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I. Análise da iniciativa  

 

• A iniciativa  

A presente iniciativa legislativa, apresentada pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, visa 

alargar as situações de indignidade sucessória a condutas que se traduzam na prática 

de crime de violência doméstica ou de maus tratos contra o autor da sucessão ou contra 

o seu cônjuge, descendente, ascendente, adotante ou adotado, alterando o artigo 

2034.º do Código Civil (Incapacidade por indignidade), e adaptando igualmente os 

artigos 2035.º e 2036.º às alterações introduzidas no artigo 2034.º. 

Conforme é referido na exposição de motivos, «apesar dos esforços transversais e de 

sucessivos Governos para lidar com o problema, continua a ser um fenómeno 

criminógeno com elevado relevo e impacto social, principalmente no que concerne à 

violência conjugal ou equiparada, mas também no que toca à violência contra idosos e 

aos crimes de maus tratos contra idosos», realidade que exige, segundo o proponente, 

a criação de mecanismos que atendam às particularidades, riscos e fragilidades dos 

mais vulneráveis, passando um desses mecanismos «por não permitir o benefício do 

infrator, impedindo que o criminoso herde da pessoa contra quem cometeu o crime» – 

concretamente, crime de violência doméstica ou de maus tratos que não resulte em 

morte. 

 A iniciativa legislativa compõe-se de dois artigos preambulares: o primeiro definidor do 

respetivo objeto e o segundo prevendo a alteração dos artigos 2034.º (Incapacidade por 

indignidade), 2035.º (Momento da condenação e do crime) e 2036.º (Declaração de 

indignidade) do Código Civil.  

Para melhor compreensão das alterações propostas, apresenta-se o seguinte quadro 

comparativo: 
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CÓDIGO CIVIL PROJETO DE LEI N.º 1017/XIII/4.ª 

Artigo 2034.º 

(Incapacidade por indignidade) 

Carecem de capacidade sucessória, por motivo de 

indignidade: 
a) O condenado como autor ou cúmplice de homicídio 

doloso, ainda que não consumado, contra o autor da 

sucessão ou contra o seu cônjuge, descendente, 

ascendente, adoptante ou adoptado; 

 

b) O condenado por denúncia caluniosa ou falso 

testemunho contra as mesmas pessoas, relativamente 

a crime a que corresponda pena de prisão superior a 

dois anos, qualquer que seja a sua natureza; 

 

 

 

c) O que por meio de dolo ou coacção induziu o autor 

da sucessão a fazer, revogar ou modificar o 

testamento, ou disso o impediu; 

d) O que dolosamente subtraiu, ocultou, inutilizou, 

falsificou ou suprimiu o testamento, antes ou depois da 

morte do autor da sucessão, ou se aproveitou de algum 

desses factos. 

 

Artigo 2034.º 

[...] 

Carecem de capacidade sucessória, por motivo de 

indignidade: 

a) (...); 

 

 

b) (...); 

 

 

c) O condenado como autor ou cúmplice de crime 

de violência doméstica ou de crime de maus tratos 

contra as pessoas referidas na alínea a); 

d) (anterior alínea c); 

 

e) (anterior alínea d). 

 

Artigo 2035.º 

(Momento da condenação e do crime) 

1 - A condenação a que se referem as alíneas a) e b) 

do artigo anterior pode ser posterior à abertura da 

sucessão, mas só o crime anterior releva para o efeito. 

2 - Estando dependente de condição suspensiva a 

instituição de herdeiro ou a nomeação de legatário, é 

relevante o crime cometido até à verificação da 

condição. 

 

Artigo 2035.º 

[...] 

1- A condenação a que se referem as alíneas a), b) e 

c) do artigo anterior pode ser posterior à abertura da 

sucessão, mas só o crime anterior releva para o efeito.  

2 - (…). 
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Artigo 2036.º 

(Declaração de indignidade) 

1 - A acção destinada a obter a declaração de 

indignidade pode ser intentada dentro do prazo de dois 

anos a contar da abertura da sucessão, ou dentro de 

um ano a contar, quer da condenação pelos crimes que 

a determinam, quer do conhecimento das causas de 

indignidade previstas nas alíneas c) e d) do artigo 

2034.º. 

 

2 - Caso o único herdeiro seja o sucessor afetado pela 

indignidade, incumbe ao Ministério Público intentar a 

ação prevista no número anterior. 

 

3 - Caso a indignidade sucessória não tenha sido 

declarada na sentença penal, a condenação a que se 

refere a alínea a) do artigo 2034.º é obrigatoriamente 

comunicada ao Ministério Público para efeitos do 

disposto no número anterior. 

 

 

Artigo 2036.º 

[...] 

1 - A ação destinada a obter a declaração de 

indignidade pode ser intentada dentro do prazo de dois 

anos a contar da abertura da sucessão, ou dentro de 

um ano a contar, quer da condenação pelos crimes 

que a determinam, quer do conhecimento das causas 

de indignidade previstas nas alíneas d) e e) do artigo 

2034.º. 

 

2 - (…).  

 

 

3 - Caso a indignidade sucessória não tenha sido 

declarada na sentença penal, a condenação a que se 

referem as alíneas a), b) e c) do artigo 2034.º é 

obrigatoriamente comunicada ao Ministério Público 

para efeitos do disposto no número anterior. 

 

 

• Enquadramento jurídico nacional  

 

De acordo com o disposto no artigo 2031.º do Código Civil1, «a sucessão abre-se no 

momento da morte do seu autor e no lugar do último domicílio dele», acrescentando-se 

no n.º 1 do artigo 2032:º que, «aberta a sucessão, serão chamados à titularidade das 

relações jurídicas do falecido aqueles que gozam de prioridade na hierarquia dos 

sucessíveis, desde que tenham a necessária capacidade». 

                                                           
1 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47344, de 25 de novembro de 1966 - texto consolidado disponível no portal do Diário da 

República Eletrónico. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116465279/201810151558/73618780/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34509075/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116465279/201810151559/73618781/diploma/indice
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A capacidade sucessória é uma «noção típica de Direito das Sucessões, que podemos 

definir como a idoneidade para ser destinatário de uma vocação sucessória2», ou, dito 

de outro modo, a «suscetibilidade de adquirir, como herdeiro ou legatário, as relações 

patrimoniais de uma pessoa falecida»3. 

O artigo 2033.º do Código Civil elenca quem tem capacidade sucessória – para além do 

Estado, todas as pessoas nascidas ou concebidas aquando da abertura da sucessão 

não excetuadas por lei e, relativamente à sucessão testamentária ou contratual, também 

os nascituros não concebidos (ou concepturos) filhos de pessoa determinada e as 

pessoas coletivas e as sociedades. 

