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Alteração 24
Angelika Werthmann

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) É conveniente, para garantir a 
segurança jurídica dos casais vinculados 
pelo casamento relativamente aos 
respetivos bens e para lhes oferecer uma 
certa previsibilidade, incluir num único 
instrumento o conjunto das regras 
aplicáveis aos regimes matrimoniais.

(8) Para garantir a segurança jurídica dos 
casais vinculados pelo casamento 
relativamente aos respetivos bens e para 
assegurar uma maior segurança jurídica 
aos casais vinculados pelo casamento e 
aos casais registados no que respeita aos 
seus regimes matrimoniais, é necessário 
harmonizar as normas jurídicas nesta 
matéria, bem como introduzir regras que 
prevejam o reconhecimento automático e 
a execução das decisões judiciais nestas 
matérias. Esta medida eliminará a atual 
falta de clareza que envolve os regimes em 
apreço no que respeita a determinar a 
legislação aplicável, o tribunal 
competente, etc. A fim de oferecer aos 
referidos casais uma certa previsibilidade, 
deve incluir-se num único instrumento o 
conjunto das regras aplicáveis aos regimes 
matrimoniais.

Or. en

Alteração 25
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O âmbito de aplicação do presente 
regulamento deve abranger todas as 
questões civis relativas aos regimes de 
bens, respeitantes tanto à gestão quotidiana 
dos bens dos cônjuges como à sua 

(11) O âmbito de aplicação do presente 
regulamento deve abranger todas as 
questões civis relativas aos regimes de 
bens, respeitantes tanto à gestão quotidiana 
dos bens dos cônjuges como à sua 
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liquidação, decorrentes nomeadamente da 
separação do casal ou da morte de um dos 
seus membros.

liquidação, decorrentes nomeadamente da 
separação ou divórcio do casal ou da morte 
de um dos cônjuges.

Or. fr

Alteração 26
Edite Estrela

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Visto que as obrigações alimentares 
entre cônjuges já são reguladas pelo 
Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho, 
de 18 de dezembro de 2008, relativo à 
competência, à lei aplicável, ao 
reconhecimento e à execução das decisões 
e à cooperação em matéria de obrigações 
alimentares19, devem, por conseguinte, ser 
excluídas do âmbito de aplicação do 
presente regulamento, assim como as 
questões relativas à validade e aos efeitos 
das liberalidades, abrangidas pelo 
Regulamento (CE) n.º 593/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de junho de 2008, sobre a lei aplicável às 
obrigações contratuais (Roma I).

(12) Visto que as obrigações alimentares 
entre cônjuges já são reguladas pelo 
Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho, 
de 18 de dezembro de 2008, relativo à 
competência, à lei aplicável, ao 
reconhecimento e à execução das decisões 
e à cooperação em matéria de obrigações 
alimentares19, devem, por conseguinte, ser 
excluídas do âmbito de aplicação do 
presente regulamento.

Or. pt

Justificação

O Regulamento (CE) n.º 593/2008 sobre a lei aplicável às obrigações contratuais (Roma I) 
exclui quer as obrigações decorrentes do direito da família quer as decorrentes de regimes de 
bens no casamento,  sendo clara a intenção do legislador de excluir do âmbito de aplicação a 
regulamentação nacional do direito da família, como por exemplo, a norma que preveja que 
os bens doados entre esposados sejam considerados como bens próprios e não bens comuns 
do casal.

Alteração 27
Angelika Werthmann
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Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de ter em conta a crescente 
mobilidade dos casais ao longo da vida 
conjugal e de favorecer uma boa 
administração da justiça, as normas de 
competência do presente regulamento 
preveem que as questões relativas ao 
regime matrimonial, incluindo a sua 
liquidação, ligadas a um processo de 
divórcio, separação judicial ou anulação do 
casamento devem ser apreciadas pelos 
tribunais do Estado-Membro competentes 
nos termos do Regulamento (CE) n.º 
2201/2003 do Conselho, 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.° 1347/2000, para 
conhecer destes processos de divórcio, 
separação judicial e anulação do 
casamento.

