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

De acordo com a exposição de motivos, a iniciativa legislativa sub judice visa “proceder à atualização 

do Código Civil em matéria de responsabilidades parentais” reforçando a proteção dos menores em 

caso de ausência, incapacidade, impedimento ou morte de um dos progenitores, alterando para o 

efeito os artigos 1093.º e 1034.º do Código Civil. 

Nesta perspetiva, na ausência de um progenitor, prevê-se, com base no princípio do superior 

interesse da criança, atribuir responsabilidades parentais ao cônjuge ou companheiro, atendendo ao 

papel que desempenha enquanto figura de referência para o menor, sobre quem, de facto, exerce a 

tutela, e com o qual construiu laços de afetividade e “contribui para o seu são desenvolvimento”. 

Assim, nos casos em que falte o segundo progenitor, a iniciativa legislativa pretende dar consagração 

legal às situações de facto no sentido de garantir a estabilidade para o menor que lhe é 

proporcionada pela manutenção da tutela efetiva.  

De acordo com a iniciativa, a partilha do exercício das responsabilidades parentais, como garantia do 

reforço da proteção do menor, será da competência dos tribunais. 

 

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 em apreço é apresentada por uma Deputada do Grupo Parlamentar do Partido 

Socialista (PS) à Assembleia da República, no âmbito do seu poder de iniciativa, em conformidade 

com o disposto na alínea b) do artigo 156.º e do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição e na alínea b) 

do n.º 1 do artigo 4.º e no artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República (RAR). 
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A iniciativa toma a forma de projeto de lei, nos termos do n.º 1 do artigo 119.º do Regimento, 

mostra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu 

objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos, cumprindo assim os requisitos 

formais dos projetos de lei previstos no n.º 1 do artigo 124.º do RAR. 

O projeto de lei sub judice deu entrada em 14 de maio de 2014, foi admitido e anunciado em 28 de 

maio de 2014, data em que baixou à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 

Garantias (1.ª), sendo nomeado relator do parecer o Sr. Deputado Hugo Lopes Soares (PSD). 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

A iniciativa sub judice tem uma exposição de motivos e obedece ao formulário correspondente a um 

projeto de lei. Cumpre o disposto no n.º 2 do artigo 7.º da «lei formulário»1, uma vez que contém um 

título que traduz sinteticamente o seu objeto [disposição idêntica à da alínea b) do n.º 1 do artigo 

124.º do Regimento]. 

O projeto de lei pretende alterar o Código Civil, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 47334/66, de 25 de 

novembro. Nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da «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”. 

Através da base Digesto (Presidência do Conselho de Ministros) verificou-se que o Decreto-Lei n.º 

47334/66, de 25 de novembro, que aprovou o Código Civil, sofreu até à presente data 55 alterações. 

Assim sendo, em caso de aprovação, o título deste projeto de lei deverá ser alterado em 

conformidade, acrescentando “56.ª alteração ao Código Civil, promovendo o alargamento do 

                                                           
1
 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada pelas Leis n.

os
 2/2005, de 24 de janeiro, 26/2006, de 30 de junho e 42/2007, 

de 24 de agosto. 
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regime de exercício de responsabilidades parentais em caso de ausência, incapacidade, 

impedimento ou morte de progenitor”. 

Quanto à entrada em vigor, prevê-se que a mesma ocorra no 1.º dia do mês seguinte à data da 

publicação, o que se encontra em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 2.º da «lei 

formulário», nos termos do qual «Os atos legislativos e os outros atos de conteúdo genérico entram 

em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o início da vigência verificar-se no próprio 

dia da publicação». 

Na presente 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 atualização do Código Civil em matéria de responsabilidades 

parentais, numa perspetiva de reforço da proteção dos menores em caso de morte ou 

impossibilidade de um dos progenitores, alargando-as aos respetivos cônjuge ou companheiro. Com 

esse objetivo propõe a alteração dos artigos 1903.º e 1904.º do Código Civil. 

O artigo 1903.º corresponde, de certo modo, à doutrina da alínea d) do artigo 1882.º na primeira 

redação do Código Civil2 que dispunha o seguinte: compete especialmente à mãe desempenhar 

relativamente ao filho e aos seus bens as funções pertencentes ao marido, sempre que este se 

encontre em lugar remoto ou não sabido ou esteja impossibilitado de as exercer por qualquer outro 

motivo.  

Segundo os Profs. Doutores Pires de Lima e Antunes Varela, o Código Civil de 1966 abraçou 

abertamente a conceção de que a titularidade do poder paternal pertence a ambos ao pais (art. 

                                                           
2
 Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, Volume V, 2011 (reimpressão), pág. 396. 

http://82.102.24.65/pdfs/codigos/ccivil.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1966/11/27400/18832086.pdf
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1879.º, red inicial), embora no seu exercício atribuísse a pai e mãe funções diferentes, de natureza 

complementar (arts. 1881.º e 1882.º, red. primitiva)3. Ao discriminar, no artigo 1882.º, as tais 

funções específicas da mãe, no exercício do poder paternal, o Código de 1966 manteve-se em 

completa fidelidade com o princípio da autonomia e da unidade da família4. 

