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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

 

O presente impulso legislativo, da iniciativa das Deputadas e dos Deputados do Grupo Parlamentar do Bloco de 

Esquerda, visa fixar, em matéria de prazo internupcial, regras iguais para homens e mulheres, propondo assim 

a alteração do n.º 1 e a revogação do n.º 2 do artigo 1605.º do Código Civil1, e também da alínea c) do n.º 1 e 

o n.º 3 do artigo 12.º e do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 272/2001, de 13 de outubro2. 

 

Entendem os autores da iniciativa que o instituto do prazo internupcial, que descrevem como «o intervalo 

obrigatório definido por lei que deve mediar a dissolução de um casamento e a celebração de novo matrimónio», 

representa ainda os «pressupostos axiológicos vigentes à data da sua aprovação», bem como a «linguagem 

dominante então empregue». Para o efeito, convocam os ensinamentos dos Professores Pires de Lima e Antunes 

Varela, que fundamentam a existência desta figura jurídica com razões de decoro social, no caso de viuvez, e de 

conveniência social ou moral, no caso de divórcio. Interpretando este entendimento como «uma conceção 

conservadora, retrógrada e paternalista sobre o papel do Estado», ao arrepio das hodiernas tendências civilistas 

de «reforço da autodeterminação individual», os proponentes não defendem porém a mera supressão desta 

dilação, mas outrossim a uniformização deste prazo para homens e mulheres, fixando-o em 180 (cento e oitenta) 

dias para ambos os géneros. 

 

A exposição de motivos reconhece que o artigo 1605.º do Código Civil, aqui em alteração, resulta de certo modo 

do sistema de presunções da paternidade. Contudo, tal não é suficiente, na opinião dos proponentes, para 

justificar que após a dissolução do casamento, o homem, se pretender contrair novo matrimónio, possa fazê-lo 

decorridos 6 meses sobre essa data, enquanto a mulher terá sempre que aguardar 10 meses para o efeito. 

 

Por outro lado, os autores do presente projeto de lei consideram também inaceitável que uma mulher só possa 

beneficiar da mesma moratória internupcial que um homem se obtiver uma declaração judicial, acompanhada 

de atestado de médico especialista em ginecologia-obstetrícia, que comprove a sua situação de não gravidez. A 

significativa evolução científica ocorrida nas últimas décadas permite esclarecer as eventuais dúvidas sobre a 

verdade biológica da paternidade, não se compreendendo deste modo que o Estado possa persistir nesta 

discriminação entre homens e mulheres, que reputam como evidente, prevalecendo aqui a aplicação do princípio 

da igualdade em função do género sobre qualquer outro interesse que se possa afirmar neste contexto.  

 

O diploma ora proposto integra 4 (quatro) artigos, com as seguintes epígrafes: Objeto, Alterações ao Código 

Civil, Norma revogatória e Entrada em vigor. 

                                                           
1 De acordo com o texto consolidado em versão PDF à data da pesquisa, que se encontra disponível no DRE   
2 A versão apresentada foi consolidada pela Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa  

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106487514/201703231827/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=581&tabela=leis
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II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais 

e do cumprimento da lei formulário  

 

 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais 

  

O Projeto de Lei n.º 436/XIII/2.ª é subscrito por dezanove Deputados do Grupo Parlamentar do Bloco de 

Esquerda, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 167.º da Constituição e no artigo 118.º do Regimento da 

Assembleia da República (doravante Regimento), que consagram o poder de iniciativa de lei. Trata-se de um 

poder dos Deputados, nos termos da alínea b) do artigo 156.º da Constituição e da alínea b) do n.º 1 do artigo 

4.º do Regimento, e dos grupos parlamentares, nos termos da alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da Constituição 

e da alínea f) do artigo 8.º do Regimento. 

  

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

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, dando assim cumprimento aos requisitos formais 

estabelecidos no n.º 1 do artigo 124.º do Regimento. 

 

De igual modo encontram-se respeitados os limites à admissão das iniciativas, previstos no n.º 1 do artigo 120.º 

do Regimento, uma vez que este projeto de lei não parece infringir princípios constitucionais e define 

concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. 

  

O projeto de lei em apreciação deu entrada a 7 de março de 2017. Foi admitido e baixou na generalidade à 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) no dia 8 de março, por despacho 

de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da República, tendo sido anunciado em sessão plenária do dia seguinte. 

