e competências das autoridades 
centrais, acesso às informações e utilização das mesmas, etc.).

Por último, o Capítulo IX estabelece as disposições gerais e finais (relações com outros 
instrumentos comunitários, relações com outros instrumentos, comitologia, disposições 
transitórias e entrada em vigor). 

O problema 

A carta do presidente da comissão competente em matéria de fundo afirma o seguinte:

"A actual escolha da base jurídica considera que as obrigações alimentares constituem 
medidas relacionadas com o direito da família, na acepção do nº 5, segundo travessão, do 
artigo 67º do TCE. Em consequência desse facto, as medidas em causa são excluídas do 
âmbito de aplicação das normas comuns sobre cooperação judiciária em matéria civil, às 
quais se aplica o processo de co-decisão".

O relator da comissão competente em matéria de fundo entende que as obrigações alimentares 
estão estreitamente relacionadas com o direito da família, mas classificá-las como tal não 
permite porventura considerar suficientemente a "natureza híbrida do conceito de obrigação 
alimentar - familiar pelas suas raízes, mas pecuniária na sua execução, como qualquer outra 
dívida". 

Considerações gerais sobre a base jurídica extraídas da jurisprudência

Todos os actos comunitários devem dispor de uma base jurídica inscrita no Tratado (ou 
noutro acto jurídico que visam executar). A base jurídica define a competência da 
Comunidade ratione materiae e especifica de que modo essa competência deve ser exercida, 
isto é, o(s) instrumento(s) legislativo(s) que pode(m) ser utilizado(s), bem como o processo 
decisório aplicável.

Resulta claramente da jurisprudência do Tribunal de Justiça que a escolha da base jurídica não 
é deixada à discrição do legislador comunitário, mas deve ser determinada por factores 
objectivos que podem ser sujeitos a controlo judicial1, tais como o objectivo e o conteúdo da 

  
1 Processo 45/86 Comissão/Conselho [1987] Colect. 1439, ponto 5.
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medida em apreço1. Por outro lado, o factor decisivo deve ser o objectivo principal de uma 
medida2.

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, um artigo geral do Tratado constitui 
uma base jurídica suficiente, mesmo que a medida em questão vise igualmente, de modo 
subordinado, atingir um objectivo visado por um artigo específico do Tratado3.

Não obstante, quando uma medida tiver vários objectivos concomitantes, indissoluvelmente 
ligados entre si, sem que nenhum deles seja secundário e indirecto relativamente aos outros, a 
medida deve ser baseada nas várias disposições pertinentes do Tratado4, salvo em caso de 
impossibilidade devida à incompatibilidade mútua dos processos decisórios previstos nas 
disposições em causa5.

Avaliação

Refira-se de passagem ser extremamente lamentável que o Conselho não tenha ainda decidido 
utilizar o segundo travessão do nº 2 do artigo 67º para integrar no processo de co-decisão os 
"aspectos referentes ao direito da família" referidos no segundo travessão do nº 5 do artigo 
67º, muito embora a Comissão tenha instado o Conselho, já em 20056, prever a adopção das 
medidas relacionadas com as obrigações alimentares no âmbito do processo de co-decisão. 
Parece absurdo que uma matéria tão estreitamente ligada às preocupações e ao quotidiano dos 
cidadãos, como é o direito da família, não esteja sujeita ao processo legislativo que associa 
mais estreitamente a instituição por aqueles eleita.

A jurisprudência estabelece, todavia, claramente que tais considerações não influem na 
escolha da base jurídica, a qual tem de ser determinada à luz de factores objectivos passíveis 
de controlo judicial, com destaque para o objectivo e conteúdo da medida em apreço.

É manifesto que o principal objectivo da proposta consiste em permitir a todos os credores de 
alimentos na União Europeia "obter com facilidade, rapidez e, a maior parte das vezes, 
gratuitamente, um título executivo susceptível de circular sem entraves no espaço judiciário 
europeu", permitindo assim o "pagamento regular dos montantes devidos".