A lei prevê dois institutos que geram incapacidade sucessória, ou seja, que permitem 

impedir que uma pessoa seja herdeira de outra – a indignidade, que é regulada no artigo 

2034.º e seguintes do Código Civil, e a deserdação, regulada nos artigos 2166.º e 

2167.º. A indignidade aplica-se a todos os tipos de vocação sucessória e a deserdação 

apenas à sucessão legitimária4.  

O artigo 2034.º do Código Civil tipifica, nas suas alíneas a) a d), as causas de 

incapacidade sucessória por motivo de indignidade: 

a) Ser condenado como autor ou cúmplice de homicídio doloso, ainda que não 

consumado, contra o autor da sucessão ou contra o seu cônjuge, descendente, 

ascendente, adotante ou adotado; 

b) Ser condenado por denúncia caluniosa ou falso testemunho contra as mesmas 

pessoas, relativamente a crime a que corresponda pena de prisão superior a 

dois anos, qualquer que seja a sua natureza; 

c) Induzir, por dolo ou coação, do autor da sucessão a fazer, revogar ou modificar 

o testamento, ou disso o impediu; 

                                                           
2 Cristina Pimenta Coelho in Código Civil Anotado, Ana Prata (coord.), Vol. II, Almedina, 2017, pág. 950. 

3 Ana Prata, Dicionário Jurídico, vol. I, Almedina, 5.ª edição, pág. 230. 

4 A deserdação permite que o autor da sucessão prive o herdeiro legitimário da legítima, mediante expressa declaração 

da causa em testamento, sempre que ocorra uma das causas previstas no n.º 1 do artigo 2166.º. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116465279/201810151658/73618783/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116465279/201810111726/73618784/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116465279/201810111726/73618784/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116465279/201810151601/73618943/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116465279/201810151602/73618944/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116465279/201810111726/73618784/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116465279/201810151601/73618943/diploma/indice
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d) Dolosamente subtrair, ocultar, inutilizar, falsificar ou suprimir o testamento, antes 

ou depois da morte do autor da sucessão, ou aproveitar-se de algum desses 

factos. 

 

Segundo Pires de Lima e Antunes Varela, a indignidade baseia-se, «(…) não numa 

razão objetiva (como a incapacidade natural ou física do herdeiro ou do legatário), mas 

numa circunstância de raiz puramente subjetiva, traduzida numa atitude de repúdio da 

lei pelos factos graves cometidos por alguém contra o autor da herança, o seu cônjuge 

ou familiares mais próximos.» 5 

A regra é, pois, a da capacidade sucessória, que só pode ser afastada nos casos 

legalmente previstos. Refira-se a este propósito o Acórdão de 7 de janeiro de 2010 

(Processo 104/07.9TBAMR.S1) do Supremo Tribunal de Justiça (STJ): não obstante 

considerar que a enumeração do artigo 2034.º é taxativa, o STJ negou o direito de 

suceder numa situação não elencada no mesmo, através da figura do abuso de direito6. 

O artigo 2035.º determina que a condenação nos crimes a que se referem as alíneas a) 

e b) do artigo 2034.º pode ser posterior à abertura da sucessão, mas só os crimes 

praticados anteriormente relevam para este efeito. Excetua-se, no caso da sucessão 

testamentária, as situações em que o facto gerador da indignidade tenha lugar depois 

da abertura da sucessão quando a instituição de herdeiro ou a nomeação de legatário 

dependa de condição suspensiva e o facto tenha sido praticado antes da verificação da 

condição. 

                                                           
5 Pires de Lima e Antunes Varela. Código Civil Anotado, Volume VI, Coimbra Editora, pág. 37. 

6 Nas conclusões desse Acórdão pode ler-se: «(…) 3 – A regra é, portanto, a da capacidade ( art.2033, n.º1 do C.Civil ); 

no que à sucessão legal se reporta, a exceção são – e são apenas, taxativamente – as exceções previstas nas alíneas 

a) e b) do art. 2034.º. 4 – No mais, ficará no património da vítima a “punição civil” da perda da capacidade sucessória: 

na sucessão legítima dispondo livremente dos seus bens, usando o mecanismo da sucessão testamentária; na sucessão 

legitimária, utilizando o mesmo mecanismo para deserdar o seu agressor, nas situações previstas no art.2166.º do C. 

Civil. 5 – Não pode todavia reconhecer-se capacidade sucessória a um pai que violou uma filha de 14 anos, a obrigou a 

abortar aos 15 anos, após cumprir a pena de prisão em que foi condenado persistiu na ofensa a sua filha (que nunca lhe 

perdoou ) e se vem habilitar à herança desta sua filha por morte dela aos 29 anos, em acidente de viação – reconhecer-

lhe essa capacidade seria manifestamente intolerável para os bons costumes e o fim económico e social do direito de 

lhe suceder e portanto ilegítimo, por abusivo, esse mesmo direito.» 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0a1c5dbe7191b5ae802576a50032d005?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0a1c5dbe7191b5ae802576a50032d005?OpenDocument
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116465279/201810161040/73618785/diploma/indice?p_p_state=maximized
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A indignidade é declarada pelo tribunal, em ação a isso destinada (cfr. artigo 2036.º do 

Código Civil) ou oficiosamente, pelo tribunal, na sentença de condenação penal pelo 

crime referido na alínea a) do artigo 2034.º. 

Esta última possibilidade foi introduzida pela Lei n.º 82/2014, de 30 de dezembro7, que, 

a propósito do crime de violência doméstica, em especial quando o único herdeiro é o 

autor do crime, aditou ao Código Penal8 um novo artigo 69.º-A nesse sentido. 

Para além disso, a Lei n.º 82/2014 aditou dois novos números ao artigo 2036.º do Código 

Civil, atribuindo legitimidade ao Ministério Público para intentar a ação destinada a obter 

a declaração de indignidade sempre que o indigno seja o único herdeiro e determinando 

a comunicação obrigatória ao Ministério Público, para efeitos de propositura da ação, 

da condenação pelo crime de homicídio doloso (nos termos da alínea a) do referido 

artigo 2034.º), sempre que a indignidade sucessória não seja declarada na sentença 

penal. 

A ação destinada a obter a declaração de indignidade pode ser intentada no prazo de 

dois anos a contar da abertura da sucessão ou de um ano a contar da condenação nos 

crimes que determinam a indignidade ou do conhecimento das causas previstas nas 

alíneas c) e d) do artigo 2034.º (dolo ou coação sobre o autor da sucessão relativamente 

ao testamento e atos sobre o próprio documento). 