A respetiva discussão na generalidade encontra-se agendada para a reunião plenária de dia 30 de março de 

2017. 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

 

O título da presente iniciativa legislativa - Altera o Código Civil, eliminando a discriminação entre homens e 

mulheres em matéria de prazo internupcial - 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 3, embora, 

                                                           
3 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.o 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. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://dre.pt/application/file/25346100
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em caso de aprovação, possa ser objeto de aperfeiçoamento, em sede de apreciação na especialidade, ou na 

elaboração da redação final. 

 

Segundo as regras de legística formal, «o título de um ato de alteração deve referir o título do ato alterado, bem 

como o número de ordem de alteração» 4. Os proponentes identificaram no título a alteração que propõem ao 

Código Civil, no entanto tal pode ser complementado com a informação de que o mesmo foi aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966, parecendo aconselhável neste caso não acrescentar o 

número de ordem de alteração, para garantir o rigor jurídico da informação transmitida. Estes critérios foram 

seguidos nas mais recentes alterações ao Código Civil, introduzidas pelas Leis n.º 150/2015, de 10 de setembro, 

5/2017, de 2 de março, e 8/2017, de 3 de março. 

 

Do mesmo modo, sugere-se que conste do título a referência à alteração do Decreto-Lei n.º 272/2001, de 13 de 

outubro, que operou a transferência de competência decisória em determinados processos de jurisdição 

voluntária dos tribunais judiciais para o Ministério Público e as conservatórias do registo civil, constante da alínea 

b) do artigo 3.º deste projeto de lei. Consultando o Diário da República Eletrónico, verifica-se que este diploma 

foi alterado três vezes até à data. Porém, não se deverão incluir no título «a identificação dos atos anteriores, 

na medida em que» tal «poderia conduzir a títulos muito extensos» 5 e menos claros. Essas menções devem 

constar apenas do articulado da iniciativa, conforme estatuído pelo n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, o que 

sucede neste caso nos artigos 2.º (quanto ao Código Civil) e 3.º do projeto de lei. 

 

Consequentemente sugere-se o seguinte título: Elimina a discriminação entre homens e mulheres em matéria 

de prazo internupcial, procedendo à alteração ao Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de 

novembro de 1966, e à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 272/2001, de 13 de outubro, que opera a 

transferência de competência decisória em determinados processos de jurisdição voluntária dos tribunais judiciais 

para o Ministério Público e as conservatórias do registo civil. 

 

Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do artigo 166.º da Constituição, 

pelo que deve 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. 

 

No que respeita ao início de vigência, o artigo 4.º deste projeto de lei estabelece que a sua entrada em vigor 

ocorrerá no dia seguinte ao da sua publicação, mostrando-se assim conforme com o previsto no n.º 1 do artigo 

2.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, segundo o qual os atos legislativos entram em vigor no dia neles 

fixado, não podendo, em caso algum, o início de vigência verificar-se no próprio dia da publicação. 

                                                           
4 Duarte, David et al (2002), Legística. Coimbra, Almedina, pág. 201. 
5 Duarte, David et al (2002), Legística. Coimbra, Almedina, pág. 203. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/477358/details/maximized?p_p_auth=7ca5OmlM
http://data.dre.pt/eli/lei/150/2015/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/lei/5/2017/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/lei/8/2017/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/272/2001/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/272/2001/p/dre/pt/html
https://dre.pt/
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Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras questões em face da lei 

formulário. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes 

 

A presente iniciativa visa proceder à alteração do Código Civil, eliminando a discriminação entre homens e 

mulheres em matéria de prazo internupcial, previsto no artigo 1605.º do Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 47344, de 25 de novembro de 1966, com a redação decorrente da alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 

496/77, de 25 de novembro. 

  

O prazo internupcial consiste no período de tempo que decorre obrigatoriamente entre a dissolução, declaração 

de nulidade ou anulação de um matrimónio anterior e a celebração de novo matrimónio, sendo para os homens 

de 180 dias e para as mulheres de 300 dias, constituindo assim um impedimento matrimonial impediente, 

previsto na al. b) do artigo 1604.º do Código Civil. 

