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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Introdução

Com o aumento da mobilidade das pessoas nos Estados-Membros da UE surge também um 
aumento natural no número de casamentos trans-estatais em que os casais podem ser 
proprietários de diversos bens patrimoniais.  Além disso os casais que vivem em diferentes 
Estados-Membros no momento da morte podem ter complicações com a posição do seu 
património quando este estiver disperso por múltiplas jurisdições.  

Estima-se que “em 2007 os divórcios de casais transfronteiras ascenderam a 140.000 (13%) 
dos 1.040.000 divórcios que ocorreram na UE no mesmo ano.”1 É por conseguinte vital que 
haja um esclarecimento sobre qual a competência do Estado-Membro que se aplica à 
propriedade matrimonial quando as separações ocorrem. 

Este parecer provém da Comissão FEMM e pretende a proteção do cônjuge mais vulnerável, 
mas reconhece também que os homens e as mulheres são iguais perante a lei. O principal 
objetivo do parecer é aumentar a consciencialização das mulheres, por forma a que caso 
enfrentem as consequências jurídicas de um regime de propriedade matrimonial se encontrem 
em posição de tomar decisões informadas e equilibradas naquilo que será inevitavelmente um 
período difícil. Este parecer oferece soluções práticas para os regimes matrimoniais, 
mantendo e respeitando simultaneamente a competência soberana dos Estados-Membros. 

Definição e âmbito de aplicação

A relatora nota que a definição de “regime matrimonial” varia na UE.  Por conseguinte, é vital 
delinear claramente o âmbito dos bens patrimoniais que deverão ser incluídos na proposta. 
Por exemplo, os alimentos nalguns Estados-Membros são abrangidos pelo âmbito do regime 
matrimonial, enquanto que noutros não o são.    

A relatora tem consciência de que o âmbito do projeto de texto da Comissão se relaciona 
apenas com os regimes matrimoniais, e que as parcerias registadas são consideradas numa 
proposta da Comissão relacionada mas distinta.2 Contudo a relatora gostaria de sublinhar que 
todos os cidadãos da UE deveriam dispor das mesmas igualdades e direitos, 
independentemente da natureza da união, mas tendo em devida consideração o direito 
nacional dos Estados-Membros individuais.    

Desafios principais 

O principal desafio no contexto deste parecer é apresentado por dois cenários diferentes. O 
primeiro será o da morte de um cônjuge e o segundo o do divórcio. Estes dois cenários são 
complicados pelo princípio da subsidiariedade, em que os regimes matrimoniais são regulados 

                                               
1 "EU Citizen Report 2010 Dismantling the obstacles to EU citizens’ rights", Pag. 5  
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_en.pdf " (27.10.2010)
2 Proposta de Regulamento do Conselho relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e à execução 
de decisões em matéria de efeitos patrimoniais das parcerias registadas (COM(2011) 127 final)
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pelos Estados-Membros individuais, por vezes através de convenções bilaterais ou 
multilaterais. Esta situação criou diversidades nos sistemas jurídicos dos Estados-Membros, 
que a relatora solicita sejam respeitadas e mantidas dentro do âmbito limitado de proposta da 
Comissão.

Ao elaborar o presente parecer a relatora teve consciência que nem todos os 
Estados-Membros haviam subscrito este projeto de diretiva, esperando-se por conseguinte que 
a proposta fosse flexível, permitindo àqueles que o não haviam feito reexaminar a sua 
posição. Além disso, não havia um acordo claro entre Estados-Membros quanto a uma 
proposta da Comissão, com esta relacionada, sobre “sucessões e testamentos”1 que se 
encontra atualmente em análise no Conselho. 

Apoio a um cônjuge vulnerável e/ou a terceiros 

A relatora compreende que durante o processo de divórcio as mulheres são por vezes, mas 
não necessariamente em todos os casos, o cônjuge mais vulnerável, devido ao facto de os 
homens serem frequentemente a principal fonte de rendimentos financeiros do casamento e/ou 
unidade familiar. Por conseguinte, a relatora solicita que as mulheres sejam adequadamente 
apoiadas durante este período difícil. Além disso, deverá ser concedida proteção a terceiros, 
especialmente no caso de menores dependentes. De acordo com esta abordagem há que dar 
especial consideração à morada de família através de proteção contra a venda deste bem até 
que o tribunal competente haja tomado uma decisão, por forma a que o cônjuge vulnerável e 
os seus dependentes tenham garantida uma casa em que viver.    