Refira-se, contudo, que esta questão do prazo e da própria necessidade de propositura 

de uma ação judicial não tem sido pacífica na doutrina, havendo autores que defendem 

interpretação diferente. É o caso de Oliveira Ascensão, que entende que, se o indigno 

não tiver os bens em seu poder, a indignidade opera automaticamente, produzindo 

efeitos independentemente da sentença judicial9. Também o STJ veio já considerar que 

apenas é necessária uma ação de declaração de indignidade se o indigno tiver entrado 

                                                           
7 Cujos trabalhos preparatórios podem ser consultados aqui. 

8 Texto consolidado (a partir do Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de março) disponível no portal do Diário da República 

Eletrónico. 

9 Oliveira Ascensão, Direito Civil. Sucessões, 5.ª edição revista, Coimbra Editora, 2000, p. 208-211 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116465279/201810151604/73618786/diploma/indice
https://dre.pt/application/conteudo/66005767
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34437675/view
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115959478/201810151610/73583815/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116465279/201810151604/73618786/diploma/indice
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38586
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na posse efetiva dos bens da sucessão - vide Acórdãos de 23 de julho de 197410 e de 

16 de janeiro de 2003 (Processo 02B4124)11. 

A maioria da doutrina defende, no entanto, que é sempre necessária uma declaração 

judicial de indignidade 12 , sendo as alterações introduzidas pela Lei n.º 82/2014 

invocadas para reforçar esta tese13.  

Quanto ao prazo, há também autores que consideram que, decorrido o prazo referido, 

se o indigno não estiver na posse dos bens «deve admitir-se uma ação judicial com vista 

à declaração da indignidade, recorrendo por analogia, ao regime do prazo de invocação 

da anulabilidade»14. No mesmo sentido vão os dois acórdãos do STJ acima referidos. 

Uma vez declarada a indignidade, a devolução da sucessão ao indigno é havida como 

inexistente, sendo ele considerado, para todos os efeitos, possuidor de má-fé dos bens 

em causa (n.º 1 do artigo 2037.º do Código Civil). Na sucessão legal a capacidade do 

indigno não prejudica o direito de representação dos seus descendentes (n.º 2 do artigo 

2037.º do Código Civil), que são chamados à sucessão, o mesmo não acontecendo se 

em causa estiver uma deixa testamentária. Como regra, a representação existe também 

na sucessão testamentária (por exemplo, em caso de pré-morte do herdeiro ou repúdio 

da herança pelo mesmo), mas a redação do artigo 2037.º afasta-a no caso de 

indignidade. 

                                                           
10 Publicado no Boletim do Ministério da Justiça, n.º 239, 1974, pág. 224. 

11 Neste Acórdão pode ler-se: «Daí que se nos afigure poder concluir que o regime da indignidade - e sobretudo da 

produção ou não dos seus efeitos - dependerá da situação em que o pretenso indigno se encontra relativamente aos 

bens hereditários: caso se encontre na posse dos bens da herança ou de alguns deles, a indignidade, causa de 

incapacidade sucessória, terá que ser judicialmente declarada, dentro dos prazos expressamente previstos no citado art. 

2036.º; se, ao invés, os bens não estiverem em poder do pretenso indigno, não terão já os interessados de lançar mão 

da ação judicial para declaração da indignidade - e, nessa medida, sujeitarem-se aos aludidos prazos de caducidade - 

podendo, porém, invocá-la - resultando a mesma diretamente da lei - por via de exceção a todo o tempo.» 

12 Apoiando-se, designadamente, no elemento histórico: no Código de 1867 não havia qualquer referência a declaração 

judicial de indignidade, o que suscitou dúvidas na aplicação deste instituto, vindo o Código aprovado em 1966 prevê-la 

expressamente - Pires de Lima e Antunes Varela, obra citada, pág. 40-42. 

13 Cristina Pimenta Coelho, in Código Civil Anotado, Ana Prata (coord), Vol. II, Almedina, 2017, pág. 950. 

14 Cristina Araújo Dias in Código Civil anotado, Livro V – Direito das Sucessões, Almedina, 2018, pág. 40. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e86ed1e1e368cde780256cf3004519fc?OpenDocument
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116465279/201810161025/73618787/diploma/indice?p_p_state=maximized
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O autor da sucessão pode reabilitar o indigno – seja de forma expressa, em testamento 

ou escritura pública, seja de forma tácita, contemplando-o em testamento quando já 

conhecia a causa da indignidade; neste último caso, o indigno herda estritamente de 

acordo com a disposição testamentária (artigo 2038.º). 

Recorde-se que o crime de violência doméstica se encontra tipificado no artigo 152.º do 

Código Penal. Incorre na prática deste crime quem infligir, de modo reiterado ou não, 

maus tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações da liberdade e 

ofensas sexuais, ao cônjuge, ex-cônjuge ou pessoa de outro ou do mesmo sexo com 

quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação de namoro ou uma relação 

análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação; o progenitor de descendente 

comum em 1.º grau; ou a pessoa particularmente indefesa, nomeadamente em razão 

da idade, deficiência, doença, gravidez ou dependência económica. O crime de violência 

doméstica é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, «se pena mais grave lhe não 

couber por força de outra disposição legal». A pena de prisão sobe para: 

- 2 a 5 anos se o agente praticar o facto contra menor, na presença de menor, no 

domicílio comum ou no domicílio da vítima; ou difundir através da Internet ou de outros 

meios de difusão pública generalizada, dados pessoais, designadamente imagem ou 

som, relativos à intimidade da vida privada de uma das vítimas sem o seu 

consentimento; 

- 2 a 8 anos se resultar em ofensa à integridade física grave; 

- 3 a 10 anos em caso de morte. 

O crime de violência doméstica implica ainda a possibilidade de serem aplicadas ao 

arguido as penas acessórias de proibição de contacto com a vítima e de proibição de 

uso e porte de armas, pelo período de 6 meses a 5 anos, e de obrigação de frequência 

de programas específicos de prevenção da violência doméstica (n.º 4) e ainda a inibição 

do exercício das responsabilidades parentais, da tutela ou da curatela, por um período 

de um a dez anos (n.º 6). 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116465279/201810161026/73618788/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115959478/201809240001/73583942/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34437675/view?p_p_state=maximized
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O crime de maus tratos encontra-se previsto no artigo 152.º-A do Código Penal. Pratica 

este crime quem, tendo ao seu cuidado, à sua guarda, sob a responsabilidade da sua 

direção ou educação ou a trabalhar ao seu serviço, pessoa menor ou particularmente 

indefesa, em razão de idade, deficiência, doença ou gravidez, lhe infligir, de modo 

reiterado ou não, maus tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, 

privações da liberdade e ofensas sexuais, ou a tratar cruelmente; a empregar em 

atividades perigosas, desumanas ou proibidas; ou a sobrecarregar com trabalhos 

excessivos. O crime de maus tratos é punido com pena de prisão de um a cinco anos, 

«se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal». A pena é 

agravada para 2 a 8 anos de prisão se resultar em ofensa à integridade física grave e 

para 3 a 10 anos de prisão em caso de morte. 

