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ASSEMBLEIA DO POVO
hei no 1/88

de 20 de Fevereiro

Com a proclamagao da Independéncia Nacional o
Povo Angolano entrou numa nova era da sua histdna.
O MPLA-Partido do Trabalho ao optar pela via de
desenvolvimento socialisia. crio

.

E neste contexto que surge a necessidade duma revi-

sao total do direito da familia vigente e consequente-

mente, da elaboragac de um novo cédigo de familia
radicalmente oposio, na sua esséncia, as leis colonialistas implantadas em Angola que tinham como base as
antigas relagdes sociais baseadas na exploracéo do
:
homem pelo homem.
Ja durante a 1.2 Guerra de Libertagao Nacional, a
mulher e o homem constituidos em familia, desempe-’

nhavam um papel importante na educacao patridtica e
social dos seus filhos, consentindo, em igualdade de
circuri; ncias, os sacrificios necessarios para a liberta¢ao nacional.

E esta participagAo livre nado negou a familia como
nucleo fundamental da estrutura social, que, nao se
encontrando ja sob o dominio da moral fascista e colo-

nialista, se desenvolvia no sentido de uma maior conso-

lidagao ' e solidariedade entre os seus membros.

O novo codigo insere-se também no combate de toda
a humanidade progressista contra o obscurantismo eo
inisticismo nas reiayces entre os homens, caracteristicas das sociedades onde existem graves contradicdes
entre a superestrutura e as relagdes de producao, e consagra as suas conquistas.

A aprovacao desta lei pde nas mdos dos trabalhadores angolanos mais um instrumento de luta pela sua
real emancipacao politica, econdémica e social porque
vai institucionalizar a protecgdo dos seus filhos, nascidos ou nao do casamento, e uma divisao justa de tarefas
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Os principios constantes do titulo I da lei, contém
regras fundamentais, programaticas, que devem orientar a constituigao e o desenvolvimento das relacdes no

dominio da familia, na qual os interesses pessoais de
cada um dos membros se devem coordenar de forma
harmoniosa com os interesses gerais da sociedade, com
vista & criagdo de um novo homem angolano.

conferida pela alinea7) do artigo 53.° da mesma lei, a

Assembleia do Povo delibera ¢ eu fago publicar a
seguinte:

)

LEI QUE APROVA O CODIGO DA FAMILIA
ARTIGO

Aboliu-se a validade juridica dos casamentos can6nicos © que constitula um Privilégio injustificado da
igreja catolica.
_ Salienta-se o novo conceito de casamento que deixou
de ser um contrato, um negocio, para passar a ser enten-

dido como a uni4o voluntaria entre ohomeme a mulher,
na qual os aspectos pessoais sio mais valorizados do
que os patrimoniais.

E aprovado o Codigo da Familia, que faz parte inte-

grante da presente lei, e entra em vigor na data da
sua publicagado.

ARTIGQ ¥e
(Aplicigao da Lei)
As relacées juridicas constituidas ao abrigo da

legislagdo anterior mantém a sua validade, mas os seus
efeitos passardo a reger-se pelas disposi¢des do presente Codigo.
ARTIGO 3.°

(Accées pendentes) |

Por outra lado, a possibilidade de legalizacdo das
unides de facto constitui uma das principais conquistas

da nova lei, adequando-a mais 4 realidade social do
nosso Pais.

A presente lei nao ¢ @plicavel as acgdes pendentes

nos tribunais 4 data da sua entrada em vigor.
ARTIGO

bitidade da familia seja um objectivo da lei, teve-se em

conta que o casamento s6 deve subsistir quando possa
preencher os fins para os quais foi constituido, e, assim,
admite-se a concessao do divércio quando 0 casamento

Na contagem dos prazos constitutivos de direitos
KRrowrctrac

Bie

Thos

No que se refere as relacdes entre pais e filhos
salienta-se o direito a filiagao, garantido a todos os
cidadaos, bem como a consagracao da igualdade de
todos os filhos, quer-os pais estejam ou nao unidos
pelo casamento.

Simplificaram-se os mecanismos da tutela com vista

@ que ela venha a

ser constituida em maior numero de

casos em beneficio dos que dela necessitam e, em especial, dos menores abandonados.

No que se refere aos alimentos, prestou-se especial
aten¢ao ao caso dos menores, tendo-se estabelecido

Tegras precisas para a medida e a execucdo dos alimentos, atribuindo-se ao tribunal a possibilidade de ordenar

a entidade patronal do obrigado que pague os alimentos

directamente ao alimentado.

na

11

nracanin
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lei

gnet

te

oid tido
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emi

conta

ws
o tempo

ja

decorrido a data da sua entrada em vigor.
ARTIGO 5,°

“tiver perdido o seu sentido para os cOnjuges, para os

filhos e para a sociedade”’.

4.9

(Prazos constitutivos de direitos)

Relativamente ao divorcio, as alteracées introduzi-

das pela presente lei sao significativas. Embora a esta-

L.°

(Aprovacaio do Codigo da Familia)

a

3re)
2
i.
3
>
2.

=

Em obediéncia a Lei Constitucional e aos principios
politicos que regem o Pais, consagrou-se a igualdade de
direitos e de deveres entre o homem ea mulher em todos
os dominios da vida familiar, quer no que se refere as
relagdes pessoais entre ambos, quer no que se refere a
eeasie dos filhos, quer ainda no que toca a ques-

Nestes termos, ao abrigo da alinea 8) do artigo 38.°
da Lei Constitucional e no uso da faculdade que me é

(Prazo especial para impugnacao)

As accées de impugnacao de paternidade do marido
da me que respeitem aos nascimentos ocorridos antes
da promulgac¢ao desta lei, poderiio ser propostas dentro
do prazo de dois anos

vigor.

a partir da sua entrada em

ARTIGO 6.0

(Processo de jurisdicéo voluntaria)
1. Em tudo o que nao contrarie as normas de processo civil previstas na presente lei e enquanto nao for
revista a legislag4o em vigor, as accOes previstas nesta
lei seguirio o formalismo dos processos de jurisdicio
voluntaria, previsto no artigo 1409.° do Cédigo do Processo Civil.
2. Na fase dos articulados, o prazo de contestacao e
de resposta, quando a ela houver lugar é de 30 dias,
ao qual, quando for caso disso, havera que acrescer os
prazos dilatorios previstos na Lei do Processo Civil.
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ARTIGO 7.°

(Normas de processo)

1. Nas accGes propdstas ao abrigo desta lei, o juiz
devera, além dos casos ja previstos, ordenar a tentativa
de conciliagao das partes ou conferéncia de interessa-

dos, e reduzir a auto as declaracées nelas prestadas e

promover oficiosamente as diligéncias
necessarias a deciséo da causa.

que julgue

2. As declaracées prestadas pelas partes que impor-

tem estabelecimento da filiagdo, feitas em conformidade com os pressupostos legais, serio tomadas por
meio de termo.

&) Os capitulos I e If, aftigos 1.° a 22.9, da
Lei n.° 7/80, de 27 de Agosto, relativos a
adop¢4o;
h) A Lei n° 11/85, de 28 de Outubro.
Vista e aprovada pela Assembleia do Povo.
Publique-se.
Luanda, aos 28 de Outubro de 1987.
O Presidente da
SANTOS.

