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

 

A iniciativa em análise, da autoria do Grupo Parlamentar do PCP, tem como realidade subjacente os 

acidentes resultantes dos riscos que os pescadores, no exercício da sua atividade, correm, e que, em relação a 

alguns, lhes retira a própria vida. 

 

Como em muitos naufrágios os corpos dos pescadores não são encontrados e uma vez que o artigo 

114.º do Código Civil o exige como requisito para requerer a declaração de morte presumida que tenham 

"decorridos dez anos sobre a data das últimas notícias, ou passados cinco anos, se entretanto o ausente 

houver completado oitenta anos de idade", muitas famílias “ficam vários anos sem qualquer proteção e 

impossibilitadas de receber a indemnização a que têm direito” pela morte do seu familiar em acidente de 

trabalho. 

 

Para os proponentes, a solução legal não é a adequada nem justa, ainda que as famílias tenham ao 

seu dispor a possibilidade de intentar uma ação judicial para ser declarada a morte presumida, sem cumprir 

aqueles prazos acima referidos, pois, na prática, a demora na decisão da ação judicial e as provas que têm de 

ser apresentadas dificultam a obtenção do resultado. 

 

 Constataram também os proponentes que apenas a Mútua dos Pescadores procede ao pagamento 

antecipado das indemnizações por morte dos pescadores, sendo que as restantes companhias de seguros 

obrigam ao decurso do tempo necessário para a declaração de morte presumida para pagar as indemnizações 

devidas, com consequências dramáticas, em termos sociais e de sobrevivência, para as famílias enlutadas. 

 

Neste sentido, atendendo a que o naufrágio de uma embarcação de pesca é hoje praticamente 

impossível de falsificar - sendo, pelo contrário, relativamente fácil identificar a embarcação sinistrada, a sua 

tripulação e se os tripulantes estão, com grande grau de certeza, mortos ou não -, os proponentes entendem 

que os critérios e as cautelas necessárias para a declaração de morte presumida devem ser alterados quando 

ocorram estas situações.  

A presente iniciativa cria, assim, um regime especial de morte presumida que permita determinar, de 

uma forma simples e pouco burocrática, a morte presumida de pescadores vítimas de um naufrágio, caso o 

corpo do pescador não seja encontrado num período de 90 dias após o acidente.  
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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 

 A iniciativa legislativa sub judice é apresentada por 14 Deputados do grupo parlamentar do PCP, 

no âmbito do seu poder de iniciativa, nos termos e ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 156.º e no 

n.º 1 do artigo 167.º da Constituição e na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º, no artigo 118.º e no n.º 1 do 

artigo 123.º do Regimento da Assembleia da República (RAR). 

A presente iniciativa toma a forma de projeto de lei, em conformidade com o previsto no n.º 1 do 

artigo 119.º do RAR, respeita os limites estabelecidos no n.º 1 do artigo 120.º do mesmo diploma e, 

cumprindo os requisitos formais estabelecidos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 124.º, mostra-se redigido sob a 

forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de 

uma breve exposição de motivos. 

O presente projeto de lei deu entrada em 14/06/2013, tendo o texto sido substituído em 18/06/2013, 

a pedido dos autores, e foi admitido e anunciado em sessão plenária a 18/06/2013. Por despacho de S. 

Exa. a Presidente da Assembleia da República, datado desta mesma data, a iniciativa baixou, na 

generalidade, à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª).  

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 42/2007, de 24 de agosto, 

comummente designada por “lei formulário”, possui um conjunto de normas sobre a publicação, a 

identificação e o formulário dos diplomas, as quais são relevantes em caso de aprovação das iniciativas 

legislativas e que, como tal, importa assinalar. 

Assim, cumpre referir que, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário, o 

projeto de lei em apreço tem um título que traduz sinteticamente o seu objeto, indicando que visa criar 

um regime especial de morte presumida em caso de naufrágio de uma embarcação de pesca. 

http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-207&doc=20072809&v02=&v01=2&v03=2007-01-01&v04=2007-12-31&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=Lei&v16=42%2F2007&v17=&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2012-11-08&max
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No que concerne à vigência do diploma, em observância do previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei 

formulário, que determina que os atos legislativos “entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em 

caso algum, o início da vigência verificar-se no próprio dia da publicação”, o artigo 5.º do projeto de lei, 

dispõe que “a presente lei entra em vigor no dia seguinte à sua publicação”. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes 

O projeto de lei em apreço pretende criar um regime especial de morte presumida em caso de naufrágio 

de uma embarcação de pesca. A situação de ausência encontra-se disciplinada nos art.ºs 89.º e seguintes do 

Código Civil. Efetivamente, para a regulação da situação jurídica dos ausentes, o Código estabelece três 

possibilidades: 

- curadoria provisória (art.ºs 84.º a 98.º); 

- curadoria definitiva (art.ºs 99.º a 113.º); 

- morte presumida (art.ºs 114.º a 119.º). 