 

II. Enquadramento parlamentar  

 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), não foram encontradas 

iniciativas legislativas pendentes sobre a matéria da indignidade sucessória. 

Já sobre o tema da violência doméstica, encontram-se pendentes as seguintes 

iniciativas legislativas15:  

 Projeto de Lei n.º 1013/XIII/3.ª (PAN) - Procede à alteração do artigo 41.º da Lei 

n.º 112/2009, de 16 de Setembro, reforçando os trâmites de cooperação das 

entidades empregadoras com os trabalhadores vítimas de violência doméstica; 

 

 Projeto de Lei n.º 978/XIII/3.ª (BE) - Cria os Juízos de Violência Doméstica; 

 

 Projeto de Lei n.º 977/XIII/3.ª (BE) -  Altera o Código de Processo Penal, 

alargando as possibilidades de aplicação de prisão preventiva e limitando a 

                                                           
15 Todas elas serão objeto de discussão, na generalidade, conjunta com o Projeto de Lei n.º 1017/XIII/4.ª, na reunião 

plenária de 26 de outubro de 2018. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115959478/201810151903/73583943/diploma/indice?p_p_state=maximized
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43093
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43093
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43093
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42936
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42935
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42935
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aplicação da figura da suspensão provisória de processo (31.ª alteração ao 

Código de Processo Penal); 

 

  Projeto de Lei n.º 976/XIII/3.ª (BE) - Altera o Código Penal, reforçando o combate 

à violência doméstica, sexual e sobre menores (46.ª alteração ao Código Penal); 

Consultada a mesma base de dados, não foram encontradas petições pendentes sobre 

estas matérias. 

 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

 

Nas XIII e XII Legislaturas, foram apresentadas as seguintes iniciativas legislativas 

sobre a matéria da indignidade sucessória: 

 Projeto de Lei n.º 795/XIII/3.ª (CDS-PP) - 66.ª alteração ao Código Civil, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de Novembro de 1966, criando a 

indignidade sucessória dos condenados por crimes de violência doméstica, 

maus tratos, sequestro ou de violação da obrigação de alimentos (na reunião 

plenária de 09.03.2018, em votação na generalidade: rejeitado, com votos 

contra do PS, do BE, do PCP e do PEV, votos a favor do CDS-PP e do PAN e a 

abstenção do PSD); 

 

 Projeto de Lei n.º 744/XIII/3.ª (CDS-PP) - Altera o Código Civil, criando a 

indignidade sucessória dos condenados por crimes de exposição ou abandono 

ou de omissão de obrigação de alimentos (na reunião plenária de 09.02.2018, 

em votação na generalidade: rejeitado, com votos contra do PS, do BE, do PCP 

e do PEV e votos a favor do PSD, do CDS-PP e do PAN); 

 

 Projeto de Lei n.º 246/XIII/1.ª (CDS-PP) - Altera o Código Civil, criando a 

indignidade sucessória dos condenados por crimes de exposição ou abandono 

ou de omissão de obrigação de alimentos (na reunião plenária de 22.12.2016, 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42935
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42935
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42934
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42934
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42246
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42246
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42246
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42246
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42083
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42083
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42083
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40407
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40407
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40407
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em votação na generalidade: rejeitado, com votos contra do PS, do BE, do PCP 

e do PEV, votos a favor do CDS-PP e do PAN e a abstenção do PSD); 

 

 Projeto de Lei n.º 662/XII/4.ª (BE) - Procede à alteração do Código Penal em 

matéria de indignidade sucessória (aprovado, dando origem à Lei n.º 82/2014, 

de 30.12 - Procede à trigésima quarta alteração ao Código Penal, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, e altera ainda o Código Civil, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966); 

 

 Projeto de Lei n.º 653/XII/4.ª (PSD e CDS-PP) - Altera o Código Penal e o Código 

Civil em matéria de indignidade sucessória (aprovado, dando origem à Lei n.º 

82/2014, de 30.12 - Procede à trigésima quarta alteração ao Código Penal, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, e altera ainda o 

Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966); 

 

 Projeto de Lei n.º 632/XII/3.ª (PS) - Procede à alteração do Código Penal, 

permitindo a declaração de indignidade sucessória, como efeito da pena 

aplicada, no âmbito de sentença condenatória pela prática do crime de homicídio 

(aprovado, dando origem à Lei n.º 82/2014, de 30.12 - Procede à trigésima quarta 

alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de 

setembro, e altera ainda o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, 

de 25 de novembro de 1966); 

 

Nas XII e XIII Legislaturas, foram apresentadas as seguintes iniciativas em matéria de 

violência doméstica: 

 

 Projeto de Lei n.º 432/XIII/2.ª (PAN) - Altera a Lei n.º 112/2009 de 16 de 

Setembro relativa ao regime jurídico aplicável à prevenção da violência 

doméstica e proteção e assistência das suas vítimas (iniciativa retirada em 

10.03.2018); 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38690
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38690
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18359
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38666
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38666
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18359
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18359
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18359
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082
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 Projeto de Lei n.º 353/XIII/2.ª (PAN) -  Afirma a necessidade de regulação urgente 

das responsabilidades parentais em situações de violência doméstica 

(aprovado, dando origem à Lei n.º 24/2017, de 24.05 - Altera o Código Civil 

promovendo a regulação urgente das responsabilidades parentais em situações de 

violência doméstica e procede à quinta alteração à Lei n.º 112/2009, de 16 de 

setembro, à vigésima sétima alteração ao Código de Processo Penal, à primeira 

alteração ao Regime Geral do Processo Tutelar Cível e à segunda alteração à Lei 

n.º 75/98, de 19 de novembro); 

 

 Projeto de Lei n.º 345/XIII/2.ª (PS) - Promove a regulação urgente das 

responsabilidades parentais e a atribuição de alimentos em situações de 

violência doméstica e de aplicação de medidas de coação ou de pena acessória 

que impliquem afastamento entre progenitores (aprovado, dando origem à Lei 

n.º 24/2017, de 24.05 - Altera o Código Civil promovendo a regulação urgente 

das responsabilidades parentais em situações de violência doméstica e procede 

à quinta alteração à Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro, à vigésima sétima 

alteração ao Código de Processo Penal, à primeira alteração ao Regime Geral 

do Processo Tutelar Cível e à segunda alteração à Lei n.º 75/98, de 19 de 

novembro); 

 