Republica,

JOSE EDUARDO

DOS

ARTIGO 8.°

(Conversao em divércio da. separagao | de pessoas e¢
, bens).
1, Nas ac¢des de spparacao de pessoas e bens, pendentes a data da entrada em vigor desta lei, pode o autor
ou o seu recovente pedir a sua converséo em divor-

cio,

5
2. Nas accgdes de separacao cuja sentenga tenha ja
transitado a data da entrada em vigor desta lei, qualquer
das nartes pode pedir a converséo da separagao em
divorcio.
3. O pedido sera feito por simples requerimento e
sera notificado pessoalmente a outra parte, mas,
quando for caso de tiotificagao edital, nfo serao publicados anuncios.
.
ARTIGO 9.0

(Registo dos actos)
=,

os

Mantém-se

He meant

a obri igdtor iedade

An

wantothn

ARTIGO

1,9

(Protecg4o da familia)

1. A familia, como nucleo fundamental da organiza-

¢ao da sociedade, é objecto de proteccao do Estado,
quer se fundamente em casamento, quer em uniaio de —
facto.
2. O casamento e a unido de facto sé produzirao efeitos juridicos quando celebrados ou reconhecidos nos
termos da presente lei.
ARTIGO 2.°

Aa

de TCBZIS0O Ge

tacts

wurde

ns

Us

actos previstos nas leis de registo civil em vigor e, subsi-

diariamente, no Codigo do Registo Civil, desde que nao
contrariem o disposto na presente lei.
ARTIGO

PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS

10.0

(Revogagao de legislagao)
Fica revogada todq’a legislagao que contrarie o disposto na presente lei e nomeadamente:
a} O artigo 86.° do Codigé Civil, sobre domicilio
legal da mulher casada;
5) Os artigos 143.9, 144.9 e 146.° do Codigo Civil
sobre a tutela:

(Harmonia ¢ responsabilidade no seio da familia)

1. A familia deve contribuir para a educagao de todos
os seus membros no espirito do amor ao trabalho, do

respeito pelos valores culturais e do combate as con- ,
cepcdes ultrapassadas no seio do Povo, da luta contra a
exploragdo e a opressdo e da fidelidade a Patria e a
Revolucgao.
2. A familia deve contribuir para o desenvolvimento
harmonioso e equilibrado de todos os seus membros,
por forma a que cada um possa realizar plenamente a
sua personalidade e as suas aptiddes, no interesse de
toda a sociedade.
ARTIGO 3.°

¢) O livro IV, artigos 1576.9 a 2023.°, do Codigo

(igualdade entre o homem e a mulher)

d) A Lein.° 53/76, de 2 de Julho, sobre 0 divércio
e a Separacdo de pessoas e bens;
e) Os artigos 2.° e 5.° da Lei no 10/77, de 9

gozando dos mesmos direitos e cabendo-lhes os mesmos deveres.

Civil sobre o direito da familia;

de Abril;

Sf) A

Lei n° 9/78, de 26 de Maio, sobre o
divorcio por mutuo consentimento;

1. Ohomem e a mulher sao iguais no seio da familia,

2. O Estado e a familia asseguram a igualdade e reci-

procidade a que se refere o numero anterior, designada-

mente promovendo o direito 4 instrucdo e 0 direito ao
trabalho, repouso e¢ seguros sociais.

DIARIO
ARTIGO

ARTIGO 4.9

DA REPUBLICA

I1,°

(Linhas do parentesco)

(Protec¢ao e igualdade das criangas)

As criancas merecem especial atengéo no seio da '
1. A linha diz-se recta quando um dos parentes desfamilia, a qual cabe, em colaboragao com o Estado,
cende do outro; diz-se colateral quando nenhum dos
assegurar-lhes a mais ampla proteccao e igualdade para
parentes descende de outro, mas ambos procedem de
que elas atinjam o seu integral desenvolvimento fisico e ' um progenitor comum.
psiquico e, no esforgo da sua educacéo, se reforcem os
2. A linha recta é descendente ou ascendente conlacos entre a familia e a sociedade.
soante se considera como partindo do ascendente para
o que dele procede ou como partindo do descendente
ARTIGO 5.9
para © progenitor.
(Educagao da juventude)

ARTIGO

A familia, com especial colaborag4o do Estado e

-organizagoes de massas e sociais, compete promover
de forma integral e equilibrada a educacao dos jovens
em

ordem

a sua Tealizagao

1.fl

€ iniegracao na sociedade.

ARTIGO 6.6
{Nova moral social}

Os membros da familia contribuirao para a cria¢ao
de uma nova moral no seio da familia e da sociedade,
baseada na igualdade de direitos e deveres, no respeito
pela personalidade de cada um, na especial protecgao a
crianca e no espirito de colaboragio e entre-ajuda.

(Cémputo dos graus)

1. Entre os parentes de linha recta ha tantos graus
nee
plead

A
Ojai

ARTIGO

13.9

CAPITULO

7,°

8.°

(Parentescc)

O parentesco estabelece-se, quer por lacos de sangue,
quer por adop¢ao.

CAPITULO II
Parentesco por lacos de sangue
é

ARTIGO 9.¢

(No¢iio)
Parentesco por lacos de sangue é o vinculo que liga
duas pessoas por virtude de uma descender de outra ou
de ambas procederem de um progenitor comum.
10,9

(Elementos do parentesco)

A linha de parentesco é formada por diversos graus,

Ill

Afinidade

.

Sao fontes das relagdes familiares o parentesco, 0
casamento, a unido de facto e a afinidade.

ARTIGO

:

2. Entre os parentes da linha colateral ha tantos graus
quantas sejam as geragdes que vao de um deles até ao
progenito. ccnum e deste até ao outro parente que
se considere.
3. Na contagem dos graus de parentesco na linha
recta sera excluido o ultimo progenitor e na linha colateral o progenitor comum.

Disposigdes gerais

ARTIGO

ee
geragocs.

Os efeitos do parentesco produzem-se em qualquer
grau na linha recta e até ao sexto na colateral, salvo dis‘posi¢do legal em contrario.

CAPITULO |

(Constitui¢ao da familia)

A
ao

(Limites do parentesco)

TITULO :7
CONSTITUICAO DA FAMILIA

ARTIGO

12,°

ARTIGO

14.°

(Nogado)
Os parentes de um dos cOnjuges sdo afins do outro conjuge.
ARTIGO

15.°

(Elementos da afinidade)

1. A afinidade determina-se pelas mesmas linhas e
graus que definem o parentesco por lagos de sangue.
2. A afinidade nado cessa pela dissolugao do
casamento.

CAPITULO IV
Conselho de familia
ar

TIGO

16.

(Conselho de familia)

1. O Conselho de Familia é 0 orgao consultivo do
tribunal nas accdes de natureza familiar previstas
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ARTIGO 22.0

2. Para além dos casos de intervencdo obrigatoria,
pode o tribunal, a requerimento das partes e sempre que

(ineficacia da promessa de casamento)

tal se justifique, fazer intervir o Conselho de Familia,
‘em qualquer das accées previstas nesta lei.

