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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Contexto:

Um dos principais objectivos da União Europeia consiste em manter e desenvolver um espaço 
de liberdade, de segurança e de justiça em que seja assegurada a livre circulação das pessoas. 
O quadro legislativo a nível europeu para os divórcios ou separações judiciais de casamentos 
binacionais é, neste momento, pouco claro em relação à questão de saber que legislação deve 
ser aplicada, o que frequentemente resulta numa "corrida aos tribunais", em que um dos 
cônjuges introduz o processo de divórcio garantindo, assim, que este será regido pela 
legislação que melhor irá proteger nomeadamente os seus interesses. A proposta de 
regulamento visa garantir a segurança jurídica dos casais que se encontram nessa situação e 
zelar pela previsibilidade e pela flexibilidade. 

Dado que o direito da família é um domínio particularmente sensível da legislação nacional, a 
proposta de regulamento da Comissão Europeia não visa prioritariamente uniformizar a lei 
aplicável aos divórcios e tampouco o direito da família, visando antes encontrar uma 
regulação comum para determinar que legislação nacional se aplica em caso de divórcio de 
um casamento binacional. Actualmente são celebrados cerca de 300 000 novos casamentos 
binacionais por ano na UE, o que faz ascender o número total de casamentos internacionais já 
existentes a 16 milhões. A nível da UE, cerca de 140 000-170 000 desses casamentos 
resultam anualmente num divórcio. Estes números e as leis extremamente diferenciadas em 
matéria de direito material que vigoram no conjunto da União Europeia evidenciam que é 
premente prever uma maior segurança jurídica para os casos de divórcio ou de separação. 

Por conseguinte, a Comissão Europeia propõe o reforço da autonomia das partes em caso de 
divórcio e separação judicial dando-lhes a possibilidade, num determinado quadro, de 
escolherem a lei a aplicar ao seu divórcio ou separação. Assim, os cônjuges devem poder 
optar pela lei do país com o qual têm uma relação especial, contanto que essa legislação seja 
compatível com os valores comuns da União Europeia.  

Posição da relatora:

A relatora do parecer apoia, em princípio, o teor da lei aplicável ao divórcio e à separação 
judicial. 

As alterações contidas no presente parecer visam adaptar a proposta da Comissão de modo a 
excluir inequivocamente uma discriminação com base no género e a garantir a igualdade de 
oportunidades a ambos os cônjuges, bem como a fazer com que o bem-estar dos filhos se 
encontre no cerne da questão. 

Por fim, a relatora considera, no entanto, que não se deve ficar por uma regulamentação 
uniforme a nível europeu do direito aplicável aos divórcios e às separações judiciais, mas que, 
numa segunda fase, devem igualmente ser definidas as consequências do divórcio (regime 
matrimonial, pensão de alimentos, repartição compensatória dos direitos à pensão).  As 
presentes normas não respeitam às consequências de um divórcio.
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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

Alteração 1

Proposta de regulamento 
Considerando 16

Proposta da Comissão Alteração

(16) A escolha esclarecida de ambos os 
cônjuges constitui um princípio essencial 
do presente regulamento. Cada cônjuge 
deve saber exactamente quais são as 
consequências jurídicas e sociais da 
escolha da lei aplicável. A possibilidade de 
escolher de comum acordo a lei aplicável 
não deve prejudicar os direitos e a 
igualdade de oportunidades dos cônjuges. 
A este respeito, os tribunais nacionais 
devem estar conscientes da importância da 
escolha esclarecida de ambos os cônjuges 
no que diz respeito às consequências 
jurídicas do pacto atributivo de jurisdição.