 

O estabelecimento do prazo internupcial procede do artigo 10.º do Decreto com força de lei n.º 1, de 25 de 

dezembro de 1910, que regulava o casamento como contrato civil, e que proibia qualquer dos ex-cônjuges de 

contrahir novo casamento emquanto não decorrerem sobre a dissolução do seu casamento anterior por divórcio, 

ou por morte, os prazos marcados no artigo 55.º do decreto com força de lei de 3 de novembro de 1910, ou 

seja, os estabelecidos na Lei do Divórcio. Os prazos fixados nesta lei eram, para a mulher, de um ano completo 

sobre a data da dissolução do casamento anterior e, para o homem, de seis meses. 

  

O Código Civil de 1966 introduziu duas importantes alterações relativamente ao regime instituído em 1910. A 

primeira consistiu precisamente na alteração do prazo internupcial aplicável à mulher, o qual passou de um ano 

para trezentos dias. A segunda alteração consistiu na previsão da nulidade ou anulação do casamento como 

causa de dissolução do matrimónio. 

 

O prazo internupcial apresenta-se como justificado em relação a ambos os cônjuges por razões de ordem moral 

e de decoro, mas quanto à mulher há uma outra razão que é a de evitar a chamada turbatio sanguinis, isto é, a 

de evitar dúvidas relativamente à paternidade de um filho nascido após a celebração do segundo casamento. 

Como se alega na exposição de motivos da iniciativa, o prazo imposto no artigo 1605.º decorre do disposto nos 

artigos 1826.º sobre a Presunção da paternidade, 1834.º relativo à Dupla presunção da paternidade e 1798.º 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106487514/201703171158/73409005/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/300030/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Decreto-Lei&types=SERIEI&numero=496%2F77
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/300030/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Decreto-Lei&types=SERIEI&numero=496%2F77
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106487514/201703171158/73409004/diploma/indice
https://dre.pt/application/conteudo/449215
https://dre.pt/application/conteudo/449215
https://dre.pt/application/conteudo/450661
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106487514/201703171158/73409292/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106487514/201703171158/73409300/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106487514/201703171158/73409258/diploma/indice
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referente à Conceção, todos do Código Civil, e todos relacionados com o sistema legal português de presunções 

da paternidade. A este propósito refira-se que este prazo internupcial imposto à mulher corresponde exatamente 

ao período máximo de gestação uterina fixado pelo artigo 1798.º do Código Civil. 

 

Segundo a iniciativa, a diferença de prazo internupcial estabelecida para o homem e para a mulher consiste 

numa discriminação injustificável, pois «num Estado de Direito Democrático moderno a igualdade de género e 

os direitos das mulheres constituem traves mestras da arquitetura de direitos fundamentais da sociedade», e 

ainda porque «os avanços significativos verificados nas últimas décadas na ciência permitem-nos hoje dissipar, 

de forma célere e eficaz, todas as dúvidas sobre a verdade biológica da paternidade, não podendo o Estado, a 

pretexto desse objetivo, insistir numa discriminação evidente entre homens e mulheres.» 

 

A versão original do artigo 1605.º6 do Código Civil, dada pelo Decreto-Lei n.º º 47344/66, de 25 de novembro, 

tinha a seguinte redação: 

 

Artigo 1605.º 

(Prazo internupcial) 

1. O impedimento do prazo internupcial obsta ao casamento daquele cujo matrimónio anterior foi dissolvido, 

declarado nulo ou anulado, enquanto não decorrerem, sobre a dissolução, declaração de nulidade ou anulação, 

cento e oitenta ou trezentos dias, conforme se trate de varão ou mulher.  

 2. É, porém, lícito à mulher contrair novas núpcias passados cento e oitenta dias, se obtiver a declaração judicial 

de que não está grávida, ou tiver tido algum filho depois da dissolução, declaração de nulidade ou anulação do 

casamento anterior.  

 3. Sendo declarado nulo o casamento católico, o prazo conta-se a partir do registo da sentença proferida pelos 

tribunais eclesiásticos; no caso de divórcio ou anulação do casamento civil, o prazo conta-se a partir do trânsito 

em julgado da respectiva sentença.  

 4. Cessa o impedimento do prazo internupcial, se o casamento se tiver dissolvido por conversão da separação 

judicial de pessoas e bens em divórcio, salvo se não tiverem decorrido desde a separação os prazos referidos 

nos números anteriores. 