 Proposta de Lei n.º 324/XII/4.ª (GOV) - Procede à terceira alteração à Lei n.º 

112/2009, de 16 de setembro, que estabelece o regime jurídico aplicável à 

prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas 

(aprovado, dando origem à Lei n.º 129/2015, de 03.09 - Terceira alteração à Lei 

n.º 112/2009, de 16 de setembro, que estabelece o regime jurídico aplicável à 

prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas); 

 

 Projeto de Lei n.º 961/XII/4.ª (BE) - Altera a Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro, 

reforçando a proteção das vítimas de violência doméstica (aprovado, dando 

origem à Lei n.º 129/2015, de 03.09 - Terceira alteração à Lei n.º 112/2009, de 

16 de setembro, que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da 

violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas); 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40807http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40807
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40807http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40807
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40807http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40807
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40807http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40807
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40807http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40807
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40807http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40807
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40807http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40807
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40807http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40807
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40807http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40807
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40775
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40775
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40775
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40775
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19933
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19933
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39419
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39419
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39419
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18970
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39523
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39523
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18970
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 Projeto de Lei n.º 959/XII/4.ª (PCP) - Primeira Alteração à Lei n.º 104/2009, de 

14 de setembro Regime de Concessão de indemnização às vítimas de crimes 

violentos e de violência doméstica (aprovado, dando origem à Lei n.º 121/2015, 

de 01.09 - Primeira alteração à Lei n.º 104/2009, de 14 de setembro, que aprova 

o regime de concessão de indemnização às vítimas de crimes violentos e de 

violência doméstica); 

 

 Projeto de Lei n.º 838/XII/4.ª (BE) - Primeira alteração à Lei n.º 33/98, de 18 de 

julho, integrando a violência doméstica no âmbito dos objetivos e competências 

dos Conselhos Municipais de Segurança (aprovado, dando origem à Lei n.º 

106/2015, de 25.08 - Primeira alteração à Lei n.º 33/98, de 18 de julho, 

integrando a violência doméstica e a sinistralidade rodoviária no âmbito dos 

objetivos e competências dos conselhos municipais de segurança); 

 

 Projeto de Lei n.º 769/XII/4.ª (PSD e CDS-PP) - Reforça a proteção das vítimas 

de violência doméstica, procedendo à trigésima quinta alteração ao Código 

Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, e à segunda 

alteração à Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro, que estabelece o regime 

jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência 

das suas vítimas (aprovado, dando origem à Lei n.º 129/2015, de 03.09 - Terceira 

alteração à Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro, que estabelece o regime 

jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência 

das suas vítimas);  

 

 Projeto de Lei n.º 745/XII/4.ª (BE) - Altera o Código Civil, a Lei n.º 112/2009, de 

16 de setembro, e a organização tutelar de menores, garantindo maior proteção 

a todas as vítimas de violência doméstica e de outras formas de violência em 

contexto familiar (aprovado, dando origem à Lei n.º 129/2015, de 03.09 - Terceira 

alteração à Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro, que estabelece o regime 

jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência 

das suas vítimas);  

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39519
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39519
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39519
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18960
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39271
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39271
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39271
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18934
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18934
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39005
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39005
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39005
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39005
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39005
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39005
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18970
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38910
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38910
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38910
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38910
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18970
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 Projeto de Lei n.º 633/XII/3.ª (PS) - Procede à 21.ª alteração ao Código de 

Processo Penal, promovendo a proteção de vítimas de violência doméstica 

instituindo procedimento para a regulação provisória das responsabilidades 

parentais com atribuição provisória de pensão de alimentos e permitindo o 

afastamento do agressor (na reunião plenária de 09.01.2015, em votação na 

generalidade: rejeitado, com votos contra do PSD e do CDS-PP, votos a favor 

do PS, do BE e do PEV e a abstenção do PCP); 

 

 Projeto de Lei n.º 194/XII/1.ª (BE) - Reforça as medidas de proteção às vítimas 

de violência doméstica (aprovado, dando origem à Lei n.º 19/2013 - 29.ª 

alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de 

setembro, e primeira alteração à Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro, que 

estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à 

proteção e à assistência das suas vítimas); 

 

E ainda os seguintes Projetos de Resolução: 

 811/XIII/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao governo a aprovação de novo plano 

nacional para a igualdade de género, cidadania e não discriminação e a 

avaliação dos resultados e eficácia da aplicação de pulseira eletrónica em 

contexto de violência doméstica; 

 

 800/XIII/2.ª (BE) - Recomenda ao Governo a adoção de medidas de prevenção 

e combate à violência doméstica; 

 

 716/XIII/2.ª (PEV) - Programar, sensibilizar e desburocratizar para combater a 

violência doméstica; 

 

 714/XIII/2.ª (PEV) - Reforço de medidas que combatem a violência doméstica; 

 

 710/XIII/2.ª (BE) - Recomenda a capacitação das forças de segurança para a 

proteção às vítimas de violência doméstica; 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38587
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38587
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38587
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38587
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38587
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36830
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36830
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=17435
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41284
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41284
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41284
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41284
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41268
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41268
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41097
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41097
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41095
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41090
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41090
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 705/XIII/2.ª (PAN) - Recomenda ao Governo que diligencie pelo redimensionamento 

de pressupostos na aplicação do regime jurídico aplicável à prevenção da violência 

doméstica e protecção e assistência das suas vítimas;  

 

 658/XIII/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo a reorganização da rede de 

gabinetes de atendimento às vítimas de violência doméstica da GNR e da PSP; 

 

 558/XIII/2.ª (PAN) - Recomenda ao Governo a avaliação do desempenho do apoio 

judiciário no âmbito dos crimes de violência doméstica e regulação das 

responsabilidades parentais e que proceda a verificação da necessidade de criação 

de uma equipa multidisciplinar que dê apoio ao sistema judiciário  

 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar, na XIII Legislatura foi registada 

a seguinte petição sobre a matéria da violência doméstica: 

 Petição n.º 472/XIII/3.ª - Adoção de medidas eficazes em casos de violência 

doméstica (concluída). 

 

III. Apreciação dos requisitos formais  

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

A iniciativa em análise é subscrita por dezoito Deputados do CDS-PP, nos termos do 

artigo 167.º da Constituição e do 118.º do Regimento da Assembleia da República 

(RAR), que regulam ambos o poder de iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos 

Deputados, bem como dos grupos parlamentares, por força do disposto na alínea b) do 

artigo 156.º e na alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da Constituição, na alínea b) do n.º 1 

do artigo 4.º e na alínea f) do artigo 8.º do RAR. 