Em relação à morte presumida, dispõe o artigo 114.º: 

 

Subsecção III 

Morte presumida 

Artigo 114º 

Requisitos 

1. Decorridos dez anos sobre a data das últimas notícias, ou passados cinco anos, se entretanto o ausente 

houver completado oitenta anos de idade, podem os interessados a que se refere o artigo 100º requerer a 

declaração de morte presumida. 

2. A declaração de morte presumida não será proferida antes de haverem decorrido cinco anos sobre a data 

em que o ausente, se fosse vivo, atingiria a maioridade.  

3. A declaração de morte presumida do ausente não depende de prévia instalação da curadoria provisória ou 

definitiva e referir-se-á ao fim do dia das últimas notícias que dele houve. 

 

http://82.102.24.65/pdfs/codigos/ccivil.pdf
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A legitimidade em requerer e o processo regulam-se pelos trâmites previstos para a justificação da ausência 

(art.ºs 1110.º e ss. do Código de Processo Civil). 

 

A curadoria provisória ou definitiva de ausentes e a morte presumida são objeto de registo obrigatório, nos 

termos da al. j), do n.º 1, do art.º 1 do Código do Registo Civil. 

 

Cumpre ainda referir que, através da Lei n.º 28/81, de 22 de agosto, Portugal aprovou, para adesão, a 

Convenção Relativa à Verificação de Certos Óbitos, assinada em Atenas em 14 de Setembro de 1966 

(Convenção n.º 10 da CIEC), cujo conteúdo se desenvolve no capítulo desta nota técnica relativo à 

documentação de Organizações Internacionais. 

 

 Enquadramento doutrinário/bibliográfico 

 

 Enquadramento internacional 

Países europeus 

 

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

 

ESPANHA 

O Código Civil espanhol regula a morte presumida nos artigos 193.º e seguintes. O regime geral, 

previsto no art.º 193.º exige o decurso de um prazo de 10 anos (cinco, no caso de o desaparecido ter mais de 

75 anos de idade) desde as últimas notícias recebidas do ausente ou, na falta destas, desde o seu 

desaparecimento, para que possa haver uma declaração de morte. 

O artigo 194.º permite, no entanto, que seja declarada a morte dos indivíduos que se encontravam a 

bordo de uma embarcação naufragada ou dos desaparecidos no quadro de um afogamento marítimo, desde 

que tenham decorrido três meses desde a comprovação do naufrágio ou do desaparecimento sem que tenha 

havido notícia daqueles. 

Presume-se que ocorreu um naufrágio, quando a embarcação não chega ao seu destino ou se, 

inexistindo ponto fixo de chegada, não há notícia de regresso, desde que em qualquer dos casos tenham 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?ficha=1201&artigo_id=&nid=570&pagina=13&tabela=leis&nversao=
http://www.irn.mj.pt/sections/irn/legislacao/docs-legislacao/codigo-do-rc/downloadFile/file/Codigo_do_Registo_Civil-Set09.pdf?nocache=1252073052.76
http://www.dre.pt/pdf1s%5C1981%5C08%5C19200%5C21762179.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l1t8.html#l1t8
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decorrido seis meses contados das últimas notícias recebidas ou, na falta destas, da data da saída do barco do 

porto inicial de viagem. 

Esta exceção também é aplicável aos desaparecidos a bordo de aeronave sinistrada, decorridos que 

estejam três meses desde a comprovação do acidente sem notícia dos desaparecidos ou, em caso de terem 

sido encontrados restos humanos, sem possibilidade de identificação.  