 

Em 1975 e em 1976 verificaram-se duas alterações do n.º 4 do artigo 1605.º como segue: 

 

 

 

                                                           
6 Versão disponibilizada pela página eletrónica da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa  

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=775A1605&nid=775&tabela=lei_velhas&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=1#artigo
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Alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 

261/75, de 27 de maio. 

Alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 

561/76, de 17 de julho. 

Artigo 1605.º 

(Prazo internupcial) 

1. O impedimento do prazo internupcial obsta ao 

casamento daquele cujo matrimónio anterior foi 

dissolvido, declarado nulo ou anulado, enquanto não 

decorrerem, sobre a dissolução, declaração de 

nulidade ou anulação, cento e oitenta ou trezentos 

dias, conforme se trate de varão ou mulher.  

 2. É, porém, lícito à mulher contrair novas núpcias 

passados cento e oitenta dias, se obtiver a declaração 

judicial de que não está grávida, ou tiver tido algum 

filho depois da dissolução, declaração de nulidade ou 

anulação do casamento anterior.  

 3. Sendo declarado nulo o casamento católico, o 

prazo conta-se a partir do registo da sentença 

proferida pelos tribunais eclesiásticos; no caso de 

divórcio ou anulação do casamento civil, o prazo 

conta-se a partir do trânsito em julgado da respectiva 

sentença.  

 4. Cessa o impedimento do prazo internupcial se o 

casamento se tiver dissolvido por conversão da 

separação judicial de pessoas e bens em divórcio, 

salvo se não tiverem decorrido desde a separação os 

prazos referidos nos números anteriores, e ainda 

quando o divórcio houver sido decretado sem 

fundamento nos factos previstos nas alíneas f) 

e g) do artigo 1778.º. 

Artigo 1605.º 

(Prazo internupcial) 

1. O impedimento do prazo internupcial obsta ao 

casamento daquele cujo matrimónio anterior foi 

dissolvido, declarado nulo ou anulado, enquanto não 

decorrerem, sobre a dissolução, declaração de 

nulidade ou anulação, cento e oitenta ou trezentos 

dias, conforme se trate de varão ou mulher.  

 2. É, porém, lícito à mulher contrair novas núpcias 

passados cento e oitenta dias, se obtiver a declaração 

judicial de que não está grávida, ou tiver tido algum 

filho depois da dissolução, declaração de nulidade ou 

anulação do casamento anterior.  

 3. Sendo declarado nulo o casamento católico, o 

prazo conta-se a partir do registo da sentença 

proferida pelos tribunais eclesiásticos; no caso de 

divórcio ou anulação do casamento civil, o prazo 

conta-se a partir do trânsito em julgado da respectiva 

sentença.  

 4. Cessa o impedimento do prazo internupcial se o 

casamento se tiver dissolvido por conversão da 

separação judicial de pessoas e bens em divórcio, 

salvo se não tiverem decorrido desde a separação os 

prazos referidos nos números anteriores, e ainda 

quando o divórcio houver sido decretado com 

fundamento nos factos previstos nas alíneas f) e h) 

do artigo 1778.º7 

 

A propósito da matéria vertida, refira-se a Lei n.º 7/2001, de 11 de maio (versão consolidada), que adota medidas 

de proteção das uniões de facto, e define a união de facto (no n.º 2 do artigo 1.º) como sendo a situação jurídica 

                                                           
7 As versões de 1975 e de 1976 do artigo 1778.º do Código Civil não têm correspondência com a atual versão, cuja redação 

é a da Lei n.º 61/2008, de 31 de outubro, que alterou o regime jurídico do divórcio. Em 1975 e 1976, a redação do artigo 

1778.º dizia respeito aos fundamentos da separação litigiosa. 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_busca_art_velho.php?nid=775&artigonum=775A1605&n_versao=2&so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_busca_art_velho.php?nid=775&artigonum=775A1605&n_versao=3&so_miolo=
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34471975/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/73719179/201703171524/73263864/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106487514/201703212000/73409226/diploma/indice
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_busca_art_velho.php?nid=775&artigonum=775A1778&n_versao=2&so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_busca_art_velho.php?nid=775&artigonum=775A1778&n_versao=3&so_miolo=
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de duas pessoas que, independentemente do sexo, vivam em condições análogas às dos cônjuges há mais de 

dois anos. O legislador, para estes casos, não optou pela presunção automática da paternidade, à semelhança 

do que ocorre no Código Civil para os matrimónios, resultando aquela de um reconhecimento voluntário do pai 

(denominada perfilhação), ou de uma declaração do tribunal (após uma ação de investigação da paternidade), 

o que justifica a inexistência de um impedimento correspondente ao prazo internupcial para os matrimónios. 