Respeita os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 119.º e nas alíneas a), b) e c) 

do n.º 1 do artigo 124.º do RAR, relativamente às iniciativas em geral, bem como os 

previstos no n.º 1 do artigo 123.º do mesmo diploma, quanto aos projetos de lei em 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41083
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41083
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41083
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40994
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40994
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40808
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40808
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40808
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40808
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13156
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particular. Respeita ainda os limites da iniciativa impostos pelo RAR, por força do 

disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 120.º, uma vez que este projeto de lei não parece 

infringir princípios constitucionais e define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa. 

Toma a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 119.º 

do RAR, encontra-se redigido sob a forma de artigos, é precedido de uma breve 

exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto 

principal, embora possa ser objeto de aperfeiçoamento em caso de aprovação, dando 

assim cumprimento aos requisitos formais estabelecidos no n.º 1 do artigo 124.º do 

RAR. 

O projeto de lei em apreciação deu entrada a 8 de outubro de 2018, foi admitido no dia 

seguinte, data em que baixou, na generalidade, por despacho de S. Ex.ª o Presidente 

da Assembleia da República, à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias (1.ª). 

O Grupo Parlamentar proponente juntou ao projeto de lei a respetiva avaliação de 

impacto de género (AIG). 

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

O título da presente iniciativa legislativa - «Altera o Código Civil, criando a indignidade 

sucessória dos condenados por crimes de violência doméstica ou maus tratos» - traduz 

sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º 

da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, conhecida como lei formulário 16, embora, em caso 

de aprovação, possa ser objeto de aperfeiçoamento, em sede de apreciação na 

especialidade ou em redação final. Para este efeito, sugere-se que seja considerada a 

                                                           
16 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, que estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o 

formulário dos diplomas, alterada e republicada pelas Leis n.os 2/2005, de 24 de janeiro, 26/2006, de 30 de junho, 

42/2007, de 24 de agosto, e 43/2014, de 11 de julho. 

https://dre.pt/application/file/25346100
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possibilidade de se iniciar o título com um substantivo17, como recomendam as regras 

de legística formal: 

 

Indignidade sucessória dos condenados por crimes de violência doméstica ou maus 

tratos (altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro 

de 1966). 

De acordo com o disposto n.º 1 do artigo 6.º da referida lei formulário, «os diplomas que 

alterem outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha 

havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas 

alterações, ainda que incidam sobre outras normas», pelo que, em rigor, o título deveria 

identificar o número da alteração ao Código Civil. Verifica-se, no entanto, que as leis 

que têm vindo a alterar este Código não têm identificado no título o número da alteração, 

por razões de segurança jurídica, dado o elevado número de alterações que lhe foram 

introduzidas, pelo que parece igualmente não dever ser feita essa referência no caso 

presente. 

O artigo 2.º desta iniciativa indica o decreto-lei que aprovou o Código Civil e, embora 

devesse também identificar os diplomas que o alteraram, por uma questão de coerência 

com o princípio acima enunciado e a prática que tem sido adotada e tendo, igualmente, 

presente que se encontram disponíveis para o cidadão versões consolidadas com 

expressa indicação das diversas alterações sofridas por este código, sugere-se que se 

omita neste artigo o elenco das alterações anteriores. 

O projeto de lei em apreciação nada dispõe quanto à sua entrada em vigor pelo que se 

aplica a regra relativa à vigência fixada no n.º 2 do artigo 2.º da lei formulário, segundo 

o qual na falta de fixação do dia, os diplomas referidos no número anterior (os atos 

legislativos e outros atos de conteúdo genérico) entram em vigor, em todo o território 

nacional e no estrangeiro, no quinto dia após a publicação. 

                                                           
17 Duarte, David et al (2002), Legística. Coimbra, Almedina, pág. 200. 
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Em caso de aprovação, a presente iniciativa toma a forma de lei, devendo ser objeto de 

publicação na 1.ª série do Diário da República, em conformidade com o disposto na 

alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da lei formulário. 

Na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar 

outras questões em face da lei formulário. 

 

• Regulamentação ou outras obrigações legais 

A presente iniciativa não prevê a necessidade de regulamentação posterior das suas 

normas, nem condiciona a sua aplicação ao cumprimento de qualquer obrigação legal. 

 

 

IV. Análise de direito comparado  

 

• Enquadramento no plano da União Europeia 

Nos termos do artigo 81.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE), a União deverá desenvolver uma cooperação judiciária nas matérias civis com 

incidência transfronteiriça, podendo adotar medidas para assegurar a compatibilidade 

das normas aplicáveis nos Estados-Membros em matéria de conflitos de leis e de 

jurisdição. 

Em 2000 surgiu um programa de medidas destinadas a aplicar o princípio do 

reconhecimento mútuo das decisões em matéria civil e comercial, comum à Comissão 

e ao Conselho, e que descrevia as medidas de harmonização das normas de conflitos 

de leis como medidas destinadas a facilitar o reconhecimento mútuo das decisões 

judiciais, prevendo também a elaboração de um instrumento relativo aos testamentos e 

sucessões. 

https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html#new-2-52
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2001.012.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2001:012:TOC
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Sucessivos programas18 sublinharam a necessidade de adotar um diploma legal em 

matéria de sucessões que tratasse da questão de conflitos de leis, competência 

judiciária, certificado sucessório europeu, bem como o alargamento do reconhecimento 

mútuo a matérias como as sucessões e testamentos, tendo em consideração os 

sistemas jurídicos. 

Neste sentido, o Regulamento (UE) n.º 650/2012, relativo à competência, à lei aplicável, 

ao reconhecimento e execução das decisões, e à aceitação e execução dos atos 

autênticos em matéria de sucessões e à criação de um Certificado Sucessório Europeu, 

procurou facilitar o bom funcionamento do mercado interno, suprimindo entraves à livre 

circulação de pessoas que exercem os seus direitos no âmbito de uma sucessão com 

incidência transfronteiriça. O regulamento oferece assim aos cidadãos a possibilidade 

de organizar antecipadamente a sua sucessão, garantindo eficazmente os direitos dos 

herdeiros e dos legatários, pessoas próximas do falecido e credores da sucessão. 

O regulamento em causa é aplicável apenas às sucessões por morte, e não às matérias 

fiscais, aduaneiras e administrativas. Refere-se ainda que a lei aplicável ao conjunto da 

sucessão é a lei do Estado onde o falecido tinha residência habitual no momento do 

óbito. Por outro lado, é também possível que uma pessoa escolha como lei para regular 

toda a sua sucessão a lei do Estado de que é nacional no momento em que faz a escolha 

ou no momento do óbito. 

Neste sentido, a lei que regular a sucessão determinará os beneficiários, respetivas 

quotas-partes e obrigações que lhes possam ser impostas. Frisa o regulamento que, na 

maior parte dos ordenamentos jurídicos, o termo «beneficiários» abrange os herdeiros 

e legatários. 