Com a Reforma de 1977, introduzida pelo Decreto-Lei n.º 496/77, de 25 de novembro, a disciplina do 

exercício do poder paternal passa a ser informada pelo princípio constitucional da igualdade dos 

cônjuges quanto aos poderes e deveres relativamente aos filhos. Assim, na constância do 

matrimónio, o exercício do poder paternal pertence a ambos os cônjuges, que devem acordar nesse 

exercício5.  

O artigo 1903.º relativo ao impedimento de um dos pais passa, assim, a prever que quando um dos 

pais não puder exercer o poder paternal por ausência, incapacidade ou outro impedimento, caberá 

esse exercício unicamente ao outro progenitor.  

Sobre esta alteração os Profs. Doutores Pires de Lima e Antunes Varela afirmam considerar como 

absolutamente natural o facto de a Reforma de 77, depois de aderir declaradamente à conceção 

diárquica ou igualitária do poder paternal, com a total abolição das funções diferenciadas de pai e 

mãe, ter estendido à ausência ou impedimento de qualquer dos cônjuges (e não apenas do pai) a 

regra que vinha do direito anterior, no sentido de salvaguardar o mesmo valor da unidade da família. 

Esse é, de facto, o sentido profundo da solução adotada no artigo 1903.º, que é uma adaptação da 

regra tradicional do nosso direito à nova conceção da Reforma de 1977 sobre a titularidade e o 

exercício (igualitário) do poder paternal. 

Esta redação foi, finalmente, alterada pela Lei n.º 61/2008, de 31 de outubro, diploma que teve 

origem no Projeto de Lei n.º 509/X - Alterações ao Regime Jurídico do Divórcio, apresentado pelo 

Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e no Projeto de Lei n.º 486/X - Altera o prazo de separação 

de facto para efeitos da obtenção do divórcio, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. 

                                                           
3
 Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, Volume V, 2011 (reimpressão), pág. 396. 

4
 Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, Volume V, 2011 (reimpressão), pág. 396. 

5
 Vd. ponto 35 do preâmbulo do Decreto-Lei n.º 496/77, de 25 de novembro. 

http://www.dre.pt/pdf1s/1977/11/27301/00010050.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2008/10/21200/0763307638.pdf
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33847
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33796
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Um dos objetivos do Projeto de Lei n.º 509/X era assumir de forma explícita o conceito de 

responsabilidades parentais como referência central, afastando assim claramente a designação hoje 

desajustada de “poder paternal”, ao mesmo tempo que se define a mudança no sistema supletivo do 

exercício das responsabilidades parentais considerando ainda o seu incumprimento como crime. Na 

exposição de motivos pode mesmo ler-se que se impõe o exercício conjunto das responsabilidades 

parentais, salvo quando o tribunal entender que este regime é contrário aos interesses do filho. O 

exercício conjunto, porém, refere-se apenas aos “atos de particular importância”; a responsabilidade 

pelos “atos da vida quotidiana” cabe exclusivamente ao progenitor com quem o filho se encontra. 

Dá-se por assente que o exercício conjunto das responsabilidades parentais mantém os dois 

progenitores comprometidos com o crescimento do filho; afirma-se que está em causa um interesse 

público que cabe ao Estado promover, em vez de o deixar ao livre acordo dos pais; reduz-se o âmbito 

do exercício conjunto ao mínimo – aos assuntos de “particular importância”. Caberá à jurisprudência 

e à doutrina definir este âmbito; espera-se que, ao menos no princípio da aplicação do regime, os 

assuntos relevantes se resumam a questões existenciais graves e raras, que pertençam ao núcleo 

essencial dos direitos que são reconhecidos às crianças. Pretende-se que o regime seja praticável – 

como é em vários países europeus – e para que isso aconteça pode ser vantajoso não forçar 

contactos frequentes entre os progenitores. Assim se poderá superar o argumento tradicional de que 

os pais divorciados não conseguem exercer em conjunto as responsabilidades parentais. 

Já o Projeto de Lei n.º 486/X visava apenas alterar o prazo de separação de facto para efeitos da 

obtenção do divórcio. 

A redação introduzida pela Lei n.º 61/2008, de 31 de outubro, introduz duas alterações: substitui 

poder paternal por responsabilidades parentais; e permite que no caso de os pais não poderem 

exercer as suas responsabilidades parentais, alguém da família de qualquer deles, o possa fazer, 

desde que haja um acordo prévio e com validação legal. 

Assim sendo, a redação atualmente em vigor estipula que quando um dos pais não puder exercer as 

responsabilidades parentais por ausência, incapacidade ou outro impedimento decretado pelo 
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tribunal, caberá esse exercício unicamente ao outro progenitor ou, no impedimento deste, a alguém 

da família de qualquer deles, desde que haja um acordo prévio e com validação legal. 

Já o artigo 1904.º corresponde ao texto inicial do artigo 1900.º, que dispunha que dissolvido o 

casamento por morte de um dos cônjuges, compete ao sobrevivo o exercício dos direitos e o 

cumprimento dos deveres atribuídos aos pais na constância do matrimónio.  