 

Impedem, porém, a atribuição de direitos ou benefícios fundados na união de facto, a menoridade à data do 

reconhecimento da união de facto; a demência notória e a interdição ou inabilitação por anomalia psíquica 

verificadas em momento anterior ao início da união de facto; o casamento não dissolvido, salvo se tiver sido 

decretada a separação de pessoas e bens; o parentesco na linha reta ou no 2.º grau da linha colateral ou 

afinidade na linha reta, e a existência de uma condenação anterior de uma das pessoas como autor ou cúmplice 

por homicídio doloso ainda que não consumado contra o cônjuge do outro. Acresce ainda o requisito temporal 

para o reconhecimento da união de facto, que é o de os sujeitos viverem em comunhão de leito, de habitação e 

de mesa, em condições análogas às dos cônjuges, há mais de dois anos.   

 

Nas relações matrimoniais reguladas pelo Código Civil, nos termos do já referido artigo 1604.º constituem 

impedimentos impedientes, além do prazo internupcial, a falta de autorização dos pais ou do tutor para o 

casamento do nubente menor, quando não suprida pelo conservador do registo civil; o parentesco no terceiro 

grau da linha colateral; o vínculo de tutela, curatela ou administração legal de bens; e a pronúncia do nubente 

pelo crime de homicídio doloso, ainda que não consumado, contra o cônjuge do outro, enquanto não houver 

despronúncia ou absolvição por decisão passada em julgado. 

 

O Decreto-Lei n.º 496/77, de 25 de novembro, que procedeu à Reforma de 77 do Código Civil português, resultou 

da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 53/77, de 26 de julho, que autorizou o Governo a alterar o 

Código Civil, e que por sua vez teve origem na Proposta de Lei n.º 108/I (GOV). 

 

A iniciativa em apreço altera, ainda, o Decreto-Lei n.º 272/2001, de 13 de outubro, que opera a transferência de 

competência decisória em determinados processos de jurisdição voluntária dos tribunais judiciais para o 

Ministério Público e as conservatórias do registo civil, com as alterações que foram introduzidas pela Declaração 

de Retificação n.º 20-AR/2001, de 30 de novembro, pelo Decreto-Lei n.º 324/2007, de 28 de setembro, pela Lei 

n.º 61/2008, de 31 de outubro e pelo Decreto-Lei n.º 122/2013, de 26 de agosto. A alteração versa sobre os 

procedimentos da competência exclusiva do conservador, e consiste na revogação da alínea c) do n.º 1 e do n.º 

3 do artigo 12.º, sobre objeto, competência e procedimento, e o artigo 15.º, sobre a dispensa de prazo 

internupcial para a mulher. 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/300030/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Decreto-Lei&types=SERIEI&numero=496%2F77
https://dre.pt/application/conteudo/408722
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=31966
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/621556/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Decreto-Lei&types=SERIEI&numero=272%2F2001
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/203232/details/maximized?p_p_auth=F6fTvESz
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/203232/details/maximized?p_p_auth=F6fTvESz
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/642527/details/maximized?p_p_auth=F6fTvESz
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/439097/details/maximized?p_p_auth=F6fTvESz
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/439097/details/maximized?p_p_auth=F6fTvESz
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499517/details/maximized?p_p_auth=F6fTvESz
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O Decreto-Lei n.º 272/2001, de 13 de outubro, foi aprovado ao abrigo da autorização legislativa conferida pela 

Lei n.º 82/2001, de 3 de agosto, que autorizou o Governo a atribuir e transferir competências relativamente a 

um conjunto de processos especiais dos tribunais judiciais para o Ministério Público, as conservatórias de registo 

civil, predial, comercial e automóvel e os cartórios notariais, e que teve como origem a Proposta de Lei n.º 

75/VIII (GOV).  

 

 Enquadramento doutrinário/bibliográfico 

 

CABRAL, João de Pina - A lei e a paternidade: as leis de filiação portuguesas vistas à luz da antropologia social. 

