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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Carlo Casini

Alteração 38
Considerando 9

(9) O âmbito de aplicação do regulamento 
deve incluir 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.

(9) O presente regulamento tem por objecto
facilitar o cumprimento dos deveres de 
solidariedade no seio da família 
abrangendo por esse motivo todos os casos 
em que seja necessária um apoio 
económico total do familiar, sem se limitar 
aos casos em que é necessário apenas 
assegurar os meios económicos 
estritamente necessários à sobrevivência; 
todavia, a sua aplicação limita-se aos casos 
em que essa obrigação é estabelecida por 
lei e exclui os casos em que a obrigação de 
mantimento ou o dever alimentar não 
emana da lei, mas apenas da autonomia 
dos privados.
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Or. it

Justificação

As relações de família em causa são definidas no quadro das legislações nacionais. A 
referência às obrigações alimentares análogas é fonte de incerteza já que os vários 
ordenamentos jurídicos autorizam o contrato de manutenção entre duas pessoas quaisquer.
Há portanto que precisar na a obrigação alimentar tem origem num dever de solidariedade 
inscrito na lei.

Alteração apresentada por Carlo Casini

Alteração 39
Considerando 11

(11) As partes devem poder 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”.

(11) As partes devem poder escolher de 
comum acordo o tribunal competente, salvo 
quando se trata de obrigações alimentares a 
favor de um menor, ou adulto incapacitado,
a fim de assegurar a protecção da “parte 
mais vulnerável”.

Or. it

Justificação

A jurisdição é inderrogável na protecção do credor dos alimentos ou do mantimento sempre 
que essa pessoa seja incapaz do seu livre arbítrio.

Alteração apresentada por Carlo Casini

Alteração 40
Artigo 1, nº 1

1. O presente 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.

1. O presente regulamento é aplicável às 
obrigações alimentares decorrentes, por 
força da lei, das relações de família.

Or. it

Justificação

As relações de família em causa são definidas no quadro das legislações nacionais. A 
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referência às obrigações alimentares análogas é fonte de incerteza, já que os vários 
ordenamentos jurídicos autorizam o contrato de administração entre duas pessoas quaisquer. 
Há portanto que precisar na a obrigação alimentar tem origem num dever de solidariedade 
inscrito na lei.

Alteração apresentada por Carlo Casini

Alteração 41
Artigo 2, nº (-1) (novo)

(-1) "Obrigação alimentar", o dever 
estabelecido por lei, ainda que se 
determinado no seu âmbito e nas suas 
modalidades por uma decisão judicial ou 
por um contrato, de assegurar sob qualquer 
forma o "mantimento" ou, pelo menos, os 
meios de subsistência de uma pessoa ligada 
ao devedor, actualmente ou no passado, 
por relações familiares.

Or. it

Justificação

Há que definir o que se entende por obrigação alimentar: alguns ordenamentos jurídicos 
prevêem a distinção entre "dever de mantimento" e "dever alimentar": mais amplo o 
primeiro, muito limitado o segundo. É conveniente que o regime especial abranja as duas 
definições.

Alteração apresentada por Carlo Casini

Alteração 42
Artigo 2, nº 2 

(2) “Juiz”, o juiz ou o titular de 
competências equivalentes às do juiz em 
matéria de obrigações alimentares;

Suprimido

Or. it

Justificação

Este número é inútil, já que o juiz é uma " autoridade judicial " perfeitamente bem definida 
no nº 1.
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Alteração apresentada por Carlo Casini

Alteração 43
Artigo 4, nº (4)

(4) O presente artigo não é aplicável aos 
litígios relativos a uma obrigação alimentar 
respeitante a uma criança com menos de 
dezoito anos.

(4) O presente artigo não é aplicável se o 
credor é um menor de 18 anos, ou pessoa 
incapaz do seu livre arbítrio.

Or. it

Justificação

A jurisdição é inderrogável na protecção do credor dos alimentos ou do mantimento sempre 
que essa pessoa seja incapaz do seu livre arbítrio.

Alteração apresentada por Carlo Casini

Alteração 44
Artigo 6, alínea b)

b) Quando se trate de obrigações alimentares 
entre cônjuges ou ex-cônjuges, os tribunais 
do Estado Membro no território do qual está 
situada a última residência habitual comum 
dos cônjuges, se esta residência habitual 
ainda existia menos de um ano antes da 
introdução da instância.