A proposta da Comissão Europeia trata da questão dos direitos de propriedade no caso de 
divórcio, e prevê flexibilidade para os casais em divórcio adotarem o regime matrimonial 
adequado quando haja comum acordo. Contudo, num cenário em que esse acordo não exista, 
a proposta deve ter a preocupação de proteger a parte mais fraca, bem como a alteração de 
circunstâncias no interior do casamento.  

Em caso de morte de um cônjuge

A relatora considera que os problemas que podem surgir quando um cônjuge morrer e o 
cônjuge sobrevivo não tiver escolha quanto às regras e disposições legais que se devem 
aplicar. Esta situação encontra-se abrangida no projeto de relatório sobre “sucessões e 
testamentos” a que aludimos, mas quando não houver testamento há que tentar assegurar a 
proteção do cônjuge sobrevivo, e que este tenha flexibilidade para administrar o património 
tendo em conta a sua vontade.   

Tributação

A questão da tributação dos bens deve ser da competência dos Estados-Membros, já que o 
critério da residência habitual rege esta competência. Todavia, nem todos os 
Estados-Membros têm acordos bilaterais ou multilaterais sobre tributação, o que significa que 

                                               
1 Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à competência, à lei aplicável, ao 
reconhecimento e execução das decisões e dos atos autênticos em matéria de sucessões e à criação de um 
certificado sucessório europeu – COM(2009) 154.
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em caso de morte de um cônjuge deve haver garantias de que não há dupla tributação.

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 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 21 

Texto da Comissão Alteração

(21) Na ausência de escolha da lei 
aplicável e a fim de conciliar a 
previsibilidade e o imperativo da segurança 
jurídica, dando especial atenção à realidade 
da vida do casal, o presente regulamento 
deve prever normas de conflitos de leis 
harmonizadas com base numa escala de 
elementos de conexão sucessivos, que 
permitam determinar a lei aplicável ao 
conjunto dos bens dos cônjuges. Assim, a 
primeira residência habitual comum dos 
cônjuges após o casamento deve constituir 
o primeiro desses elementos, antes da lei 
da nacionalidade comum dos cônjuges no 
momento do casamento. Se nenhum destes 
elementos se verificar, ou na ausência de 
primeira residência habitual comum em 
caso de dupla nacionalidade comum dos 
cônjuges no momento do casamento, deve 
ser aplicado como terceiro elemento a lei 
do Estado com o qual os cônjuges tenham 
conjuntamente os vínculos mais estreitos, 
atendendo a todas as circunstâncias do caso 
e nomeadamente ao lugar de celebração 
do casamento, precisando que são os 
vínculos existentes no momento da 
celebração do casamento que devem ser 
tidos em consideração.

(21) Na ausência de escolha da lei 
aplicável e a fim de conciliar a 
previsibilidade e o imperativo da segurança 
jurídica, dando especial atenção à realidade 
da vida do casal, o presente regulamento 
deve prever normas de conflitos de leis 
harmonizadas com base numa escala de 
elementos de conexão sucessivos, que 
permitam determinar a lei aplicável ao 
conjunto dos bens dos cônjuges. Assim, a 
primeira residência habitual comum dos 
cônjuges após o casamento deve constituir 
o primeiro desses elementos, antes da lei 
da nacionalidade comum dos cônjuges no 
momento do casamento. Se nenhum destes 
elementos se verificar, ou na ausência de 
primeira residência habitual comum em 
caso de dupla nacionalidade comum dos 
cônjuges no momento do casamento, deve 
ser aplicado como terceiro elemento a lei 
do Estado com o qual os cônjuges tenham 
conjuntamente os vínculos mais estreitos, 
atendendo a todas as circunstâncias do 
caso, precisando que são os vínculos 
existentes no momento da celebração do 
casamento que devem ser tidos em 
consideração.