(14) A fim de ter em conta a crescente 
mobilidade profissional dos casais ao 
longo da vida conjugal e as opções de que 
dispõem em termos de mobilidade entre 
países, de favorecer uma boa 
administração da justiça e de estabelecer 
um enquadramento jurídico claro na 
União, as normas de competência do 
presente regulamento preveem que as 
questões relativas ao regime matrimonial, 
incluindo a sua liquidação, ligadas a um 
processo de divórcio, separação judicial ou 
anulação do casamento devem ser 
apreciadas pelos tribunais do Estado-
Membro competentes nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 2201/2003 do 
Conselho, 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.° 1347/2000, para 
conhecer destes processos de divórcio, 
separação judicial e anulação do 
casamento.

Or. en

Alteração 28
Angelika Werthmann

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Se as questões relativas ao regime 
matrimonial não estiverem ligadas a um 
processo de divórcio, separação judicial ou 
anulação do casamento, nem à morte de 
um dos cônjuges, estes podem decidir 

(16) Se as questões relativas ao regime 
matrimonial não estiverem ligadas a um 
processo de divórcio, separação judicial ou 
anulação do casamento, nem à morte de 
um dos cônjuges, estes podem decidir 
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submeter as questões relativas ao seu 
regime matrimonial à apreciação dos 
tribunais do Estado-Membro cuja lei 
tiverem escolhido como aplicável a esse 
regime. Esta decisão é expressa por um 
acordo entre os cônjuges, que pode ser 
celebrado a todo o tempo, mesmo durante a 
tramitação do processo.

submeter as questões relativas ao seu 
regime matrimonial à apreciação dos 
tribunais do Estado-Membro cuja lei 
tiverem escolhido como aplicável a esse 
regime. As regras sobre a legislação 
aplicável são conhecidas como "normas 
de conflitos de leis" e visam determinar 
que legislação, de entre os diferentes 
países, é aplicada num dado processo. A 
legislação aplicável é geralmente 
determinada com base nos critérios de 
conexão ou da lex fori (legislação 
nacional substantiva do país que dispõe 
de competência jurídica). Esta decisão é 
expressa por um acordo entre os cônjuges, 
que pode ser celebrado a todo o tempo, 
mesmo durante a tramitação do processo.

Or. en

Alteração 29
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Pode suceder que um cônjuge em 
situação vulnerável não tenha podido 
proceder a uma escolha livre e esclarecida 
sobre o regime matrimonial devido a 
circunstâncias específicas, como uma 
situação de dependência económica ou 
financeira, um desnível salarial, a falta de 
acesso a informações ou conselhos 
jurídicos, ou circunstâncias relacionadas 
com doença ou violência doméstica.

Or. en

Justificação

A ausência de escolha da legislação aplicável pelos cônjuges é abordada no considerando 21 
da proposta relativa aos regimes matrimoniais.  Estando assim já previstas regras para essa 
possibilidade, a alteração proposta apenas descreve algumas das circunstâncias em que não 
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foi possível escolher a legislação aplicável. Por este motivo, a expressão "na ausência de 
escolha da legislação aplicável" foi eliminada do texto inicial do considerando. 

Alteração 30
Edite Estrela

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Atendendo à importância da escolha 
da lei aplicável ao regime matrimonial, o 
regulamento deve introduzir determinadas 
garantias destinadas a assegurar que os 
cônjuges ou futuros cônjuges tenham 
consciência das consequências da escolha 
que fizerem. Esta escolha deve seguir a 
forma prevista para o contrato de 
casamento pela lei do Estado escolhido ou 
do Estado de redação do ato e ser, pelo 
menos, formalizada por escrito, datada e 
assinada pelos dois cônjuges. Por outro 
lado, devem ser respeitadas as eventuais 
exigências formais suplementares previstas 
pela lei do Estado escolhido ou do Estado 
de redação do ato quanto à validade, à 
publicidade e ao registo desses contratos.