A iniciativa legislativa em apreço alterará, deste modo, uma lei aplicável à sucessão que 

definirá os beneficiários (herdeiros) da mesma. 

                                                           
18 Programa da Haia e Programa de Estocolmo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0650&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2005.053.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2005:053:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.115.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2010:115:TOC
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A Assembleia da República escrutinou 19  a proposta do regulamento em apreço, 

levantando dúvidas sobre a determinação de «residência habitual» e aplicação da figura 

da «ordem pública». 

As sucessões transnacionais encontram-se assim reguladas pela União Europeia, 

garantindo coerência e aplicação de uma única lei por uma única autoridade, evitando 

os processos judiciais paralelos, com eventuais sentenças contraditórias. Garante 

igualmente que as decisões proferidas num Estado-Membro são reconhecidas em toda 

a União, sem necessidade de quaisquer formalidades20. 

 

• Enquadramento internacional  

Outros países 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-Membros da União 

Europeia: Bélgica, Espanha, França e Itália. 

 

BÉLGICA 

O artigo 727 do Código Civil belga prevê que é indigno de herdar e, como tal, excluído 

da sucessão: 

1. Quem for condenado por ter, como autor, coautor ou cúmplice, praticado um ato que 

tenha resultado na morte do autor da sucessão, conforme previsto nos artigos 37621, 

393 a 39722 , 40123 , 40424  e 409, n.º 425 , do Código Penal, bem como quem for 

considerado culpado de ter tentado cometer tal ato; 

                                                           
19 http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=1323  

20 https://e-justice.europa.eu/content_general_information-166-pt.do  

21 Prevê o agravamento da pena dos crimes de violação e agressão sexual pela morte da vítima. 

22 Preveem vários tipos de homicídio – com intenção, com premeditação, parricídio, infanticídio, por envenamento. 

23 Agressão física sem intenção de provocar a morte. 

24 Administração voluntária de substâncias mas sem intenção de provocar a morte. 

25 Mutilação genital feminina sem intenção de provocar a morte. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1804032132&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1804032132&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1867060801%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=4&cn=1867060801&table_name=LOI&nm=1867060850&la=F&dt=CODE+PENAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&s
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=1323
https://e-justice.europa.eu/content_general_information-166-pt.do
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2. Quem for declarado indigno por ter cometido ou tentado cometer um dos atos 

mencionados no n.º 1, mas que, por ter entretanto falecido, não foi condenado pela 

prática desse ato; 

3. Quem for declarado indigno por ter sido declarado culpado de ter cometido, como 

autor, coautor ou cúmplice, um dos atos previstos nos artigos 375 (violação), 398 a 400 

(agressão física), 402, 403 e 405 (administração de substâncias com risco associado), 

409 (mutilação genital feminina), parágrafos 1 a 3 e 5 e artigo 422bis (culpa por omissão) 

do Código Penal. 

O mesmo artigo 727 do Código Civil determina que as indignidades mencionadas acima 

constituem sanções civis, sendo que a prevista no n.º 1 produz efeitos automaticamente 

com a condenação do herdeiro, a referida no n.º 2 é imposta pelo tribunal, a pedido do 

Ministério Público, e a do n.º 3 pode ser imposta pelo tribunal que declara o herdeiro 

culpado de ter cometido ou tentado cometer um dos fatos aí mencionados. 

 

Prevê-se também a possibilidade de reabilitação do indigno, por vontade expressa do 

autor da sucessão, manifestada em documento para o qual se exige a mesma 

formalidade de um testamento. Salvaguarda-se a representação, sempre que a ela haja 

lugar, e excluem-se expressamente consequências sucessórias para os filhos do 

indigno, que herdam, não podendo aquele nunca vir a herdar os bens em causa por 

forma indireta nem tendo qualquer direito de legal de gozo dos mesmos (artigos 728, 

729 e 730 do referido Código). 

ESPANHA 

Em Espanha, o artigo 756. do Código Civil determina que é considerado incapaz de 

herdar, por indignidade:  

- Quem for condenado por atentar contra a vida ou condenado em pena grave por 

agressão ou por exercer habitualmente violência física ou psicológica no âmbito familiar 

contra o autor da sucessão, seu cônjuge, unido de facto, descendentes ou ascendentes;  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1867060801%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=4&cn=1867060801&table_name=LOI&nm=1867060850&la=F&dt=CODE+PENAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&s
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
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- Quem for condenado por crimes contra a liberdade, integridade moral e liberdade e 

identidade sexual do autor da sucessão, seu cônjuge, unido de facto, descendentes ou 

ascendentes; 

- Quem for condenado em pena grave por ter cometido uma ofensa contra os direitos e 

deveres familiares a respeito da herança; 

- Aquele a quem tenha sido retirado o poder paternal, tutela ou assistência social de um 

menor ou incapaz pelo tribunal por razões que lhe sejam imputáveis, com relação à 

herança; 

- Quem tenha acusado o autor da sucessão de crime para o qual a lei preveja pena de 

prisão, quando a acusação seja declarada caluniosa; 

- O herdeiro maior de idade que, tendo conhecimento da morte violenta do autor da 

sucessão, não a tenha denunciado à justiça no prazo de um mês, quando esta não 

tenha já tomado as devidas diligências (esta causa de incapacidade cessa nos casos 

em que, de acordo com a lei, não esteja prevista a obrigação de se proceder a uma 

acusação); 

- Quem, através de ameaça, fraude ou violência, obrigue ou impeça o autor da sucessão 

a elaborar, modificar, revogar ou substituir testamento; 

- Em caso de deficiência do autor da sucessão, quem não lhe tenha prestado os 

cuidados a que estava obrigado, nos termos dos artigos 142.º a 146.º do Código Civil. 

O artigo 757. prevê a figura do perdão, dispondo que as causas da indignidade deixam 

de surtir efeito no caso de o autor da sucessão as conhecer aquando da feitura do 

testamento ou se, tomando conhecimento posteriormente, as perdoar em documento 

público. 

Tal como em Portugal, para a indignidade sucessória só relevam factos praticados antes 

da abertura da sucessão, podendo a sentença de condenação ser posterior. No caso 

de a deixa testamentária estar sujeita a condição, o momento relevante é o da 

verificação da mesma (artigo 758.). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20180804&tn=1#art757
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20180804&tn=1#art758
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Sempre que o excluído da herança seja descendente do autor da sucessão, os seus 

descendentes têm direito à legítima (artigo 761.). 

O incapaz de herdar que tenha os bens do autor da sucessão em seu poder tem de os 

devolver, bem como aos frutos ou rendimentos dos mesmos (artigo 760.). Contudo, caso 

o não faça, o artigo 762. determina que não pode intentar-se ação para declarar a 

incapacidade sucessória decorridos cinco anos após o herdeiro entrar na posse dos 

bens. 