Or. en
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Justificação
Alguns casais podem ir para o estrangeiro casar, o que teria implicações pouco claras sobre 
a aplicação da cláusula do “lugar mais próximo”.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Na ausência de um acordo sobre a 
jurisdição competente, pode suceder que 
um cônjuge vulnerável não tenha podido 
proceder a uma escolha livre e justa 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

Alteração 3

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 

(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 e 
autenticada. A fim de assegurar uma 



PA\886106PT.doc 7/19 PE478.403v01-00

PT

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.

proteção adequada ao cônjuge ou futuro 
cônjuge vulnerável antes da escolha da lei 
aplicável, cada cônjuge deverá ser 
individualmente informado, 
antecipadamente, por um jurista acerca 
das consequências legais dessa escolha.
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. en

Justificação
O acesso dos cônjuges a conselhos jurídicos independentes por parte de um jurista deverá 
permitir uma escolha informada e autónoma que proteja um cônjuge que possa encontrar-se 
em situação de vulnerabilidade. 

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) Os cônjuges ou futuros cônjuges 
cuja união tenha uma dimensão 
internacional devem ter acesso antecipado 
a informações acerca das consequências 
da escolha de um regiam matrimonial e 
dos juristas que possam ser consultados 
antes da adoção de uma decisão sobre um 
regime matrimonial, em caso de dúvida 
ou em situação de vulnerabilidade. As 
informações sobre os regimes 
matrimoniais podem ser incluídas num 
“pacote de boas-vindas” que os cônjuges 
poderão receber, caso o pretendam, ao 
contactarem a sua embaixada ou as 
autoridades nacionais ou locais, de 
acordo com o sistema nacional. Os 
cônjuges cuja união tenha uma dimensão 
internacional devem ser informados 
individualmente, com antecipação, 
quando adquiram propriedades no 
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estrangeiro, acerca dos benefícios da 
opção por um regime matrimonial. Em 
todos os casos, a legislação sobre a 
igualdade dos géneros dos 
Estados-Membros deverá ser respeitada.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Em circunstâncias excecionais, por 
considerações de interesse público, os 
tribunais dos Estados-Membros devem ter 
possibilidade de afastar a lei estrangeira, 
quando a sua aplicação a uma situação 
específica seja contrária à ordem pública 
do foro. No entanto, os tribunais não 
devem poder invocar a exceção de ordem 
pública para afastar a lei de outro 
Estado-Membro nem recusar reconhecer 
ou executar uma decisão já proferida, um 
ato autêntico ou uma transação judicial 
provenientes de outro Estado-Membro, 
quando a aplicação da exceção de ordem 
pública seja contrária à Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, em 
especial ao artigo 21.º, que proíbe qualquer 
forma de discriminação.

(25) Em circunstâncias excecionais, por 
considerações de interesse público, os 
tribunais dos Estados-Membros devem ter 
possibilidade de afastar a lei estrangeira, 
quando a sua aplicação a uma situação 
específica seja contrária à ordem pública 
do foro. No entanto, os tribunais não 
devem poder invocar a exceção de ordem 
pública para afastar a lei de outro 
Estado-Membro nem recusar reconhecer 
ou executar uma decisão já proferida, um 
ato autêntico ou uma transação judicial 
provenientes de outro Estado-Membro, 
quando a aplicação da exceção de ordem 
pública seja contrária à Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, em 
especial ao artigo 21.º, que proíbe qualquer 
forma de discriminação e ao artigo 23º, 
que exige que a igualdade entre homens e 
mulheres seja garantida em todos os 
domínios.

Or. en
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 1 – nº 3 – parágrafo introdutório

Texto da Comissão Alteração

3. São excluídos do âmbito de aplicação do 
presente regulamento:

3. São excluídos do âmbito de aplicação do 
presente regulamento, sem prejuízo de 
considerações de equilíbrio e equidade:

Or. en

Justificação
Nalguns Estados-Membros os bens remanescentes são considerados no seu conjunto sendo 
tratados como uma questão, tendo em consideração o equilíbrio e a intenção de equidade na 
proteção de ambos os cônjuges, sendo na maior parte dos casos a mulher que é suscetível, 
quando aplicável, de ser o primeiro prestador de cuidados às crianças. Noutros 
Estados-Membros esses bens são regulados separadamente. 