1. A promessa de casamento, seja ou nao acompanhada da entrega de bens ou valores ao outro nubente
ou 4 sua familia, nao produz quaisquer efeitos juridicos
e nao da direitoa exigir a celebracgao do casamento.
2. O nubente que injustificadamente der causa a ruptura deve indemnizar o outro nubente pelas despesas
efectuadas e pelas obrigacdes contraidas na previsdo do

ARTIGO [7.2
(Constituigdo do Conselho de Familia)

1. O Conselho de Familia é constituido por quatro
pessoas, que ndo sejam partes na acc&o, escolhidas
entre os parentes, preferindo os de grau mais proximo, o
cOnjuge, os afins e, na falta destes, as pessoas que con-

casamento, a que tiver dado o seu acordo.

vivem com as partes.
2. Na constituicdo do Conselho de Familia, o Tribu-

ARTIGO 23.9

nal devera, sempre que possivel, garantir a representa4n
tad

annatatie
PAPULLoEL Va

dos

par enies
p

de

cada

im

Ao
dos

(Capacidade para contrair casamento)

naan
WLP

Tém

‘nheiros da unio de facto e das linhas maternae paterna
de parentesco.
—
ARTIGO

dos pelas respectivas partes e, na falta de indicacao,

devera ser o tribunal a nomea-los, recolhidas as necessarias informacgdes, podendo substitui-los quando
necessario.
19.9

1. S6 podem casar os maiores de 18. anos.
_ 2, Excepcionalmente podera ser autorizado acasaro
homem que tenha compietado 16 e a mulher que tenha
_ completado 15 anos, quando, ponderadas as circunstancias do caso e tendo em conta o interesse dos meno-

res, seja O Casamento a melhor solugao.
3. A autorizagao a que se refere o numero anterior
sera concedida pelos pais, tutores ou por quem tiver o
menor a seu cargo, podendo ser suprida pelo Tribunal,

1, O Conselho de Familia podera reunir com pelo

menos um membro representante de cada parte, devendo

as deliberagdes ser tomadas por maioria.
OWandan

Nf UO

nan

LS

frre

DS

weuaged

PROP

sal

ahtas

ee

Aalitharanan

Ld

al

ayayv, UL

ouvido o parecer do Conselho de Familia, quando a nao.

er

autorizagao se mostrar injustificada.

¥ELla

o tribunal consignar suciptamente o conteudo das opi-

nides expressas.

ARTIGO 25.0

TITULO Il
CASAMENTO

—

(impedimentcs absolutos) -

Sao impedimentos absolutos obstando ao casamento.
da pessoa a que respeitam com qualquer outra:

©

CAPITULO I
DISPOSICOES

a) A deméncia, quando esta for notoria, mesmo

durante os intervalos lucidos e a interdicAo.

GERAIS

ou inabilitagio por anomalia psiquica;
b) O casamento ou a unido de facto legalmente
reconhecida, enquanto o casamento ou uniao
anterior néo forem dissolvidos.

ARTIGO 20.0
(Conceito)

O casamento é a unido voluntaria entre um homeme
uma mulher, formalizada nos termos da lei, com o

objectivo de estabelecer
vida.

todos

(Idade nabil

(Deliberagdes)

fee

contrair casamento

ARTIGO 24.9

Os membros do Conselho de Familia serdo indica-

4

para

em lei especial.

18.°

(Indicagao)

ARTIGO

capacidade

aqueles em quem se nado verifique algum dos impedimentos matrimoniais previstos nos artigos seguintes ou

uma

plena

comunhao

ARTIGO 26,°

de

(Impedimentes relativos)

Sao impedimentos relativos, obstando a celebractio

ARTIGO 21.°

do casamento entre si das pessoas a que respeitem:

(Igualdade de direitos ¢ deveres)

O casamento funda-se na igualdade e reciprocidade

|

a)O parentesco e a afinidade na linha recta;
5) O parentesco no segundo grau da linha cola-

DIARIO DA REPUBLICA
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c) A pronuncia do nubente como autor ou cilmplice por homicidio doloso contra 0 conjuge
do outro, enquanto n4o houver desprontncia ou absolvicao.

Celebragao do casamento
ARTIGO

32.°

.

(Acto do casamento)

1. O casamento é publico ¢ solene e sera celebrado

CAPITULO II

em portugués ou em qualquer das linguas nacionais.
2. Os nubentes devem ser esclarecidos sobre osdirei-

Celebracdo do casamento

tos e deveres reciprocos dos conjuges € os deveres para .

SECCAO I

com os filhos,

Disposigao geral

ARTIGO'33.°

ARTIGO 27.°
(Validade do casamento)

_ SECCAO HI

(Local de celebragac)

|

O casamento 36 é valido quando celebrado perante

as orgios do Registo Civil ou reconhecido de acordo
com as regras da presente lei.

SECCAO H
Processo preliminar
ARTIGO 28.°
(Processo preliminar)

A capacidade matrimonial dos nubentes ¢€ comprovada mediante processo preliminar organizado perante
o orgdo de Registo Civil competente.
ARTIGO 29.°

1. Os casamentos sao celebrados em salas condignas

dos orgios do Registo Civil, dos Comissariados, ou de

instituigdes de caracter cultural ou recreativo legalmente reconhecidas.
2. A pedido dos nubentes o casamento pode ser celebrado em residéncias, quando autorizado pelo orgao de
Registo Civil.
3. Nos meios rurais serao adoptadas formas de celebrag&o que se adequem aos condicionalismos locais.
ARTIGO 34.°
(Iniervenientes no acto de casamento)

No acto de celebragio do casamento
a interven¢ao:

é essencial

a) Dos nubentes, podendo um deles ser represen-

(Declaracdo inicial)

1. © processo preliminar é iniciado a requerimento

dos nubentes, que serao expressamente esclarecidos
dos impedimentos matrimoniais.
2. A declaracdo para casamento é prestada sob juramento, e a falsa declaragao faz incorrer o nubente em

responsabilidade criminal e civil.

3. Os nubentes que pretendam optar pelo regime de

,
tado por procurador,
b) Do funcionario do Registo Civil;
c) De duas testemunhas.
ARTIGO

35.9

(Mutuo consenso)

1. E essencial para a validacéo do casamento que

separacao de bens deverao declara-lo expressamente.

cada um dos nubentes manifeste de forma expressa, a

ARTIGO 30.°

2. No caso de um dos nubentes estar representado
por procurador, a procuragéo deve conter poderes
especiais para o acto e especificar a pessoa do outro
nubente.

(Declaragao da existéncia de impedimentos)

1. Qualquer cidadao que tenha conhecimento da

existéncia de impedimentos a realizac4o do casamento

deve declara-lo até ao momento da sua celebra¢ao.
2. A declara¢ao ¢ obrigatoria para os funcionarios do

Registo Civil.

ARTIGO 31.°
(Despacho para casamento)

_ 1. Verificados os pressupostos legais, cabe ao funcionario do Registo Civil autorizar, por despacho, a celebragao do casamento.
4. Autorizada a celebragio do casamento,
deve realizar-se dentro do prazo de 180 dias.

este

vontade de contrair casamento com o outro nubente.

ARTIGO

36.°

(Adopgao de apelidos ou de nome de familia)

1. No acto de casamento,

pode

um dos nubentes

declarar que adopta o apelido do outro, ou podem
ambos optar pela adopgao de um apelido comum, a partir do apelido dos dois.
2. Este direito cessa no caso de dissolugao do casa-

mento por divorcio.

3. No caso de dissolucdo do casamento por morte, o

conjuge sobrevivo mantem o direito ao uso do nome,
enquanto nao contrair novo casamento.
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‘ARTIGO 37.9

ARTIGO 42,0

(Casamento urgente)

(Falta ¢ desaparecimento do registo)

1, Quando haja fundado receio de morte proxima de

algum dos nubentes, ainda que derivada de circunstancias externas, ou iminéncia de parto, é permitida a cele-

bragaéo do casamento sem constituigdao do processo
preliminar e sem a presenga do funcionario do
Registo Civil.