 

FRANÇA 

 

O Código Civil francês regula a questão da indignidade sucessória no artigo 726 e 

seguintes, elencando factos que determinam a exclusão da sucessão e outros em que 

a incapacidade por indignidade pode ser declarada pelo tribunal. 

Assim, são considerados indignos de herdar e, como tal, automaticamente excluídos da 

sucessão, nos termos do artigo 726: 

- O condenado a uma pena criminal, como autor ou cúmplice, por ter morto ou tentado 

matar deliberadamente o autor da sucessão; 

- O condenado a uma pena criminal, como autor ou cúmplice, por ter deliberadamente 

golpeado ou exercido violência ou agressão sobre o autor da sucessão de que tenha 

resultado a morte não intencional deste. 

O artigo 727 enuncia quem pode ser declarado indigno de herdar e o artigo 727-1 dispõe 

que a declaração de indignidade é proferida pelo tribunal a pedido de outro herdeiro, no 

prazo de seis meses (a contar da abertura da sucessão ou da sentença de condenação 

do indigno, se for posterior), ou do Ministério Público, na ausência de herdeiro. De 

acordo com estas disposições, pode ser declarado indigno de herdar: 

 

- O condenado a uma pena correcional, como autor ou cúmplice, por homicídio 

voluntário, consumado ou tentado, do autor da sucessão; 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20180804&tn=1#art761
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20180804&tn=1#art760
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20180804&tn=1#art762
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DD6BE6DD3DE0D777022A78933B8E7D81.tplgfr26s_1?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20140902
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E2D31DBAEFA19A28B748EE1E4EBC9C44.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006430775&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20140902
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E2D31DBAEFA19A28B748EE1E4EBC9C44.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006430786&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20140902
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E2D31DBAEFA19A28B748EE1E4EBC9C44.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006430845&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20140902
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- O condenado a uma pena correcional, como autor ou cúmplice, por ter exercido 

violência sobre o autor da sucessão de que tenha resultado a morte não intencional 

deste; 

- O condenado por testemunho falso contra o autor da sucessão em processo criminal; 

- O condenado por voluntariamente não impedir crime contra a integridade física do 

autor da sucessão de que resulte a morte do mesmo, quando o poderia ter feito sem 

perigo para si ou para terceiros; 

- O condenado por denúncia caluniosa contra o autor da sucessão de que tenha 

resultado pena criminal para este. 

 

Prevê-se também a possibilidade de perdão por parte do autor da sucessão, que tem 

de ser expressa, sob a forma de testamento, e abrange tanto as situações elencadas 

no artigo 726 como no 727 (artigo 728). Estão excluídas as consequências sucessórias 

para os filhos do indigno, não tendo este, contudo, qualquer dos direitos que a lei atribui 

aos pais de gozo ou usufruto dos bens dos filhos (artigo 729 -1). 

 

ITÁLIA 

Em Itália, a indignidade sucessória está prevista no artigo 463 do Código Civil, 

prevendo-se que é excluído da sucessão como indigno: 

- Quem tenha voluntariamente morto ou tentado matar o autor da sucessão, seu 

cônjuge, descendente ou ascendente, desde que não ocorra nenhuma das causas que 

excluem a punibilidade de acordo com o direito penal; 

- Quem tenha cometido, contra as pessoas acima referidas, um facto ao qual o direito 

penal declare aplicáveis as disposições sobre o homicídio; 

- Quem tenha denunciado uma das pessoas referidas por um delito punível com prisão 

perpétua ou prisão no mínimo de três anos, se a denúncia for declarada caluniosa em 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E2D31DBAEFA19A28B748EE1E4EBC9C44.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006430795&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20140902
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E2D31DBAEFA19A28B748EE1E4EBC9C44.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006430854&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20140902
http://www.altalex.com/index.php?idnot=35079
http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-civile
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processo penal, ou tenha testemunhado contra as mesmas e o seu depoimento for 

declarado falso em processo penal; 

- Aquele a quem tenha sido retirado o poder paternal sobre o autor da sucessão, nos 

termos do artigo 330 do mesmo Código, e não o detenha no momento da abertura da 

sucessão; 

- Quem tenha induzido com violência ou dolo o autor da sucessão a fazer, revogar ou 

mudar o testamento ou a tenha impedido; 

- Quem tenha suprimido, escondido ou alterado o testamento pelo qual a sucessão teria 

sido regulada; 

- Quem tenha feito um testamento falso ou o tenha usado conscientemente. 

A indignidade tem de ser declarada judicialmente. Já em 2018, entrou em vigor uma lei 

(a Legge 11 gennaio 2018, n. 4) que veio introduzir alterações nesta matéria, 

modificando, entre outras, normas do Código Civil e do Código de Processo Penal. 

Assim, passou a haver lugar à suspensão da sucessão sempre que o cônjuge do autor 

da sucessão for investigado por homicídio, consumado ou tentado, do autor da 

sucessão até trânsito em julgado da sentença que o absolva ou condene (artigo 463-bis 

do Código Civil). Sendo condenado, tal como em qualquer sentença que condene um 

herdeiro por um dos factos previstos no artigo 463 do Código Civil, passou a prever-se 

que o juiz declara a indignidade do acusado (artigo 537-bis aditado ao Código de 

Processo Penal pela referida lei de 11 de janeiro de 2018). 

A reabilitação do indigno encontra-se prevista no artigo 466 do Código Civil, numa 

solução idêntica à da lei portuguesa: o autor da sucessão pode perdoar o indigno 

expressamente em testamento ou ato público ou contemplá-lo com uma deixa 

testamentária, herdando assim no estrito limite da mesma e desde que o autor da 

sucessão tivesse conhecimento da causa da indignidade. Por outro lado, determina-se 

que quem for excluído da sucessão por indignidade, sucedendo em seu lugar os seus 

filhos, não tem em relação a esses bens os direitos de usufruto ou de administração que 

a lei concede aos pais (artigo 465). 

http://www.altalex.com/documents/news/2014/11/10/della-potesta-dei-genitori
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/1/18G00020/sg
http://www.altalex.com/documents/news/2014/11/10/disposizioni-generali-sulle-successioni
http://www.altalex.com/documents/news/2014/09/03/giudizio-sentenza
http://www.altalex.com/index.php?idnot=35079
http://www.altalex.com/documents/news/2014/11/10/disposizioni-generali-sulle-successioni
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V. Consultas e contributos 

 

• Consultas obrigatórias 

Em 17 de outubro de 2018, a Comissão solicitou parecer escrito às seguintes entidades: 

Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público e Ordem 

dos Advogados. 

Todos os pareceres e contributos remetidos à Assembleia da República serão 

publicados na página da Internet da iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43097