Análise social. Vol. XXVIII nº 123-124, (1993), p. 975-997. [Consult. 17 de mar. 2017]. Disponível em 

http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223293757Y8uPG2on7Lf02NA3.pdf 

 

Resumo: Neste artigo sobre as leis portuguesas da filiação, o autor refere a questão da turbatio sanguinis 

(distúrbio ou confusão do sangue), a que se recorre para descrever situações onde poderá haver dúvidas sobre 

quem é o pai. A lei estabelece um período mínimo durante o qual não é possível a uma pessoa recentemente 

divorciada ou viúva voltar a casar. No Código Civil de 1966, o período corresponde, no caso dos homens, ao 

período mínimo legal de conceção (180 dias) e, no caso das mulheres, ao período máximo legal de conceção 

(300 dias) - artigo 1605.°. O autor conclui que apesar de o vínculo de sangue ser aplicável tanto à filiação 

materna como à filiação paterna, no uso comum do termo, a filiação paterna assume primazia.  

 

VARELA, João de Matos Antunes – Direito da família. Lisboa: Livraria Petrony. 1982. Cota: 132/82. 

 

Resumo: Antunes Varela debruça-se sobre o direito matrimonial, consubstanciado no Código Civil de 1966, fiel 

à conceção tradicional de matrimónio e à ideia da família como uma sociedade hierarquicamente organizada e 

funcionalmente diferenciada, imagem esta ultrapassada pela reforma de 1977, que, segundo o autor, a substituiu 

por uma «sociedade conjugal igualitária, funcionalmente indiferenciada, ampliando substancialmente o elenco 

das causas de modificação e de extinção da relação matrimonial.» 

 

São analisados os diversos impedimentos para realização do casamento, entre os quais o prazo internupcial: «se 

um dos nubentes tiver sido casado e o casamento houver sido dissolvido (por divórcio ou por morte do seu 

cônjuge), declarado nulo ou anulado, não lhe é permitida a celebração de novo casamento, enquanto não 

decorrer certo prazo sobre a dissolução, declaração de nulidade ou anulação do anterior (artigos 1604º e 1605º) 

do Código Civil.»  

 

 

https://dre.pt/application/conteudo/375405
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=18546
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=18546
http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223293757Y8uPG2on7Lf02NA3.pdf
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Este prazo obedece a uma dupla motivação, tratando-se, por um lado, de respeito pelas convenções sociais que 

exigem um mínimo de deferência pela memória do cônjuge falecido, no caso de viuvez, consistindo numa espécie 

de luto oficial genericamente decretado por lei e, no caso de divórcio, de nulidade ou anulação do casamento, 

uma atitude de conveniência social e respeito pelas convenções sociais. Por outro lado, trata-se de uma exigência 

de natureza jurídica para prevenir a chamada turbatio sanguinis, ou seja, a dúvida sobre a paternidade real do 

filho que a mulher venha a ter logo após a realização do segundo casamento. Esta segunda razão explica a 

diferença entre o prazo internupcial para os homens (180 dias) e para as mulheres (300 dias), por ser esse o 

limite da presunção de paternidade estabelecido no referido Código. 

 

VARELA, João de Matos Antunes; LIMA, Fernando Andrade Pires de - Código Civil anotado. Coimbra: Coimbra 

Editora, 1992. Vol. IV (Artigos 1576º a 1795º). Cota: 540/87 (4) 

 

Resumo: Relativamente ao prazo internupcial, objeto da presente iniciativa legislativa, consulte-se o referido 

Código Civil anotado (artigo 1605º), p. 98-103. 

 

 Enquadramento internacional 

Países europeus 

 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da União Europeia: Espanha e França. 

 

ESPANHA 

 

Em Espanha, os impedimentos de matrimónio vêm regulados nos artigos 46.º e 47.º do Código Civil, aprovado 

pelo Real Decreto de 24 de julio de 1889, alterados pelas Leys 24 de abril de 1958, 30/1981, de 7 de julio e 

15/2015, de 2 de julio. Assim, estipula o artigo 46.º que não podem contrair matrimónio los menores de edad 

no emancipados e los que estén ligados con vínculo matrimonial. O artigo 47.º estipula, ainda, que não podem 

contrair matrimónio los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción; los colaterales por 

consanguinidad hasta el tercer grado; e, los condenados como autores o cómplices de la muerte dolosa del 

cónyuge de cualquiera de ellos. 