1. A falta de registo sera suprida por decisao

judicial,

apurada

CAPITULO III
‘ EFEITOS DO CASAMENTO

SECCAO I

-SECCAO IV

Efeitos pessoais do casamento

CASAMENTO

ARTIGO 43.¢

ARTIGO 38.°

(Deveres reciprocos dos cénjuges)

(Obrigatoriedade de registo)

acto de casamento

esté obrigatoriamente

sujeito a registo.

2. O regisio tem efeitos retroactivos 4 data da celebracgao do casamento,
ARTIGO 39,°

,

e assisténcia.

ARTIGO

- Os conjuges devem

O assento do casamento é lavrado por inscrigao ou

de acordo

Os cénjuges est&o reciprocamente vinculados pelos
deveres de respeito, fidelidade, coabitagao, cooperagao

com

as normas

do

viver juntos e escolher, de

comum acordo, a residéncia da familia, devendo ponderar as exigéncias da sua vida profissional € 0S interesses dos filhos.
ARTIGO 45.2

ARTIGO 40.°

(Dever de cooperagao e assisténcia)

(Registo por inscrigdo)

Sao lavrados por inscri¢do os assentos de casamentos celebrados em Angola, e os celebrados no estrangeiro perante agente diplomatico ou consular angolano
e assinados logo apos a celebragao do acto solene.

O dever de cooperacao e assisténcia importa para os
conjuges a participagao solidaria em todos 03 actos de
vida familiar, a contribui¢ado para os encargos de vida
familiar e a comparticipagao nos trabalhos domésticos.

ARTIGO 41.°

ARTIGO 46.°

(Registo por transcrigdo)

(Contribuigéo para os encargos de vida familiar)

S4o lavrados por transcri¢Ao:

a) O assento de casamento urgente;
5) O

44.0

(Coabitagao e residéncia dos Conjuges)

(Registo por inscrigdo ou transcrigdo)

por transcrigdo,
Registo Civil.

do casa-

2. O desaparecimento do registo sera suprido nos ter-

funcionario do Registo Civil.

I. O

existéncia

mos das normas de Registo Civil.

das suas faculdades mentais e apos homologacao pelo

DE

de

mento.

_ 2, O casamento urgente so se torna valido depois de
provado que os nubentes se encontravam.no pleno g0z0

REGISTO

a prova

assento

de

casamento

de

angolanos

no

estrangeiro, celebrado segundo a lei do lugar
de celebracao ou perante agente diplomatico

ou consular estrangeiro;
assento mandado lavrar por decisao
judicial;
d) O assento de casamento canénico celebrado em
c) O

conformidade

com

as normas

de Registo

Civil, antes da entrada em vigor da Lei
n.° 11/85 de 28 de Outubro;

e) O assento de casamento que deve ser transcrito.

de outra reparticéo do Registo Civil ou de
representacao diplomatica ou consular.

I. Os cénjuges devem contribuir cénjuntamente para
os encargos da vida familiar, de harmonia com as possibilidadades de cada um.
2. Nao sendo prestada a contribuicdo devida, qualquer dos cénjuges pode exigir que the seja directamente
entregue a parte dos rendimentos ou proventos do outro
que o Tribunal fixar.

;

ARTIGO 47.9
(Exercicio de profiss&o ou actividade)

Ambos os conjuges tém o direito de exercer a profis-

sao ou actividades que escolherem, devendo, porém,

organizar a vida no lar por forma a que essa profissao ou

actividade nao prejudique o cumprimento dos seus
deveres para com a familia.

DIARIO
ARTIGO

48.0

(Decisto comum e representagao)

ciais da familia, podendo cada um deles representa-la
perante terceiros.

SECCAO II
Efeitos patrimoniais do casamento
’

SUBSECCAO I

exclusivos de cada um dos conjuges.

Regime econdmico
ARTIGO

SUBSECCAO

ARTIGO

45.9

' gest
Youundo
t

O

regime
Sse

de
ete

contrair casamento,

comunhdo
Were
aa em eee

de
ake

adquiridos,
ee
hh

quer

regulamentados na presente lei.
2. A opgao pelo regime de separacdo de bens devera
ser feita na declaragdo inicial e confirmada pelos
nubentes no acto de casamento.
3. Na falta de declaragao, o casamento considera-se
celebrado segundo o regime de comunhao de adqui-

SUBSECCAO

Disposigées gerais

SUBSECCAO II
de adquiridos

TIGO 31.9
(Patrimonic comum)

1. No. regime de comunhdo de adquiridos CONSti- .
tuem patrimonio comum dos cénjuges:
a) Os bens e direitos adquiridos a titulo oneroso,
durante a constancia do casamento;

.

b) Os salarios, pensdes ou quaisquer outros frutos
regulares,

_ mento.

ARTIGO

’

O regime econdmico do casamento ‘considera-se
existente desde o momento da sua celebracao e perdura
ate a extingao do vinculo conjugal, salvo os casos previstos nesta lei.

qualquer dos cénjuges,

IV

54.0

(Administragao de bens)

50.¢

(Duragdo do regime econémico)

ou-rendimentos

53.9

2. Em caso de duvida, os bens méveis ter-se-40 como
pertencentes em comprcapriedade de ambos os conjuges.

ridos.

Comunhao

°

1, Se o regime de bens adoptado pelos nubentes foro
de separacdo, cada um deles conserva o dominio ¢ frui¢ao dos seus bens presentes e futuros, podendo dispor
deles livremente, com as restrigdes da presente lei.

quer

. segundo o regime de separacao de bens, nos termos

ARTIGO

IL

(Separagao de bens)

(Regime econdmico)

1, Os nubentes podem

REPUBLICA

tuito e os sub-rogados no lugar dos bens
proprios;
c) Os direitos de autor, os prémios e recompensas
recebidas, resultantes da actividade pessoal _
de cada um dos cénjuges;
d) Os bens adquiridos em virtude de direito pessoal de cada um dos cénjuges;
€) Os bens de uso pessoal ¢ os objectos de trabalho

Os cénjuges decide em comum dos assuntos essen-

,

DA

recebidos

por.

durante o casa-

1, Cada um dos conjuges tem a administragao dos
seus bens prdprios.
. Cada um dos conjuges tem ainda a administragao:
a) Dos bens moveis, proprios do outro cénjuge ou
comuns, por ele exclusivamente utilizados
como instrumento de trabalho;
5) Dos bens préprios do outro cénjuge se este se
encontrar ausente ou, por qualquer motivo,
impedido de os administrar, desde que nio
tenha sido conferida a outrem procuracdo

bastante para administracdo desses bens.

3. Cada um dos cOnjuges tem legitimidade para a

adnunistragao ordinaria relativamente

aos

bens

co-

muns do casal, fora dos casos previstos na alinea a}
do numero anterior.
.
ARTIGO 55.0
(Exercicio da administragdo)

2. Presumem-se comuns os bens dos cénjuges desde

que nao se prove que S40 prdprios de cada um deles.
ARTIGO

32.¢ |

(Bens préprios)

S4o bens proprios de cada um dos cénjuges:
a) Os bens moveis ¢ iméveis'e os direitos que cada
um deles tiver antes do casamento;
b) Os bens e direitos adquiridos por cada um dos

cénjuges, durante o casamento, a titulo gra-

O conjuge que administra bens comuns ou proprios

do outro ngs termos do n.° 2 do artigo 54.° nao é obrigado a prestar contas da sua administragao, mas pode

ser responsabilizado pelos actos que, intencionalmente
gu com grave negligéncia, pratique em prejuizo do

outro cénjuge ou do casal.