Quando se trate de obrigações alimentares 
entre cônjuges ou ex-cônjuges, os tribunais 
do Estado Membro no território do qual está 
situada a última residência habitual comum 
dos cônjuges.

Or. it

Justificação

A limitação prevista é incompreensível. Quando muito deveria dizer-se: "pelo menos um ano 
antes", mas o final da residência comum pode sempre dar lugar, nos processos de separação 
e de divórcio, a um processo judicial.

Alteração apresentada por Carlo Casini

Alteração 45
Artigo 7, nº 1
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1. Quando acções relativas à mesma 
obrigação alimentar forem submetidas à 
apreciação de tribunais de diferentes 
Estados Membros, o tribunal a que a acção 
foi submetida em segundo lugar suspende 
oficiosamente a instância, até que seja 
estabelecida a competência do tribunal a 
que a acção foi submetida em primeiro 
lugar.

1. No que respeita à litispendência e à 
conexão dos processos, bem como às 
medidas provisórias e cautelares, são 
aplicáveis os artigos 27º, 28º, 30º, 31º do 
Regulamento (CE) nº 44/2001.

Or. it

Justificação

As normas enunciadas neste artigo e nos artigos subsequentes retomam princípios já 
formulados no direito comunitário, mais precisamente no Regulamento (CE) nº 44/2001, que 
importa recordar.

Alteração apresentada por Carlo Casini

Alteração 46
Artigo 7, nº 2

2. Quando estiver estabelecida a 
competência do tribunal a que a acção foi 
submetida em primeiro lugar, o segundo 
tribunal declara-se incompetente em favor 
daquele.

Suprimido

Or. it

Justificação

Este número é inútil pois repete quase textualmente o disposto no Regulamento (CE) nº 
44/2001 relativo à competência judiciária em matéria civil e comercial.

Alteração apresentada por Carlo Casini

Alteração 47
Artigo 8

Artigo 8º Suprimido
1. Quando acções conexas estiverem 
pendentes em tribunais de diferentes 
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Estados-Membros, o tribunal a que a acção 
foi submetida em segundo lugar pode 
suspender a instância.
2. Se essas acções estiverem pendentes em 
primeira instância, o tribunal a que a acção 
foi submetida em segundo lugar pode 
igualmente declarar-se incompetente, a 
pedido de uma das partes, se o tribunal a 
que a acção foi submetida em primeiro 
lugar for competente e a sua lei permitir a 
apensação das acções em questão.
3. Para efeitos do presente artigo, 
consideram-se conexas as acções ligadas 
entre si por um nexo tão estreito que haja 
interesse em que sejam instruídas e 
julgadas simultaneamente para evitar 
soluções que poderiam ser inconciliáveis se 
as causas fossem julgadas separadamente.

Or. it

Justificação

Este número é inútil pois repete quase textualmente o disposto no Regulamento (CE) nº
44/2001 relativo à competência judiciária em matéria civil e comercial.

Alteração apresentada por Carlo Casini

Alteração 48
Artigo 9

Artigo 9º Suprimido
Apreciação da acção por um tribunal
Para efeitos do presente capítulo, 
considera-se que a acção está submetida à 
apreciação do tribunal:
a) Na data em que é apresentado ao 
tribunal o acto que determina o início da 
instância ou um acto equivalente, desde 
que o requerente não tenha posteriormente 
deixado de tomar as medidas que lhe 
incumbem para que seja feita a citação ou 
a notificação ao requerido; ou
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b) Se o acto tiver de ser citado ou notificado 
antes de ser apresentado ao tribunal, na 
data em que é recebido pela autoridade 
responsável pela citação ou notificação, 
desde que o requerente não tenha 
posteriormente deixado de tomar as 
medidas que lhe incumbem para que o acto 
seja apresentado a tribunal.

Or. it

Justificação

Este número é inútil pois repete quase textualmente o disposto no Regulamento (CE) nº
44/2001 relativo à competência judiciária em matéria civil e comercial.

Alteração apresentada por Carlo Casini

Alteração 49
Artigo 10

Artigo 10º Suprimido
Medidas provisórias e cautelares
As medidas provisórias ou cautelares 
previstas na lei de um Estado-Membro 
podem ser requeridas às autoridades 
judiciais desse Estado-Membro, mesmo 
que, por força do presente regulamento, um 
tribunal de outro Estado-Membro seja 
competente para conhecer da questão de 
fundo.