As novas regras do direito internacional privado relativas à competência, à lei aplicável e ao 
reconhecimento e execução das decisões relativas às obrigações alimentares eliminarão os 
entraves à livre circulação de pessoas, facilitando desse modo o bom funcionamento do 
mercado interno.

  
1 Processo C-300/89 Comissão/Conselho [1991] Colect. I-287, ponto 10, e processo C-42/97, Parlamento 
Europeu/Conselho [1999], Colect. I-869, ponto 36.
2 Processo C-377/98, Países Baixos/Parlamento Europeu e Conselho [2001] Colect. I-7079, ponto 27.
3 Processo C-377/98, Países Baixos/Parlamento Europeu e Conselho [2001] Colect. I-7079, pontos 27-28; 
processo C-491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco [2001] Colect. I-11453, pontos 
93-94. 
4 Processo 165/87, Comissão/Conselho [1988] Colect. I-5545, ponto 11. 
5 V. por exemplo, processo 300/89, Comissão/Conselho [1991] Colect. I-2867, pontos 17-21, (processo dióxido 
de titânio), processo C-388/01 Comissão/Conselho [2004] Colect. I-4829, ponto 58, e processo C-491/01 British 
American Tobacco [2002] Colect. I-11453, pontos 103-111.
6 Comunicação da Comissão ao Conselho COM(2005) 648, de 15 de Dezembro de 2005.
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É incontestável que, sem o direito da família, não existiria o conceito de obrigações 
alimentares; efectivamente, o artigo 1º da proposta afirma claramente que as obrigações 
alimentares são "decorrentes" das relações familiares. No entanto, uma vez afirmado esse 
princípio, tendo sido estabelecida a obrigação de pagar alimentos à luz do direito da família, 
resta apenas uma obrigação pecuniária - uma dívida como qualquer outra. Desde que a sua 
existência tenha sido reconhecida e confirmada por uma decisão judicial, por um acto 
autêntico ou por um acordo, a obrigação de alimentos constitui uma dívida pecuniária, sendo 
pouco relevante o facto de decorrer de relações familiares ou semelhantes.

O regulamento proposto não terá quaisquer efeitos sobre o direito da família enquanto tal, 
circunstância que é abundantemente salientada pelo artigo 12º da proposta, a qual estabelece 
que as disposições relativas à lei aplicável às obrigações alimentares "não prejudicam a lei 
aplicável a uma das relações referidas no artigo 1º". Refira-se igualmente o considerando 13, 
nos termos do qual as normas de conflitos de leis apenas devem aplicar-se às obrigações 
alimentares e "não devem determinar a lei aplicável ao estabelecimento das relações 
familiares em que se baseiam as obrigações alimentares".

Mais ainda, é de interesse registar que o Regulamento (CE) nº 805/2004 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004, que cria o título executivo europeu para 
créditos não contestados1, inclui as obrigações alimentares e foi adoptado no âmbito do 
processo de co-decisão2.

Conclusão

Na sua reunião de 30 de Janeiro de 2007, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu, pois, 
por unanimidade3, que a proposta de regulamento do Conselho relativo à competência, à lei 
aplicável, ao reconhecimento, à execução das decisões e à cooperação em matéria de 
obrigações alimentares tenha por base jurídica a alínea c) do artigo 61º e o nº 5, segundo 
travessão, do artigo 67º do Tratado CE, ficando, desse modo, sujeita ao processo de 
co-decisão.

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração.

Giuseppe Gargani

  
1 JO L 143, de 30.04.2004, p. 15.
2 V. nº 3 do artigo 4º, no qual a definição de "instrumento autêntico" inclui "uma convenção em matéria de 
obrigações alimentares celebrada perante autoridades administrativas ou por elas autenticada".
3 Encontravam-se presentes no momento da votação os seguintes deputados: Giuseppe Gargani (presidente), 
Carlo Casini, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina 
Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina e Tadeusz Zwiefka. 
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