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) as liberalidades entre cônjuges; c) as liberalidades entre cônjuges ou 
dádivas de membros da família a um ou 
ambos os cônjuges,

Or. en

Justificação
Caso a decisão sobre os bens seja separada, como se define na proposta da Comissão, é 
importante também que se considere a exclusão do âmbito da diretiva proposta as dádivas de 
membros da família, direitos à reforma, apólices de seguro e fundos de pensão. 
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Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) direitos a pensões de reforma,

Or. en

Justificação
Caso a decisão sobre os bens seja separada, como se define na proposta da Comissão, é 
importante também que se considera a exclusão do âmbito da diretiva proposta as dádivas de 
membros da família, direitos à reforma, apólices de seguro e fundos de pensão. 

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

f-B) apólices de seguro e fundos de 
pensões,

Or. en

Justificação
Caso a decisão sobre os bens seja separada, como se define na proposta da Comissão, é 
importante também que se considera a exclusão do âmbito da diretiva proposta as dádivas de 
membros da família, direitos à reforma, apólices de seguro e fundos de pensão. 

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) «Tribunal», qualquer autoridade 
judicial competente dos Estados-Membros 
que exerça funções jurisdicionais em 
matéria de regime matrimonial, bem como 
qualquer outra autoridade não judicial ou 
pessoa que exerça, por delegação ou 

g) «Tribunal», inclui quaisquer 
autoridades e profissionais do direito com 
competência em matéria de regime 
matrimonial que exerçam funções 
judiciais, atuem ao abrigo de uma
delegação de poderes de um tribunal ou 
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designação de uma autoridade judicial dos 
Estados-Membros, funções que relevam 
da competência dos tribunais, tais como 
previstas no presente regulamento;

atuem sob controlo de um tribunal, desde
que essas autoridades e profissionais do 
direito ofereçam garantias no que respeita 
à sua imparcialidade e ao direito de todas 
as partes serem ouvidas, e que as suas 
decisões ao abrigo do direito do 
Estado-Membro em que exercem funções:
- possam ser objeto de recurso ou revisão 
por uma autoridade judicial; e ainda
- tenham força e efeitos comparáveis a 
uma decisão de uma autoridade judicial 
sobre a mesma matéria;

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 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. Na ausência de acordo dos 
cônjuges, a competência é regulada pelos 
artigos 5.º e seguintes.

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 autenticado. Antes da conclusão 
do acordo, cada cônjuge deve ser 
individualmente informado, por um 
profissional do direito, acerca das 
consequências jurídicas dessa escolha.

Or. en

Justificação
O acesso dos cônjuges a concelhos jurídicos independentes por parte de um jurista deverá 
permitir uma escolha informada e autónoma que proteja um cônjuge que possa encontrar-se 
em situação de vulnerabilidade.
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Transferência para um tribunal mais bem 