(24) Atendendo à importância da escolha 
da lei aplicável ao regime matrimonial, o 
regulamento deve introduzir determinadas 
garantias destinadas a assegurar que os 
cônjuges ou futuros cônjuges tenham 
consciência das consequências da escolha 
que fizerem, incluindo assistência jurídica 
gratuita em casos de dificuldades 
financeiras de um dos cônjuges. Esta 
escolha deve seguir a forma prevista para o 
contrato de casamento pela lei do Estado 
escolhido ou do Estado de redação do ato e 
ser, pelo menos, formalizada por escrito, 
datada e assinada pelos dois cônjuges. Por 
outro lado, devem ser respeitadas as 
eventuais exigências formais 
suplementares previstas pela lei do Estado 
escolhido ou do Estado de redação do ato 
quanto à validade, à publicidade e ao 
registo desses contratos.

Or. pt

Justificação

A existência de dificuldades financeiras de um dos cônjuges (na maioria dos casos as 
mulheres) não deve impedir o acesso a aconselhamento legal independente.

Alteração 31
Edite Estrela

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 3 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) as liberalidades entre cônjuges; Suprimida

Or. pt

Justificação

A exclusão total das liberalidades entre cônjuges pode implicar a aplicação de duas leis 
diferentes, por exemplo, na questão da determinação dos bens próprios de cada cônjuge,  
aditando complexidade, morosidade e custos ao processo em detrimento da parte mais 
vulnerável. 

Alteração 32
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) os direitos a pensão, exceto se a 
legislação nacional aplicável previr, em 
caso de divórcio, a partilha dos direitos a 
pensão adquiridos durante o casamento.

Or. fr

Alteração 33
Angelika Werthmann

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Regime matrimonial», o conjunto de 
normas relativas às relações patrimoniais 
dos cônjuges, entre si e em relação a 
terceiros;

(a) «Regime matrimonial», termo geral 
relativo a um ou mais conjuntos de 
normas integradas na legislação da 
jurisdição competente que rege a 
propriedade e a gestão do património 
pertencente a um casal durante o 
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casamento e em caso de divórcio.

Or. en

Alteração 34
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) «Contrato de casamento», qualquer 
acordo pelo qual os cônjuges estabelecem 
as relações patrimoniais entre si e em 
relação a terceiros;

(b) «Contrato de casamento», qualquer 
acordo pelo qual os cônjuges, no momento 
da celebração do casamento ou durante o 
seu casamento, estabelecem as relações 
patrimoniais entre si e em relação a 
terceiros;

Or. fr

Alteração 35
Edite Estrela

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Este acordo pode ser concluído em 
qualquer momento, incluindo durante o 
processo. Se for concluído antes de 
iniciado o processo, deve ser formalizado 
por escrito, datado e assinado por ambas as 
partes.

Este acordo pode ser concluído em 
qualquer momento, incluindo durante o 
processo. Se for concluído antes de 
iniciado o processo, deve ser formalizado 
por escrito, datado e assinado por ambas as 
partes. Antes da celebração do contrato, 
cada cônjuge deve ser informado 
individualmente por um jurista sobre as 
consequências jurídicas desta opção e 
usufruir de assistência jurídica gratuita 
em caso de dificuldade financeira.

Or. pt
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Justificação

A fim de assegurar a igualdade entre os cônjuges durante todo o processo, e em caso de 
comum acordo para evitar decisões feitas sob coação, é essencial que todas as partes, 
especialmente as mulheres, que normalmente são a parte mais vulnerável, tenham acesso a 
aconselhamento legal, incluindo nos casos em que existam dificuldades financeiras. 

Alteração 36
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Este acordo pode ser concluído em 
qualquer momento, incluindo durante o 
processo. Se for concluído antes de 
iniciado o processo, deve ser formalizado
por escrito, datado e assinado por ambas as 
partes.

Este acordo pode ser concluído em 
qualquer momento, incluindo durante o 
processo. Se for concluído antes de 
iniciado o processo, deve ser formalizado 
por escrito, datado, assinado por ambas as 
partes e registado nos termos do 
procedimento previsto pelo 
Estado-Membro onde foi concluído.

Or. fr

Alteração 37
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

A lei aplicável ao regime matrimonial por 
força dos artigos 16.º, 17.º e 18.º aplica-se 
ao conjunto dos bens dos cônjuges.

A lei aplicável ao regime matrimonial por 
força dos artigos 16.º, 17.º e 18.º aplica-se 
ao conjunto dos bens comuns dos 
cônjuges.

Or. fr