(16) A escolha esclarecida de ambos os 
cônjuges constitui um princípio essencial 
do presente regulamento. Cada cônjuge 
deve saber exactamente quais são as 
consequências jurídicas e sociais da 
escolha da lei aplicável. A possibilidade de 
escolher de comum acordo a lei aplicável 
não deve prejudicar os direitos e a 
igualdade de oportunidades dos cônjuges. 
A este respeito, os tribunais nacionais 
devem estar conscientes da importância da 
escolha esclarecida de ambos os cônjuges 
no que diz respeito às consequências 
jurídicas do pacto atributivo de jurisdição. 
Aquando do registo da jurisdição, os 
cônjuges devem ser informados sobre as 
consequências jurídicas advenientes da 
escolha dessa jurisdição. As disposições 
nacionais segundo as quais podem ser 
atribuídas ajudas processuais a um dos 
cônjuges devem ser aplicadas em 
conformidade.

Or. de

Alteração 2

Proposta de regulamento 
Considerando 17

Proposta da Comissão Alteração

(17) Devem ser introduzidas determinadas 
garantias para assegurar que os cônjuges 

(17) Devem ser introduzidas determinadas 
garantias para assegurar que os cônjuges 
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têm consciência das consequências da sua 
escolha. O pacto atributivo de jurisdição 
deve no mínimo ser reduzido a escrito, 
datado e assinado por ambas as partes. 
Todavia, se a lei do Estado-Membro 
participante no qual ambos os cônjuges 
têm a sua residência habitual previr 
requisitos formais suplementares, estes 
devem ser cumpridos. Por exemplo, tais 
requisitos formais suplementares podem 
existir num Estado-Membro participante 
onde o pacto seja inserido num contrato de 
casamento.

têm consciência das consequências da sua 
escolha. O pacto atributivo de jurisdição 
deve ser reduzido a escrito, datado e 
assinado por ambas as partes e ser 
notarialmente certificado. Todavia, se a lei 
do Estado-Membro participante no qual 
ambos os cônjuges têm a sua residência 
habitual previr requisitos formais 
suplementares, estes devem ser cumpridos. 
Por exemplo, tais requisitos formais 
suplementares podem existir num 
Estado-Membro participante onde o pacto 
seja inserido num contrato de casamento.

Or. de

Alteração 3

Proposta de regulamento 
Considerando 20-A (novo)

Proposta da Comissão Alteração

(20-A) Os Estados-Membros devem ter em 
consideração a possibilidade de aplicar as 
disposições do presente regulamento às 
uniões de facto registadas em caso de 
confronto entre normas de conflitos 
diferenciadas até haver normas 
específicas para estes casos; nestes casos 
devem ser tidos em conta os diferentes 
sistemas jurídicos dos Estados-Membros. 
Isto não justifica uma obrigação jurídica 
de reconhecer uniões de facto registadas.

Or. de

Justificação

O âmbito de aplicação do regulamento limita-se ao divórcio e à separação judicial e não à 
dissolução de uniões de facto registadas. A fim de evitar a discriminação de outros tipos de 
união, o âmbito de aplicação deve ser alargado.
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Alteração 4

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – n.º 1

Proposta da Comissão Alteração

1. O presente regulamento é aplicável, nas 
situações que implicam um conflito de 
leis, ao divórcio e à separação judicial.

1. O presente regulamento é aplicável ao 
divórcio e à separação judicial, bem como 
à dissolução de um casamento nos casos 
em que vigorem normas de conflitos 
diferenciadas em diferentes 
Estados-Membros.

Or. de

Justificação

Para as mulheres, nomeadamente quando ocupam determinadas posições, é importante que 
ainda não estejam divorciadas, pelo que é desejável alargar o âmbito de aplicação. Por outro 
lado, a formulação alemã relativa à determinação dos casos em que se aplica o regulamento, 
não é explícita.

Alteração 5

Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1

Proposta da Comissão Alteração

3. O pacto referido no n.º 2 é reduzido a 
escrito, datado e assinado por ambos os 
cônjuges. Qualquer comunicação por via 
electrónica que permita um registo 
duradouro do pacto equivale à «forma 
escrita».

3. O pacto referido no n.º 2 é reduzido a 
escrito, datado e assinado por ambos os 
cônjuges e deve ser certificado 
notarialmente.

Or. de