colocado para apreciar a ação
1. Excecionalmente, os tribunais de um 
Estado-Membro competentes para 
conhecer do mérito podem, se 
considerarem que um tribunal de outro 
Estado-Membro, com o qual um cônjuge 
tenha uma ligação particular, se encontra 
mais bem colocado para conhecer do 
processo ou de alguns dos seus aspetos 
específicos, e se tal servir os superiores 
interesses de ambos os cônjuges:
a) Suspender a instância em relação à 
totalidade ou a parte do processo em 
questão e convidar as partes a 
apresentarem um pedido ao tribunal desse 
outro Estado-Membro, nos termos do n.º 
4; ou
b) Pedir ao tribunal de outro 
Estado-Membro que se declare 
competente nos termos do n.º 5.
2. O n.º 1 é aplicável:
a) A pedido de uma das partes; ou
b) Por iniciativa do tribunal; ou
c) A pedido de um tribunal de outro 
Estado-Membro com o qual um cônjuge 
tenha uma ligação particular, nos termos 
do n.º 3.
3. Considera-se que um cônjuge tem uma 
ligação particular com um 
Estado-Membro, na aceção do n.º 1, se 
esse Estado-Membro:
a) Se tiver tornado na residência habitual 
desse cônjuge depois de instaurado o 
processo no tribunal a que se refere o n.º 
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1; ou
b) O cônjuge tiver tido a sua residência 
habitual nesse Estado-Membro; ou
c) For o da nacionalidade desse cônjuge 
ou, no caso do Reino Unido e da Irlanda, 
do domicílio comum dos cônjuges;
d) No qual se situam os bens dos 
cônjuges.
4. O tribunal do Estado-Membro 
competente para conhecer do mérito deve 
fixar um prazo para instaurar um 
processo nos tribunais do outro 
Estado-Membro, nos termos do n.º 1.
Se não tiver sido instaurado um processo 
dentro desse prazo, continua a ser 
competente o tribunal em que o processo 
tenha sido instaurado nos termos dos 
artigos 3.º a 8.º.
5. O tribunal desse outro Estado-Membro 
pode, quando devido a circunstâncias 
específicas tal servir o superior interesse 
de qualquer criança do casal, declarar-se 
competente no prazo de seis semanas a 
contar da data em que tiver sido 
instaurado o processo com base nas 
alíneas a) ou b) do n.º 1. Nesse caso, o 
tribunal em que o processo tenha sido 
instaurado em primeiro lugar renuncia à 
sua competência. No caso contrário, o 
tribunal em que o processo tenha sido 
instaurado em primeiro lugar continua a 
ser competente, nos termos dos artigos 3.º 
a 8.º.

Or. en

Justificação
No caso de a competência não seguir automaticamente o direito aplicável, há que prever a 
possível transferência do processo entre os tribunais dos Estados-Membros, numa situação 
em que exista um fórum adequado devido a um cônjuge ter maiores fatores de conexão com 
outro Estado-Membro.
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
Informação dos cônjuges

A autoridade competente será obrigada a 
informar o cônjuge, num prazo razoável, 
acerca de qualquer processo relativo ao 
regime matrimonial que contra ele seja 
interposto.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Medidas de proteção especiais

Antes de ser tomada qualquer decisão 
quanto ao tribunal competente, deve ser 
concedida proteção especial à casa de 
morada de família através de medidas 
como a proteção desse bem contra a 
venda, de acordo com o direito do 
Estado-Membro acionado até que o 
tribunal competente haja proferido a sua 
decisão.

Or. en

Justificação

A fim de proteger o cônjuge vulnerável e terceiros, como os dependentes, é importante que a 
morada de família seja protegida contra uma venda rápida até que o tribunal competente 
tenha decido, e de acordo com o direito do Estado-Membro em causa. Tal assegurará que 
durante o processo em tribunal, se aplicável, o cônjuge vulnerável e os seus dependentes 
disporão de uma casa garantida em que viver.
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) a lei do Estado com o qual os cônjuges 
tenham em conjunto vínculos mais 
estreitos, atendendo a todas as 
circunstâncias, nomeadamente ao lugar de 
celebração do casamento.

(c) a lei do Estado com o qual os cônjuges 
tenham em conjunto vínculos mais 
estreitos, atendendo a todas as 
circunstâncias, independentemente do
lugar de celebração do casamento.

Or. en

Justificação
Alguns casais poderão ir para o estrangeiro casar, o que teria implicações pouco claras 
sobre a aplicação da cláusula de “vínculo mais estreito”.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Não obstante o disposto no n.º 1, em 
caso de morte de um cônjuge, e quando 
não tenha sido escolhido um regime 
matrimonial, a vontade do cônjuge 
sobrevivo deve, quando adequado, ter 
prioridade e ser respeitada.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

Se os cônjuges escolherem conferir efeitos 
retroativos à alteração da lei aplicável, a 

Se os cônjuges escolherem conferir efeitos 
retroativos à alteração da lei aplicável, a 
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retroatividade não prejudica a validade de 
atos anteriores celebrados nos termos da lei 
até aí aplicável nem os direitos de terceiros 
resultantes da lei anteriormente aplicável.

retroatividade não prejudicará a validade 
de atos anteriores celebrados nos termos da 
lei até aí aplicável nem os direitos de 
terceiros resultantes da lei anteriormente 
aplicável. Cada um dos cônjuges será 
individualmente informado, 
antecipadamente, por um jurista acerca 
das consequências jurídicas desta escolha.