ARTIGO

56.9

(Alienagaéo ou oneragao de bens)

1. Qualquer dos cénjuges tem legitimidade para alienar Ou onerar, por acto entre vivos, es bens proprios ou

I SERIE — N° 8-20 DE FEVEREIRO DE 1988
comuns de que tenha a administragao, com excepgao
dos referidos no n.° 2 do artigo 54.°

2. S6 podem ser alienados ou onerados com 0 acordo

de ambos

de bens:

os cOnjuges,

qualquer

que

seja o regime

a) Os bens proprios de um conjuge exclusivamente
utilizados pelo outro como instrumento de
trabalho;
b) Os bens moéveis proprios ou comuns utilizados
conjuntamente pelos conjuges na vida do lar
ou como instrumento comum de trabalho.
3. Os bens imoveis, proprios ou comums, e 0 estabelecimento comercial s6 podem ser alienados ou onera-

dos, por acto entre vivos, com o acordo de ambos so
conjuges, salvo se vigorar entre eles o regime de separa-

gao de bens.

—

ARTIGO 57.¢

nhecimento do acto, mas nunca depois de decorridos
trés anos sobre a sua celebracéo.
3, Havendo alienagdo ou oneragao de mével nao
sujeita a registo, feita apenas por um. dos conjuges
quando é exigido o acordo de ambos, a anulabilidade
nao podera ser oposta ao adquirente de boa fé.
4. A alienac¢ao ou oneracao de bens proprios do outro
conjuge, feita sem legitimidade, sdo aplicaveis as regras
relativas a alienagao de coisa alheia.
ARTIGO

Relativamente a residéncia da familia, qualquer que

seja o regime de bens, carece do acordo de ambos

os cOnjuges:

-a) A alteracgdo por mituo consentimento e a resolu¢ao ou denuncia do contrato de arrendamento pelo arrendatario;

1. Os cénjuges sfo solidariamente responsaveis
pelas dividas contraidas por ambos ou por um deles,
para

ocorrer

20S

encargos

ggerais

da

vida

familiar

ouem

proveito comum do casal,
2. Os cdnjuges sao solidariamente responsaveis
pelas dividas contraidas por ambos ou por um deles
3. O proveito comum

do casal nao se presume,

excepto nos casos em que a_lei o declarar.

4. Os alimentos devidos aos descendentes comuns,

bem como aos de cada um dos conjuges havidos antes
do casamento, so encargos normais da vida familiar,
ainda que o alimentado viva em economia separada.
ARTIGO 62.0

total

ARTIGO 58.0

61.°

(Dividas que responsabilizam ambos os conjuges)

com o acordo do outro.

(Disposirao do direito ao arrendamento)

b) A cessao da posi¢éo de arrendatario;
c) O sub-arrendamento ou o empréstimo
ou parcial.

37.

(Divida da exclusiva responsabilidade
de cada um dos cénjuges) —_.

Sao de exclusiva responsabilidade do conjuge
que respeitam:

a

a) As dividas contraidas por cada um dos cdnjuges
sem

crimes

restituigdes,

disposto nos nameros I ¢ 2 do artigo 61.°;
c) As obrigacdes alimentares n4o incluidas no
n.° 4 do artigo 61.°, a nao ser que o alimen-

O acordo podera ser judicialmente suprido no caso
§
de injustificada oposigAo ou impossibilidade da sua
obtencdo por parte do outro conjuge.

tado viva em comunhao de mesa € habitacao

com os cénjuges.

60.2

“4. Os actos praticados contra o disposto nos n.°s 2
e3 do artigo 56.° e nos artigos 57.° e 58.° sao anulaveis
a requerimento do coénjuge que nao deuo seu acordo
ou dos seus herdeiros. —
2. O direito de anulagao deve ser exercido no prazo

indemnizagoes,

meramente civil, estiverem abrangidos pelo

59.°

(Sancdes)

€ as

custas judiciais ou multas devidas a factos
imputaveis a cada um dos conjuges, salvo se
esses factos, implicando responsabilidade

(Suprimento judicial do acordo)

ARTIGO

fora do

previstos nos n.°% | e 2 do artigo 61.9;
b). As dividas provenientes da condenagao por

1. Os conjuges nao necessitam do consentimento um
do outro para aceitar doagdes, heran¢as ou legados.
2. O reptdio da heranca ou legado so pode ser feito
por acordo de ambos os cénjuges, salvo se vigorar o
regime de separacdo de bens.
ARTIGO

o acordo do outro,

ARTIGO

—

63.°

que respondem pelas dividas de ambos os cénjuges)

Pelas dividas que sao da responsabilidade de
ambos os conjuges respondem os bens comuns do casal
e, na falta ou insuficiéncia deles, solidariamente, os
bens proprios de cada um dos cénjuges.
de bens, a responsabili2. No regime de separacao
dade dos cOnjuges é¢ meramente conjunta.

DIARIO DA REPUBLICA
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d) Os pais, adoptantes ou tutores nos casos de

ARTIGO 64.0

menoridade e interdi¢do ou inabilitagao por

(Bens que respondem pelas dividas da exclusiva
responsabilidade de cada um dos cénjuges) ,

_ anomatlia psiquica,

e) Outra pessoa cujo interesse na anulagao seja

1. Pelas dividas da exclusiva responsabilidade de

do
cada um dos cénjuges respondem os bens proprios
nos
conjuge devedor e, subsidiariamente, a sua meagao
bens comuns; neste.caso, porém, o cumprimento so ¢
exigivel depois de dissolvido ou anulado o casamento.
2. Responde todavia, ao mesmo tempo que os bens
seu
proprios do cénjuge devedor, o produto do

|

‘

trabalho.

3. Nao ha lugar a moratoria estabelecida no numero
1, se a divida cujo cumprimento se pretende exigir,
resulta do disposto na alinea 5) do artigo 62.°.

CAPITULO I[V

juridicamente protegido.
ARTIGO 68.°°

-(Anulagdo por falta ou vicios da vontade ou por simtlacao)

1. Nos casos a que se refere a primeira parte da .

alinea 5) do artigo 65.°, a acgao de anulagao apenas
pode ser intentada pelo conjuge cuja vontade faltou ou

que foi vitima de erro ou coacgao, mas podem prosse-

guir nela os seus parentes na linha recta € os seus herdeiros, se o autor falecer na pendéncia da causa.
2. A anulagio por simulacgao pode ser proposta
pelo Ministério Publico ou pelas pessoas prejudicadas
com

Anulabilidade do casamento

o casamento.

.

ARTIGO 69.2.