Or. it

Justificação

Este número é inútil pois repete quase textualmente o disposto no Regulamento (CE) nº
44/2001 relativo à competência judiciária em matéria civil e comercial.

Alteração apresentada por Carlo Casini

Alteração 50
Artigo 11
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Artigo 11º Suprimido
Verificação da competência

O tribunal de um Estado-Membro no qual 
tenha sido instaurado um processo para o 
qual não tenha competência nos termos do 
presente regulamento, declara-se 
oficiosamente incompetente.

Or. it

Justificação

Este número é inútil pois repete quase textualmente o disposto no Regulamento (CE) nº
44/2001 relativo à competência judiciária em matéria civil e comercial.

Alteração apresentada por Carlo Casini

Alteração 51
Artigo 13, nº 2, alínea a)

a) Quando, por força da lei designada em 
conformidade com o n.º 1, o credor não pode 
obter alimentos do devedor, ou

a) Quando, por força da lei designada em 
conformidade com o n.º 1, o credor não pode 
obter alimentos do devedor, e

Or. it

Justificação

Não tem qualquer sentido considerar a condição enunciada no nº 2, alínea a) e a que figura 
no nº 2, alínea b) como alternativas. Obviamente, as duas condições devem estar reunidas.

Alteração apresentada por Carlo Casini

Alteração 52
Artigo 14, alínea a)

a) Designar a lei do foro para efeitos de um 
processo, explicitamente ou de qualquer 
outra forma inequívoca, no momento da 
introdução da instância;

Suprimido

Or. it
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Justificação

O texto proposto é incompreensível. É obvio que as normas processuais são sempre as do 
foro competente.

Alteração apresentada por Carlo Casini

Alteração 53
Artigo 14, alínea b), ponto iii)

iii) a lei aplicável às suas relações 
patrimoniais no momento da designação, 
quando se trata de uma obrigação 
alimentar entre duas pessoas que estão ou 
estiveram unidas pelo casamento ou por 
uma relação que, à face da lei que lhe é 
aplicável, produz efeitos semelhantes.

Suprimido

Or. it

Justificação

Não é definido qualquer critério objectivo de aplicabilidade. Consequentemente, a regra 
parece querer significar que as partes podem escolher a lei que preferem, deixando sem 
efeito o disposto nos pontos i) e ii) da alínea b).

Alteração apresentada por Carlo Casini

Alteração 54
Artigo 15, nº 2

2. Quando se trata de obrigações alimentares 
entre cônjuges ou ex-cônjuges, o devedor 
pode opor à pretensão do credor a ausência 
de obrigação alimentar em relação ao 
mesmo, segundo a lei do país com o qual o 
casamento apresenta ligações mais 
estreitas.

2. Quando se trata de obrigações alimentares 
entre cônjuges ou ex-cônjuges, o devedor 
pode opor à pretensão do credor a ausência 
de obrigação alimentar em relação ao 
mesmo, segundo a lei do país com o qual o 
casamento foi celebrado.

Or. it

Justificação

A única ligação imaginável é o lugar onde o casamento foi celebrado ou estipulado.
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Alteração apresentada por Carlo Casini

Alteração 55
Artigo 17, nº 1, frase introdutória

1. A lei aplicável a uma obrigação alimentar 
determina, nomeadamente:

1. A decisão aplicável a uma obrigação 
alimentar determina, nomeadamente:

Or. it

Justificação

O regulamento não pode substituir as leis nacionais. Deverá ser a decisão, eventualmente 
judicial, que contém as alterações formuladas no artigo.

Alteração apresentada por Carlo Casini

Alteração 56
Artigo 20

A aplicação de uma disposição da lei 
designada pelo presente regulamento só 
pode ser afastada se for manifestamente 
incompatível com a ordem pública do foro. 
Contudo, a aplicação de uma disposição da 
lei de um Estado Membro designada pelo 
presente regulamento não pode ser 
afastada com base nesse fundamento.

A aplicação de uma disposição da lei 
designada pelo presente regulamento só 
pode ser afastada se for manifestamente 
incompatível com a ordem pública do foro.

Or. it

Justificação

Quando está em jogo a ordem pública, não há que distinguir entre Estado-Membro e Estado 
não membro.