 

FRANÇA 

Como em Portugal, as matérias relativas à ausência e à morte presumida encontram-se reguladas no 

Código Civil. A figura jurídica que releva para a apreciação do projeto de lei é a da disparition 

(desaparecimento), prevista e regulada no artigo 88.º. Nos termos deste artigo, a requerimento do 

Procurador da República ou dos interessados, pode ser declarada judicialmente (pelo Tribunal de Grande 

Instance) a morte de qualquer francês desaparecido em França ou fora do território francês, em 

circunstâncias naturais que tenham colocado a sua vida em perigo, se não tiver sido possível recuperar o seu 

corpo. Nas mesmas condições, pode ser judicialmente declarada a morte de qualquer estrangeiro ou apátrida 

desaparecido em território sob a autoridade francesa, incluindo a bordo de embarcação ou aeronave 

francesas, ou mesmo no estrageiro, desde que ele tivesse domicílio ou residência habitual em França. 

O procedimento de declaração judicial é ainda aplicável, nos casos em que a morte é dada como 

certa, mas em que não foi possível recuperar o corpo. 

Se o tribunal entender que a morte não se encontra suficientemente estabelecida, pode ordenar as 

medidas de informação complementar que entenda necessárias sobre as circunstâncias do desaparecimento 

(art.º 90.º). 

Para se requerer a declaração de morte presumida em situação de desaparecimento (disparition), não 

se exige o decurso de qualquer prazo, apenas que o desaparecimento tenha ocorrido em situações tais, que 

se considere a morte como um evento praticamente certo. O desaparecimento distingue-se, por isso, da 

figura da ausência (absence), prevista no art.º 112.º do Código Civil, em que não se sabe se o desparecido está 

vivo ou morto. Neste último caso, os interessados poderão requerer a declaração de ausência do 

desaparecido, após o decurso de um prazo de 10 anos contados a partir da declaração da presunção de 

ausência (artigo 122.º). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D0533E1B8829406EBBA93452E0B1D35C.tpdjo14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20130703
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A676302116A4B5DB25743F1131E55E8A.tpdjo14v_3?idArticle=LEGIARTI000006421335&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20130703
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0E638BD10F33FDF85B7073179F2F2A50.tpdjo14v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006136115&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20130703
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Outros países 

Organizações internacionais 

 

COMISSÃO INTERNACIONAL DO ESTADO CIVIL 

A Comissão Internacional do Estado Civil (CIEC), sediada em Estrasburgo, é uma organização 

internacional intergovernamental com a finalidade de promover a cooperação internacional em matéria de 

estado civil e contribuir para melhorar o funcionamento dos serviços nacionais nesse âmbito. Para alcançar 

esses objetivos, mantém documentação legislativa e jurisprudencial relativa ao direito dos Estados-membros 

em matéria de estado civil, fornece informação, desenvolve estudos jurídicos e técnicos, edita publicações e 

elabora Convenções e Recomendações. Até ao presente adotou 32 Convenções multilaterais – das quais 28 

estão em vigor – e 9 Recomendações.  

Entre essas Convenções, encontra-se a supracitada Convenção Relativa à Verificação de Certos Óbitos, 

assinada em Atenas em 1966. A Convenção determina, no artigo 1.º, que, quando o corpo de uma pessoa 

desaparecida não pôde ser encontrado, mas, em atenção ao conjunto de circunstâncias, possa haver-se como 

certo o seu óbito, a autoridade judicial ou a autoridade administrativa habilitada para o efeito terá 

competência para efetuar a declaração deste óbito:  

- se o desaparecimento se tiver dado no território do Estado a que pertence aquela autoridade ou no 

decurso da viagem de um navio, ou aeronave, matriculado no mesmo Estado;  

- se o desaparecido for nacional deste Estado ou aí tiver o seu domicílio ou residência.  

Nos termos do artigo 2.º da mesma Convenção, se a presumível morte tiver ocorrido fora do território 

dos Estados Partes na Convenção e não tiver sido passado certidão de óbito, a autoridade judicial ou 

administrativa habilitada para o efeito terá competência para fazer a declaração deste óbito:  

- se o óbito ocorreu no decurso da viagem de um navio, ou aeronave, matriculado no Estado de que 

depende aquela autoridade;  

http://www.ciec1.org/
http://www.ciec1.org/Conventions/Conv10Angl.pdf
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- se o falecido era nacional deste Estado ou aí tinha o seu domicílio ou residência.  

A Convenção não preclude a aplicação de medidas que tornem mais fácil o estabelecimento da 

presunção de morte (artigo 5.º). 