A Reforma de 1977 alterou a redação deste artigo passando a prever que dissolvido o casamento por 

morte de um dos cônjuges, o poder paternal pertence ao sobrevivo, de acordo com uma conceção 

igualitária, diárquica ou indiferenciadas na titularidade e no exercício do poder paternal6. 

Por fim, a já citada Lei n.º 61/2008, de 31 de outubro, manteve uma redação na linha da até aí 

vigente, estabelecendo que por morte de um dos progenitores, o exercício das responsabilidades 

parentais pertence ao sobrevivo. 

 

 Enquadramento doutrinário/bibliográfico 

Bibliografia específica 

 

 GOMES, Ana Sofia - Responsabilidades parentais: de acordo com a Lei nº 61/2008. Lisboa: 

Quid Juris, reimp. 2009. 254 p. ISBN 978-972-724-415-7. Cota: 28.06 – 200/2009 

Resumo: O presente estudo visa dar um contributo para a explicação do novo regime da 

responsabilidade parental, de acordo com a Lei nº 61/2008, de 31 de Outubro, pretendendo ser um 

instrumento que torne acessível a sua compreensão a todos os interessados e intervenientes nas 

situações que impliquem decisões quanto a menores e, desde logo aos progenitores. O impedimento 

de um dos progenitores, o exercício das responsabilidades parentais por um terceiro e o caso de 

morte de um dos progenitores são abordados nas páginas 30 a 34. Neste âmbito são comentados os 

artigos 1903º e 1904º do Código Civil. 

                                                           
6
 Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, Volume V, 2011 (reimpressão), pág. 398. 
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 LEAL, Ana Teresa [et al.] - Poder paternal e responsabilidades parentais. Lisboa: Quid Juris, 

2009. 366 p. ISBN 978-972-724-462-1. Cota: 28.06 – 511/2009 

Resumo: O presente trabalho representa um contributo importante para o estudo da problemática 

das responsabilidades parentais. A questão da inibição e limitação das responsabilidades parentais é 

analisada nas páginas 163 a 168. Os autores referem concretamente as disposições do artigo 1903º 

do Código Civil: «Quando um dos pais não puder exercer as responsabilidades parentais por 

ausência, incapacidade ou outro impedimento decretado pelo tribunal, caberá esse exercício 

unicamente ao outro progenitor ou, no impedimento deste, a alguém da família de qualquer deles, 

desde que haja um acordo prévio e com validação do tribunal.» 

No entendimento dos autores os casos que não oferecem dúvidas relativamente à inibição do 

exercício das responsabilidades parentais são os seguintes: 

- Sempre que a paternidade da criança se encontra estabelecida apenas a um dos progenitores e 

este não demonstra capacidade para o exercício dessas responsabilidades; 

- Quando um dos progenitores faleceu ou se encontra ausente em parte incerta e o outro não tem 

capacidade para exercer as responsabilidades parentais relativas ao filho; 

 

 Enquadramento internacional 

Países europeus 

ESPANHA 

Em Espanha, o artigo 236-10 do Código Civil estipula que a responsabilidade parental é exercida 

exclusivamente por um dos progenitores no caso de impedimento, ausência e incapacidade do 

outro, salvo se a sentença de declaração de incapacidade estabelecer noutro sentido, sendo a 

decisão tomada sempre em defesa do superior interesse da criança.  

O artigo 236-15 determina, ainda, que o progenitor que não tinha o menor a seu cargo recupera a 

sua guarda, no caso de morte do progenitor que exercia esse direito.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l25-2010.l1t3.html#c6s1
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Por fim, o tribunal, tendo por base um relatório do Ministério Público, pode atribuir, 

excecionalmente, a custódia e outras responsabilidades parentais ao cônjuge ou companheiro do 

progenitor falecido, se estiver em causa o superior interesse da criança mediante os seguintes 

requisitos: 

- O cônjuge ou companheiro do falecido progenitor tem que ter vivido com a criança; 

- O progenitor sobrevivo tem que ser obrigatoriamente ouvido. 

O cônjuge ou companheiro do progenitor falecido, a quem não tenha sido atribuída a guarda do 

menor, se o superior interesse da criança o justificar, pode ainda solicitar ao tribunal, que lhe seja 

atribuído um regime que permita a manutenção da relação afetiva, quando tenha convivido com o 

menor durante os últimos dois anos. 

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

Da pesquisa efetuada à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar (PLC), 

verificou-se que não se encontram pendentes iniciativas ou petições sobre matéria idêntica 

 

V. Consultas e contributos 

Nos termos do disposto nos respetivos estatutos (Leis nºs 21/85, de 30 de Julho, 60/98, de 27 de 

Agosto e a Lei n.º 15/2005, de 26 de Janeiro), em 3 de junho de 2014 foram pedidos pareceres ao 

Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos 

Advogados.  

 

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

aplicação 

 

Em face dos elementos disponíveis, não é possível avaliar eventuais encargos da aprovação da 

presente iniciativa. 