(Anulagao por falta de requisitos formais)

SECCAO I

A acco de anulagdo fundada na inobservancia dos

Disposigées gerais
ARTIGO 65.9

£ anulavel o casamento, ainda que formalizado nos
,

termos da presente lei:

a) Contraido com inobservancia do disposto nos

a c) do
requisitos formais a que sé refere a aline
stério
artigo 65.° apenas pode ser intentada pelo Mini
te
oe
Publico.
SECCAO Ill
' Prazos

ARTIGO 70.2

artigos 24.° 25.° e 26.°;

b) Celebrado por parte de um ou de ambos os

, na falta
~ (Anulagdo fundada na existéncia de impedimentos
nubentes, com falta ou vicio da vontade, ou ou vicios da vontade ou na falta dos requisitos formais
na pre-

finalidade diversa prevista

.
sente lei; c) Celebrado com inobservancia da formalidade

de celebracdo do casamento, prevista na

alinea c) do artigo 34.°.

,

;

A anulabilidade do casamento nao é invocavel para
nenhum efeito e por nenhuma forma enquanto nao for
reconhecida por sentenga em acgao especiaimente

intentada para esse fim.

SECCAO II
Legitimidade
ARTIGO 67.°
(Anulagao fundada na existéncia de impedimentos)

Tem legitimidade para intentar a acgao de anulagao

nos casos a que se refere a alinea a) do artigo 65.°, ou
para prosseguir nela:

.

a) Qualquer dos conjuges;
b) O Ministério Publico;
c) O cénjuge do anterior casamento, no caso de
bigamia:

1. A accao de anulacao do casamento fundada na

attlota

Gxisté

ncia dos impedimentos a que se referem os arti-

gos 24.9, 25.° e 26.° pode ser instaurada:

a) Nos casos de incapacidade, por falta de idade

ARTIGO 66.°

(Acgado de anulagao)

essenciais)

Ade

com

nubil, por interdigao ou inabilitagao por
anomalia psiquica ou por deméncia notoria
quando proposta pelo proprio incapaz, ate
um ano apés ter atingido a maioridade ou lhe
ter sido levantada a interdi¢4o ou inabilitagdo ou de a deméncia ter cessado. Quando

proposta por outra pessoa, dentro dos dois
anos seguintes 4 celebrac4o do casamento

mas'nunca depois da maioridade, do levan-

tamento da interdigAo ou inabilitagao, ou da.
cessacao da deméncia;

b) Nos casos da falta ou vicios da vontade, de con-

denacao por homicidio contra 0 conjuge de
um dos nubentes, ou de falta das formalida-

pois da celedes essenciais, até dois anos depois

bragao do casamento;
c) A qualquer tempo nos casos de parentesco, por
lagos de sangue ou por adop¢ao em linha
recta ouno segundo grau da linha colateral, e
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de bigamia, mas nunca depois de decorridos
dois anos da dissolug4o do casamento.

2. Sem prejuizo do prazo fixado na alineac) do n.° 1,
a accdo de anulagdo fundada na existéncia de casamento anterior nao dissolvido nao pode ser instaurada,

iiem prosseguir, enquanto estiver pendente acgao da

anulagéo de casamento anterior.

ainterdi¢4o ou a inabilitagao ou, tratando-se

de deméncia, depois de fazer verificar judi-

cialmente © seu estado de sanidade mental;

c) Ser anulado o anterior casamento do bigamo;
d) Ser a falta de requisitos formais devida a cir-

cunstancias atendiveis, como tais reconhecidas pelo Ministro da Justiga, desde que

nao haja duvida sobre a celebragéo do
acto.

SECCAO IV

CAPITULO V

‘Consequéncias da anulagio
ARTIGO 7L.°

Dissolugdo do casamento

.

(Efeitos dos casamentos anulados)

SECCAO I
Disposigdes gerais

por ambos os cOnjuges, produz os seus efeitos em rela-

ARTIGO 74.°

1. O casamento anulado, quando contraido de boa fe

cao a estes e a terceiros, até ao transito em julgado da
respectiva sentenca.
2. Se apenas um dos conjuges 0 tiver contraido de boa
fé, so esse conjuge pode arrogar-se os beneficios do

casamento e opé-los a terceiros.

.

3. A anulacdo do casamento nao prejudica, por qual-

quer forma, os direitos dos filhos nascidos e concebidos
durante a sua vigéncia.

(Causas da dissolugio do casamento)

O casamento dissolve-se:

a) Pela morte de um dos cénjuges;
c) Pelo divorcio.

SECCAO

» ARTIGO

1. Considera-se de boa fé o conjuge que tiver contraido o casamento na ignorancia desculpavel do vicio
causador da anulabilidade ou cuja declaragao de vontade tenha sido extorquida por coac¢4o fisica ou

moral.

2. Considera-se de ma fé o cénjuge que, no momento

da celebragao do casamento, tinha conhecimento da
existéncia de alguma causa de anulabilidade.
3. A boa fé dos cénjuges presume-se.
4. E da competéncia dos Tribunais o conhecimento
de boa fé.
SECCAO V

-Validagao do casamento

Considera-se

a anulabilidade,

75.9

(Efeitos da dissolucdo por morte)

1. Dissolvido 0 casamento por morte, o cénjuge

‘sobrevivo mantém os direitos e beneficios que haja

recebido em raz4o do casamento, ¢ opera-se a partilha
do patrimonio comum entre © conjuge sobrevivo e os

herdeiros do conjuge falecido.
2. Na partilha pode o conjuge sobrevivo integrar

preferencialmente a sua meacao com bens comuns que

hajam sido usados na vida do lar e como instrumento
proprio ou comum de trabalho.
3. As dividas contraidas para com terceiros ou pelos
cénjuges entre si serao liquidadas sucessivamente pela
meacao do devedor no patrimonio comum e pelos bens
|

proprios deste.

4. A dissolugéo do casamento por morte, implica nos

ARTIGO 73.°
sanada

II

Dissolugdo por morte

(Boa fé)}

(Formas)

|

b) Pela declaracao judicial da presuncgdode morte
de um dos conjuges;

“ARTIGO 72.°

.

.

¢ valido o

casamento desde o momento da celebrag4o, se, antes
de transitar em julgado a sentenga de anulacao, ocorrer
algun dos seguintes factos:
a) Ser ocasamento de menor nao nubil confirmado

por este, perante o funcionario do registo
civil e duas testemunhas, depois de atingir
a maioridade;

b) Ser o casamento do interdito por anomalia psi-

quica confirmado por ele e nos termos da ali-

r, depois de the ser sido levantada

térmos que forem fixados na lei, a transmissao do
direito ao arrendamento para o conjuge sobrevivo.

SECCAO I

Presungao de morte.

ARTIGO 76.9

.

(Requerimento da declaraca4o)

Qualquer dos cénjuges podera requerer ao tribunal a

declaracao judicial da presungao de morte do outro

coénjuge, decorridos trés anos sobre a data das ultimas
noticias deste, e desde que existam fortes indicios de
que ocorreu a morte.

DIARIO DA REPUBLICA
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ARTIGO 77.2

2. Quando a data do fim da coabitagdo conste da sen-

“

(Efeitos de presungao de morte)

1. Adeclaracao judicial de presuncao de morte de um

tenga, podem os conjuges requerer que a cessa¢ao dos
_ ‘efeitos pessoais se opere a partir dessa data.

dos cénjugés dissolve o casamento a partir do momento

' ARTIGO

em que a declaracao se torne definitiva e produz os efeitos da dissoluc4o por morte.ou por divorcio se o outro

cOnjuge voltar a aparecer.

.

2. Porém, se o cénjuge ausente aparecer e nenhum

deles tiver contraido casamento, podem se ambos o
desejarem, requerer judicialmente a revalidacaéo do
casamento como se nado tivesse sido dissolvido.
- 3. Se, porém, qualquer dos conjuges tiver contraido

novo casamento, sera este considerado valido.