Fundada em 1948, a CIEC conta atualmente com 16 Estados membros (Alemanha, Bélgica, Croácia, 

Espanha, França, Grécia, Hungria, Itália, Luxemburgo, México, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, 

Suíça e Turquia) e 8 Estados Observadores (Chipre, Lituânia, Moldávia, Roménia, Rússia, Santa Sé, 

Eslovénia e Suécia). 

A CIEC colabora e coordena os seus trabalhos com outras organizações internacionais, 

nomeadamente com a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, o Conselho da Europa e a União 

Europeia. 

 

CONSELHO DA EUROPA 

Notando que a Convenção Relativa à Verificação de Certos Óbitos, da CIEC, assinada em Atenas em 1966, 

acima mencionada, apenas se refere a casos em que a morte pode ser dada como certa, não se aplicando a  

casos de morte provável ou incerta, que um grande número de Estados continua a não dispor de legislação 

sobre este assunto, considerando ainda os prazos longos que são requeridos até que possam ser emitidos os 

certificados de morte presumida, o Comité de Ministros do Conselho da Europa aprovou a Recomendação 

CM/Rec (2009) 12, na qual se solicita que os Estados-membros tomem ou reforcem todas as medidas que 

considerem necessárias para implementar os princípios contidos na Recomendação. Entre esses princípios, 

destacam-se os seguintes: 

Princípio 1 – Pode ser emitida uma declaração de morte presumida se, por força das circunstâncias do 

desaparecimento, se pode tomar a morte como certa, se é razoável concluir que a morte da pessoa 

desaparecida é provável ou se, mesmo que a morte da pessoa desaparecida seja incerta, o seu 

desaparecimento não possa ser razoavelmente atribuído a outra causa que não a morte. 

Princípio 3 – O requerimento de declaração da morte presumida pode ser apresentado por qualquer pessoa 

que demostre ter um legítimo interesse nessa declaração. 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1563505&Site=CM
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1563505&Site=CM
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Princípio 4 – Sempre que, à luz das circunstâncias, se possa dar a morte da pessoa desaparecida como certa,  

não devem ser requeridos prazos para a apresentação do requerimento mencionado no princípio 3. Por seu 

turno, quando as circunstâncias do desaparecimento sejam de forma a concluir razoavelmente que a morte é 

provável, o requisito de tempo desde o desaparecimento ou desde a última notícia de vida não deve 

ultrapassar um ano. 

Princípio 6 – A declaração de morte presumida deve ter todos os efeitos legais da morte. 

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

 Iniciativas legislativas 

Da pesquisa à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar (PLC), verificou-se que 

não se encontram pendentes quaisquer iniciativas legislativas sobre esta matéria. 

 

 Petições 

Consultada a base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar (PLC), verificou-se que 

não se encontram pendentes quaisquer petições sobre esta matéria. 

 

V. Consultas e contributos 

 

Nos termos do disposto nos respetivos estatutos (Leis n.os 21/85, de 30 de julho, 60/98, de 27 de 

agosto, e 15/2005, de 26 de janeiro), foram, pela Comissão, pedidos pareceres ao Conselho Superior da 

Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados, em 27 de junho de 

2013. Todas as entidades consultadas enviaram parecer (Parecer - Conselho Superior da Magistratura, 

Parecer - Parecer - Conselho Superior do Ministério Público, Parecer da Ordem dos Advogados).  

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a6b305a5449775a44457a4c575a6d5a6a67744e4751304d4331684e5459324c57457a4e7a6b795a57593559544a6c5a6935775a47593d&fich=94e20d13-fff8-4d40-a566-a3792ef9a2ef.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.PDF?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a5934597a457a4e324d304c5441324d6a41744e4745794e7930354d44597a4c5464694e474d344d544a6d59545a684f5335515245593d&fich=68c137c4-0620-4a27-9063-7b4c812fa6a9.PDF&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.PDF?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a5934597a457a4e324d304c5441324d6a41744e4745794e7930354d44597a4c5464694e474d344d544a6d59545a684f5335515245593d&fich=68c137c4-0620-4a27-9063-7b4c812fa6a9.PDF&Inline=true
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VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

Em face dos elementos disponíveis, designadamente da exposição de motivos e do articulado do projeto de 

lei, não é possível avaliar eventuais encargos da aprovação da presente iniciativa legislativa e da sua 

consequente aplicação. 