Alteração apresentada por Carlo Casini

Alteração 57
Artigo 22

1. A citação ou notificação do documento 
que dá início à instância ou acto 

1. No que respeita aos procedimentos 
relativos ao acto que dá inicio à instância, 
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equivalente numa acção submetida ao 
tribunal de um Estado Membro pode 
igualmente ser efectuada pelos seguintes 
meios:

incluindo os relativos a citações e 
notificações, aos prazos, ao direito de 
defesa, à impugnação das sentenças, 
aplicam-se as normas do Estado-Membro 
em que se encontra o tribunal competente.

a) Citação ou notificação pessoal 
comprovada por aviso de recepção, datado 
e assinado pelo destinatário;
b) Citação ou notificação pessoal atestada 
por documento assinado pela pessoa 
competente para efectuar essa citação ou 
notificação, no qual declara que o 
destinatário recebeu o acto ou que se 
recusou a recebê-lo sem qualquer 
justificação legítima, acompanhado da data 
da citação ou notificação;
c) Citação ou notificação por via postal, 
comprovada pela assinatura e devolução 
pelo destinatário do aviso com a data de 
recepção;
d) Citação ou notificação por meios 
electrónicos, como o fax ou o correio 
electrónico, comprovada por aviso de 
recepção datado e assinado pelo 
destinatário e devolvido por este.
2. O requerido dispõe de um prazo para 
preparar a sua defesa, que não pode ser 
inferior a 30 dias, a contar da data de 
recepção do acto notificado ou citado em 
conformidade com o n.º 1.
3. Os Estados-Membros informarão a 
Comissão, num prazo de seis meses a contar 
da entrada em vigor do presente 
regulamento, dos métodos de notificação e 
de citação aplicáveis. Os Estados-Membros 
comunicarão à Comissão quaisquer 
alterações destas informações.

2. Os Estados-Membros informarão a 
Comissão, num prazo de seis meses a contar 
da entrada em vigor do presente 
regulamento, dos métodos de notificação e 
de citação aplicáveis. Os Estados-Membros 
comunicarão à Comissão quaisquer 
alterações destas informações.

A Comissão colocará essa informação à 
disposição do público.

A Comissão colocará essa informação à 
disposição do público.

Or. it

Justificação

Não é oportuno criar um procedimento especial. A diversidade das normas processuais 
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aumenta as dificuldades e pode atrasar a resolução dos problemas em vez de a tornar mais 
rápida e fácil.

Alteração apresentada por Carlo Casini

Alteração 58
Artigo 23

1. Se um requerido, que tenha a sua 
residência habitual num Estado-Membro 
que não aquele em que foi instaurado o 
processo, não comparecer, o tribunal 
competente deve suspender a instância 
enquanto não se estabelecer que o 
requerido foi devidamente notificado do 
acto introdutório da instância, ou acto 
equivalente, em conformidade com o artigo 
22º, ou que foram efectuadas todas as 
diligências nesse sentido. 
2. Se um requerido, que tenha a sua 
residência habitual no território de um 
Estado não membro não comparecer, o 
tribunal competente deve suspender a 
instância enquanto não se estabelecer que 
o requerido foi devidamente notificado do 
acto introdutório da instância, ou acto 
equivalente, a tempo de deduzir a sua 
defesa, ou que foram efectuadas todas as 
diligências nesse sentido.
3. O artigo 15º da Convenção da Haia, de 15 
de Novembro de 1965, relativa à citação e à 
notificação no estrangeiro dos actos judiciais 
e extrajudiciais em matéria civil ou 
comercial, é aplicável se o acto introdutório 
da instância, ou acto equivalente, tiver de ser 
enviado para o estrangeiro, em aplicação da 
referida convenção.