_

82.2

(Produgao dos efeitos nas relagdes patrimoniais)

1. Os efeitos do divércio nas relagdes patrimoniais
dos cénjuges produzem-se a partir do transito em jul
gado da sentenga ou da cessagao definitiva de coabita¢ao

se esta ocormer

antes

da

do vinculo,

2. Tais efeitos sé se produzem quanto a terceiros
apos o registo da sentenga.

SECCAQ IV

SUBSECCAO

Divorcio

extincao

quando declarada por sentenga.

I

Divéreio por matuo acordo
*

SUBSECCAQ I

ARTIGO 83.°

Disposi¢ées gerais

(Pressupostos legais)

ARTIGO 78.

O divércio por mutuo acordo podera ser requerido
pelos cénjuges casados ha mais de trés anos e que

(Fundamentos)

Os cénjuges poderao requerer o divorcio sempre que
se deteriorem, de forma completa e irremediavel, os

tenham completado 21 anos de idade.
ARTIGO 84.9

principios em que se baseava a sua uniao e o casamento

(Fundamentagao)

ARTIGO 79.°

O divércio por mutuo acordo fundamenta-se na delibera¢ao comum e pessoal dos cénjuges de porem termo
a vida conjugal.

tenha perdido o sentido para os cénjuges, para os filhos
€ para a sociedade.

(Modalidades do divércio)

O divércio pode ser pedido:

—

a} Por ambos os cénjuges com base no mituo
acordo;
5) Por apenas um dos conjuges, com base nos
fundamentos previstos nesta lei.
ARTIGO 80.°

(Efeitos do divércio)

O divércio produz os efeitos pessoais e patrimoniais
da dissolugao por morte, salvas as excepgoes previstas
na lei, e designadamente:a) Pée fim 4 comunhio de bens;

5) Faz cessar o direito 4 sucessao nos bens do

outro conjuge:

c) Faz perder os beneficios recebidos em razao
do casamento.

~ ARTIGO 85.0
(Acordos complementares)

Os cénjuges devem ainda acordar:

a) Quanto ao exercicio da autoridade paternal

relativamente aos filhos menores, se os houver e se tal nao estiver decidido pelo
tribunal;
a) Quanto 4 prestacao rde alimentos ao cOnjuge que
deles carega;
c) Quanto 4 atribui¢do da residéncia familiar.
ARTIGO 86.9
(Competéncia) —

O divércio por mituo acordo podera ser decretado
por via judicial ou através do orgio do Registo Civil da
area da residéncia de qualquer dos cénjuges, nos termos
constantes dos artigos seguintes.

ARTIGO 81.°

_ARTIGO 87.9

(Data da produgdo dos efeitos nas relacdes pessoais)

(Condigdes para o processo no registo civil)

1. Os efeitos do divorcio nas relagdes pessoais
produzem-se a partir do transito em julgado da
sentenga.

O divércio por mituo acordo sé podera ser decretado
pelos org4os do Registo Civil desde que os cOnjuges nao

tenham filhos menocres ou. no caso de os haver. quando
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a

haja decis4o com transito em julgado sobre a regulagao

da autoridade paternal proferida pelo Tribunal compe-

2. Mantendo ambos os cdnjuges o proposito de se
divorciarem, proceder-se-a a leitura dos acordos jun-

ARTIGO 88.¢

que se homologarao provisoriamente o divorcio e os

tente.
oo

tos com o requerimento inicial e sera exarado auto em

acordos.
3. Ao acordo sobre a regulacao do exercicio do poder
paternal, é aplicavel o disposto no artigo 109.°¢

(Requerimento)

O requerimento para o divércio por mutuo acordo

sera assinado por ambos os conjuges, pessoalmente ou

not,

a rogo, nao sendo obrigatdria a constituigaéo de mandatario judicial, mesmo no caso do divorcio por via

4. Os cénjuges serao desde logo advertidos de que o

divércio sera oficiosamente convertido em definitivo se

judicial.

dentro do prazo de 90 dias nao for manifestado por.
qualquer deles o propésito de desistencia da obtencio
do divécic,

ARTIGO 89.2
(Documentacio

necessaria) ,

Os requerentes deverao juntar ao requerimento inicial os seguintes documentos:

ARTIGO 94.0

O divorcio provisério suspende o dever de coabita-

€asamento;

5) Certidéo de idade dos cénjuges;
_¢) Relagao especificada dos bens
bens comuns;

¢ao dos coénjuges ¢ habilita qualquer deles a requerer o
arrolamento dos bens comuns ou proprios do reque-

proprios e

rente.

d) Certidio do regime de bens adoptado no
casamento;
e) Os acordos a que se refere o artigo 85.°, se

ARTIGO 95.9 ~
(Divércio definitivo)

Decorridos o prazo de 90 dias sem que haja desisténcia por parte de qualquer dos conjes, sera decretado o
divorcio definitivo.

os houver.

ARTIGO 90.0
(Autuacdo do requerimento)

ARTIGO 96,°

Autuado o requerimento e reconhecida a viabilidade
do. pedido pela verificagdo das condigées legais, sera designado dia para a conferéncia de conjuges.

(Efeitos do divércio definitivo)

S6 0 divércio definitivo produz a dissolugao. do
casamento, € a deciséo que o decrete sera comunicada
oficiosamente aos orgaos do Registo Civil que tenham
celebrado o casamento e o registo de nascimento
dos cénjuges.

ARTIGO 91.°
- (Conferéncia de cdjuges)

A conferéncia de cénjuges dever4o estes comparecer pessoalmente, ndo sendo admitida a presenca de
terceiros, salvo de mandatario judicial que haja sido

constituido.

SUBSECAO wm

.

ARTIGO

O divorcio pode ser pedido por apenas um dos conjuges quando, por causa grave ou duradoura, esteja comprometida a comunhao de vida dos conjuges e impossibilitada a realizag4o dos fins sociais do casamento.

1. A falta de comparéncia de qualquer dos cénjuges,

que nao for logo justificada ou nao o for no prazo de 10

ser adiada uma so vez.
ARTIGO 93.9
(Procedimento)

1. No caso de comparecerem ambos os ‘conjuges, oO

juiz ou o funcionario do Registo Civil competente perguntara a cada um deles se pretende efectivamente
divorciar-se, advertindo-os dos efeitos da dissolucéodo
casamento no ambito pessoal e social, nomeadamente

97.0

(Fundamentos gerais)

(Falta de comparéncia dos cénjuges)

dias, equivalea desisténcia da pretensaoe consequente
arquivamento dos autos.
2. Ocorrendo causa Justificada, a conferéncia podera

.

Divércio litigioso

ARTIGO 92.°

quando haja filhos menores.

|

(Efeitos do divércio proviséria)

a) Certidao de narrativa completa
do registo de
_.

*

-

ARTIGO 98°
_(Fundamentos espeeifi cos)

O divorcio pode ser’ ‘pedido designadamente:
a) Pela sep ragao de

a

facto por tempo superior a

- Bb) Pelo abandoao do pais por parte do outro cénjuge com o propdsito de nao regressar,
c) Pela auséncia sem que do ausente haja noticias,
por tempo ndo inferior a trés anos;
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d) Pela alteragao das faculdades mentais do outro
2, O conjuge contra quem for apresentado o pedido
conjuge, ‘clinicamente verificada, quando | de divércio pode, em reconveng4o, formular novo
dure mais de trés anos e, pela sua gravidade, pedido de divorcio ou apenas qualquer dos pedidos

comprometa

comum.

a possibilidade de vida em

ARTIGO 99,»

(Relevancia dos fundamentos do divércio)

Na apreciacéo da relevancia dos fundamentos do
divorcio deve v Tribunal ter em conta a formacgao dos
cOnjuges, o seu grau de educacao, sensibilidade moral e
outras circunstancias atendiveis.