Or. en

Justificação
As decisões retrospetivas não levarão a graus mais elevados de certeza do direito para 
terceiros e podem dar origem a custas judiciais mais elevadas para os cônjuges.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, a 
escolha deve ser pelo menos expressa e 
formalizada por um ato escrito, datado e 
assinado pelos cônjuges.

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, a 
escolha deve ser pelo menos expressa e 
formalizada por um ato escrito, datado,
assinado pelos cônjuges e autenticado . 
Antes de se proceder à escolha da lei 
aplicável, cada um dos cônjuges será 
individualmente informado, por um 
profissional do direito, acerca das 
consequências jurídicas dessa escolha.

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 20.º – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, o 
contrato de casamento deve ser pelo menos 
reduzido a escrito, datado e assinado por 
ambos os cônjuges.

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, o 
contrato de casamento deve ser pelo menos 
reduzido a escrito, datado e assinado por 
ambos os cônjuges e autenticado.
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Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 27 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) for inconciliável com outra decisão 
anteriormente proferida noutro 
Estado-Membro ou num Estado terceiro
entre as mesmas partes, em ações com o 
mesmo pedido e a mesma causa de pedir, 
desde que a decisão proferida 
anteriormente reúna as condições 
necessárias para ser reconhecida no 
Estado-Membro requerido.

d) for inconciliável com outra decisão 
anteriormente proferida noutro 
Estado-Membro entre as mesmas partes, 
em ações com o mesmo pedido e a mesma 
causa de pedir, desde que a decisão 
proferida anteriormente reúna as condições 
necessárias para ser reconhecida no 
Estado-Membro requerido.

Or. en

Justificação
Não há garantia de reconhecimento recíproco num Estado terceiro. Isso significa que os 
juízes dos Estados-Membros da UE podem ter que se formar e posteriormente aplicar o 
direito estrangeiro de Estados terceiros não-UE o que pode levar a custos, atrasos e certeza 
jurídica diminuída para os queixosos e os terceiros. 

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No entanto, o direito de um 
Estado-Membro pode prever que a lei 
aplicável ao regime matrimonial não é 
oponível a um terceiro por um cônjuge se 
este ou o terceiro tiverem residência 
habitual no território desse Estado-Membro 
e as formalidades de publicidade e registo 
previstas pela legislação desse 
Estado-Membro não foram respeitadas, 
salvo se o terceiro conhecia ou devia 
conhecer a lei aplicável ao regime 

2. No entanto, o direito de um 
Estado-Membro pode prever que a lei 
aplicável ao regime matrimonial não é 
oponível a um terceiro por um cônjuge se 
este ou o terceiro tiverem residência 
habitual no território desse Estado-Membro 
e as formalidades de publicidade e registo 
previstas pela legislação desse 
Estado-Membro não foram respeitadas, 
salvo se o terceiro conhecia a lei aplicável
ao regime matrimonial.
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matrimonial.

Or. en

Justificação
Poderá ser difícil verificar se um terceiro “devia conhecer”, especialmente quando se 
considera a natureza internacional da maior parte dos litígios sobre regimes matrimoniais.  
Este termo foi eliminado uma vez que o seu âmbito não é claro. 

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão faculta ao público as 
informações comunicadas em 
conformidade com os n.ºs 1 e 2 através dos 
meios adequados, nomeadamente através 
do sítio Web da Rede Judiciária Europeia 
em Matéria Civil e Comercial.

3. A Comissão faculta ao público as 
informações comunicadas em 
conformidade com os n.ºs 1 e 2 através dos 
meios adequados, nomeadamente mas não 
exclusivamente através do sítio Web da 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil 
e Comercial.

Or. en

Justificação

As informações podem ser comunicadas por outros meios, como uma helpline telefónica 
multilingue. 

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros ponderarão 
tomar medidas adequadas a fim de 
assegurar que os cônjuges cuja união 
tenha uma dimensão internacional 
tenham acesso a informações sobre as 
consequências da escolha de um regime 
matrimonial e sobre os juristas que podem 
ser consultados.
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Or. en