1. O artigo 15º da Convenção da Haia, de 15 
de Novembro de 1965, relativa à citação e à 
notificação no estrangeiro dos actos judiciais 
e extrajudiciais em matéria civil ou 
comercial, é aplicável se o acto introdutório 
da instância, ou acto equivalente, tiver de ser 
enviado para o estrangeiro

Or. it

Justificação

Não é oportuno criar um procedimento especial. A diversidade das normas processuais 
aumenta as dificuldades e pode atrasar a resolução dos problemas em vez de a tornar mais 
rápida e fácil.
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Alteração apresentada por Carlo Casini

Alteração 59
Artigo 24

Artigo 24º Suprimido
Decisão e reexame

1. Se o requerido não tiver comparecido e
a) Não tiver sido estabelecido que recebeu o 
acto introdutório da instância, ou um acto 
equivalente, ou
b) Tiver sido impedido de contestar o 
crédito alimentar por motivos de força 
maior ou devido a circunstâncias 
extraordinárias, sem qualquer culpa da sua 
parte,
pode ser proferida uma decisão, mas o 
requerido tem o direito de solicitar o seu 
reexame ao tribunal de origem.
2. O prazo para solicitar o reexame 
conta-se a partir do dia em que foi 
estabelecido que o requerido teve 
conhecimento da decisão e pôde agir e o 
mais tardar a contar do dia em que a 
autoridade competente de execução o 
informou dessa decisão. Este prazo não 
pode ser inferior a 20 dias.
3. Um pedido de reexame suspende todas as 
medidas de execução tomadas num 
Estado-Membro.

Or. it

Justificação

Não é oportuno criar um procedimento especial. A diversidade das normas processuais 
aumenta as dificuldades e pode atrasar a resolução dos problemas, em vez de a tornar mais 
rápida e fácil.
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Alteração apresentada por Carlo Casini

Alteração 60
Artigo 33

A recusa ou a suspensão, total ou parcial, da 
execução da decisão do tribunal de origem 
só pode ser decidida, a pedido do devedor, 
nos seguintes casos:

A recusa ou a suspensão, total ou parcial, da 
execução da decisão do tribunal de origem 
só pode ser decidida, a pedido do devedor, 
nos seguintes casos:

a) O devedor apresenta novas 
circunstâncias ou circunstâncias que eram 
desconhecidas do tribunal de origem 
quando este proferiu a sua decisão;

a) São impugnados defeitos no título 
executivo ou nos actos processuais; 

b) O devedor solicitou o reexame da 
decisão do tribunal de origem em 
conformidade com o artigo 24.º e não foi 
ainda tomada qualquer nova decisão;
c) O devedor já pagou a sua dívida; b) O devedor já pagou a sua dívida;

d) O direito de obter a execução da decisão 
do tribunal de origem prescreveu, total ou 
parcialmente;

c) O direito de obter a execução da decisão 
do tribunal de origem prescreveu, total ou 
parcialmente;

e) A decisão do tribunal de origem é 
incompatível com uma decisão proferida no 
Estado-Membro de execução ou que reúne 
as condições necessárias para o seu 
reconhecimento no Estado-Membro de 
execução.

d) A decisão do tribunal de origem é 
incompatível com uma decisão proferida no 
Estado-Membro de execução ou que reúne 
as condições necessárias para o seu 
reconhecimento no Estado-Membro de 
execução.

Or. it

Justificação

Quanto ao ponto a) não é possível reabrir, em sede de execução, o debate sobre as matérias 
que já foram objecto de um juízo definitivo. A execução só pode ser suspensa por motivos 
atinentes à própria execução, não os motivos que conduziram à decisão a executar (ver 
artigo 45º, nº 2 do Regulamento (CE) nº 44/ 2001).

Quanto ao ponto b) não é oportuno instaurar um procedimento especial. A diversidade das 
normas processuais aumenta as dificuldades e pode atrasar a resolução dos problemas, em 
vez de a tornar mais rápidas e fácil.

A possibilidade de reexame no Estado de origem introduz um sistema de impugnações 
anómalo.



AM\667735PT.doc 15/15 PE 388.738v01-00

PT

Alteração apresentada por Carlo Casini

Alteração 61
Artigo 34, nº 2

2. Só pode ser emitida uma ordem de 
pagamento automático mensal se a decisão 
foi notificada ao devedor através de um dos 
meios referidos no artigo 22º.

2. Só pode ser emitida uma ordem de 
pagamento automático mensal se a decisão 
foi notificada ao devedor através de um dos 
meios referidos no artigo 22º, em 
conformidade com a legislação em vigor no 
Estado-Membro de execução.

Or. it

Justificação

Não é conveniente criar um procedimento especial. A diversidade das normas processuais 
multiplica as dificuldades e pode atrasar a resolução dos problemas, em vez de a tornar mais 
fácil e rápida.