 

Até à reforma de 1981, operada pela Ley 30/1981, de 7 de julio, o matrimónio era proibido, conforme estipulado 

no artigo 45.º na versão de 1958 do Código Civil, nos termos seguintes:  

Primero. Al menor de edad no emancipado por anteriores nupcias que no haya obtenido la licencia de las personas 

a quienes corresponde otorgarla. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r0-cc.l1t4.html#a46
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r0-cc.l1t4.html#a47
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-16216
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&b=64&tn=1&p=19580425
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Segundo. A la viuda durante los trescientos un días siguientes a la muerte de su marido, o antes de su 

alumbramiento, si hubiese quedado encinta, y a la mujer cuyo matrimonio hubiera sido declarado nulo, en los 

mismos casos y términos, a contar desde su separación legal. 

Tercero. Al tutor con las personas que tenga o haya tenido en guarda hasta que, cesado en su cargo se aprueben 

las cuentas del mismo, salvo el caso de que el padre de la persona sujeta a tutela hubiese autorizado el 

matrimonio en testamento o escritura pública. 

 

Ou seja, a lei espanhola previu até 1981, no n.º 2 do artigo 45.º do Código Civil, o denominado plazo de viudez, 

equivalente ao prazo internupcial da ordem jurídica portuguesa. Este impedimento foi no entanto eliminado em 

1981, passando a partir daí as mulheres e os homens a ter tratamento igual perante a lei quanto a esta matéria. 

 

FRANÇA 

 

À semelhança do que sucede em Espanha, também em França o Código Civil previu, até 2005, o délai de viduité 

de 300 dias, que consistia num prazo imposto por lei às mulheres viúvas ou divorciadas até se poderem casar 

novamente, após a dissolução do seu anterior casamento. Esse prazo tinha como objetivo evitar conflitos de 

paternidade respeitantes às crianças concebidas no decurso do processo do divórcio, ou ainda no período 

precedente ao falecimento do marido. Eram os artigos 228 e 261 do Code Civil que previam e regulavam o délai 

de viduité, mas que foram entretanto revogados pela Loi n.º 2004-439, de 26 de maio de 2004, que entrou em 

vigor em 1 de janeiro de 2005. Após esta data, a mulher e o homem passaram a ter igualdade de tratamento 

quanto aos prazos para se voltarem a casar.  

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

 Iniciativas legislativas 

 

Efetuada consulta à base de dados do processo legislativo da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se que deram 

entrada na Assembleia da República, na passada sexta-feira, dia 24 de março, as seguintes iniciativas sobre 

matéria conexa com a presente: 

 

 Projeto de Lei 472/XIII/2.ª (PS) - Revê o regime jurídico de impedimentos impedientes consagrado no 

Código Civil, revendo os prazos aplicáveis à celebração de casamentos 

 Projeto de Lei 474/XIII/2.ª (PAN) - Assegura a liberdade individual de cada pessoa para contrair 

casamento, eliminando o prazo internupcial previsto pelo artigo 1605.º do CC 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EE559BB06F92D4781E9232AC6A140AD0.tpdila18v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006136143&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20040501
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006423647&idSectionTA=LEGISCTA000006149992&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20040501#LEGIARTI000006423656
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EE559BB06F92D4781E9232AC6A140AD0.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000000439268&idArticle=LEGIARTI000006284816&dateTexte=20040527
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41196
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41198
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 Petições 

 

Consultada a base de dados do processo legislativo e da Atividade Parlamentar (AP), não se identificou 

qualquer petição pendente, neste momento, sobre matéria idêntica. 

 

V. Consultas e contributos 

 

Foi solicitada a 22 de março de 2017 a emissão de pareceres ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho 

Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados, bem como à Associação Portuguesa de Mulheres 

Juristas, sendo que quer estes, quer os demais contributos que forem recebidos neste âmbito serão 

disponibilizados no site da Assembleia da República, mais especificamente na página eletrónica da presente 

iniciativa. 

 

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

 

Em face da informação disponível, não é possível quantificar eventuais encargos resultantes da aprovação da 

presente iniciativa, não se prevendo porém a sua existência em face do teor da mesma. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41098
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41098

