
Com o Tratado de Amsterdam a União Europeia recebeu uma competência
especialmente dirigida à unificação do direito internacional privado e do direito
processual civil internacional, habilitando uma cooperação reforçada entre os
Estados-membros mais ambiciosos, o que permitiu um aprofundamento da
relação jurídica entre eles.
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Fenômeno decorrente de uma intensa unificação das legislações autônomas
nacionais de direito internacional privado dos Estados-membros da União
Europeia que resulta na não aplicação das legislações citadas em certas
matérias e frente a determinados Estados.

ATUALMENTE

Reconhecendo o fenômeno da europeização, e a importância histórica do
Tratado de Amsterdam enquanto um reforço para essa harmonização das
legislações, um último fator a ser analisado é observar as perspectivas atuais
desse fenômeno através de leitura de recente regulamentação do Conselho da
União Europeia. Trata-se da Proposta de Regulamento do Conselho relativo à
competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e à execução de decisões em
matéria de regimes matrimoniais, do ano de 2011. Observa-se que essa proposta
destina-se, em particular, a criar na União Europeia um quadro normativo claro
relativo à determinação do tribunal competente e da lei aplicável aos regimes
matrimoniais e a facilitar a circulação das decisões e dos atos entre os Estados-
Membros. Tal harmonização das normas de conflitos de leis simplifica as
diligências necessárias, visto que os cidadãos passam a poder determinar qual a
lei aplicável em função de um conjunto único de normas que substituem as
normas nacionais de conflitos de leis que vigoram nos Estados-Membros.

Modalidade de Bolsa: PROBIC
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