ARTIGO 100.0
(Impossibilidade do pedido)

O cOnjuge que tenhd’ instigado © outro cOnjuge a

constantes

das

alineas

a), b)

e c) do

numero

anterior,
3. Nos casos referidos no numero anterior, o autor
tem direito a responder.
_

ARTIGO

105.9

(Tentativa de conciliagdo)

1. Nodivorcio litigioso deve, sempre que os cénjuges
vivam no pais, proceder-se a tentativa de conciliagao.

2. Sempre que razdes ponderosas o aconselhem,
pode o Tribunal, fundamentadamente, suster o prosse- guimento do processo de divércio por tempo nao superior a trés meses.

pratica do facto invocado como fundamento do pedido,

. 3. Quando o julgue util 4 conciliagdo dos conjuges
_ OU que intencionalmente, haja criado condigées propipodera o Tribunal oficiosamente ou a pedido das parcias 4 sua verificacdo, nado pode por via dele obter o
tes, ouvir o Conselho de Familia.

divorcio.

ARHIGO 101

(Perda do direito)

ARTIGO 106.°

.

(Conversio do divércio litigioso em
divércio por mituo acordo)

O cénjuge que houver’ revelado pelo seu comportamento, designadamente por perd4o expresso ou tacito,

1. Verificada pelo Tribunal a impossibilidade da
conciliagao dos cénjuges, deve este, caso se verifiquem
OS pressupostos legais, procurar obter o acordo dos

que nao considera 0 facto como impeditivo da vida em

comum, perde 0 direito de o invocar como fundamento

do pedido de divércio.

ARTIGO

102.9

(Caducidade do direito)

1. O direito a invocar em juizo 9 facto que funda-

menta o pedido de divércio caduca no prazo de dois
anos a contar da data do seu conhecimento por parte do
conjuge ofendido.
2. Tratando-se de facto continuado, o prazo so corre

a partir da data em que o facto houver ceéssado.
ARTIGO

103.9

(Gravidez da mulher)

1. O marido nao pode sem o consentimento da
mulher , requerer o divorcio, estando a mulher gravida
ou antes de decorrido um ano apdos o parto, salvo
quando impugnar a paternidade do filho.
2. O prazo previsto no artigo anterior s6 decorre apos
oO prazo acima fixado.

‘ARTIGO 104,9
-

(Processo de divércio litigioso)

1. Como pedido de divarcio litigioso pode ser cumulado qualquer dos seguintes pedidos:
a) De. alimentos ao cénjuge que deles careca;

b) De regulacao do exercicio da autoridade paternal e alimentos aos filhos menores do
casal;

c) Da atribuigdo da residéncia familiar.

_

cénjuges para o divércio por mutuo acordo.

2. Obtido o acordo seguir-se-&o os termos legais do
processo por mutuo acordo com as necessarias adaptagoes.

ARTIGO 107.°°
(Decisio provis6ria)

Se oprocesso de divorcio litigioso houver de prosseguir, o Tribunal, quando tal Ihe tiver sido pedido, decidira provisoriamente sobre os pedidos a que se refere o
artigo 104.° desta lei, procedendo as diligencias que
considere necessarias.
ARTIGO

108°

|

(Regulagao do exercicio da autoridade paternal)

1. Na sentenga que decreta o divércio o Tribunal, .

quando tal lhe tiver sido pedido, deve decidir sobre a
regulacdo

do exercicio da autoridade

paternal

dos

‘ filhos menores do casal, tendo em conta o interesse dos
menores

e a melhor

garantia da

sua

educagio

e

desenvolvimento.
2. Deve ainda o Tribunal fixar a contribuigdo dos
pais para os alimentos de menores.
ARTIGO 109»
(Acordo sobre a regulagéo do exercicio

da autoridade paternal)

1. Os pais podem acordar sobre a regulacdo do
exercicio da autoridade paternal dos filhos menores do
casal, estando, porém, o acordo sujeito a homologagao
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do Tribunal, que tera em conta os interesses do menore.
oe |
CAPITULO Wi
a methor' garantia da sua ediucagdo e desenvolyi- na _ RECONHECIMENTO POR MUTUO ACORDO
mento.

ARTIGO 115.¢

2. Se ndo tiver sido pedida a regulagao do exercicio’ : 2 o

~ (Competéncia)

da autoridade paternal sobre os filhos menores do

O ‘reconhecimento a pedido de ambos os interessa~casal, podem os pais apresentar em juizo o acordo, dentro do prazo de 30 dias apés o transito da sentenga que | dos é da competéncia do orgio do Registo Civil da area
de residencia.
1
decretou o divorcio.
ARTIGO

ARTIGO 116.°

110.°

‘(Formalidade)

(Atribuigdo da residéncia familiar)
1. 0 pedido sera acompanhado dos documentos
Na atribuicdo da residéncia familiar deve o Tribunal . comprovativos da verificagao dos pressupostos legais.
ter em conta as condicdes de vida dos conjuges, o inte-2. A prova da duracdo e da singularidade da uniao
resse dos filhos do casal e as causas do divorcio.
sera. ‘feita por testemunhas ou documento emitido pelo

a orgiio da administragao local.

ARTIGO 111.9

3. Os

(Atribuig¢aéo dos alimentos)

interessados

deverao

deciarar

qual o regime

econdémico por que optam.

1. A atribuigdo de alimentos ao cénjuge divorciado’: .

tera em conta a sua situacdo social e econémica, a

|

ARTIGO

necessidade
da educaca4odos filhos docasale ascausas

117.9

{Aplicagao subsidiaria)

do divércio.
Sao aplicaveis ao reconhecimento da uniao de facto
2. A decisdo sera alteravel sempre que se modifi- . todas as disposicdes respeitantes ao processo de casaquem as circunstancias de facto em que se funda- mento, que néo contrariem o disposto neste titulo.
mentou.

TITULO IV

UNIAO

DE FACTO

_

ARTIGO 118.°

(Despacho de reconhecimento)

Verificados os pressupostos legais, cabe ao funciona~
rio do Registo Civil reconhecer, por despacho, a uniaio

CAPITULO I
Disposigdes gerais
ARTIGO

de facto.

112.¢

(Efeitos)’

(Conceito)
A unido de facto consiste no estabelecimento volun-.

tario de vida em
mulher.

comum

entre

ARTIGO 119.0 _

um

hamem e. uma’

.

Oo reconhecimento de uniao de facto produz os efei- .

' tos da celebragao do casamento, com retroactividade 4

. data. ‘do inicio da unido,
lei.» ae

ARTIGO 113.°
{Pressupostos legais)

Do

ARTIGO

.

em conformidade

com

a

120.9

‘(Registo)

1. A unido de facto sé podera ser reconhecida apdés

oO féconhecimento da unio, de facto sera sujeito a
o decurso de trés anos de coabitag&o consecutiva e |
registo
a efectuar em livro proprio.
quando se verifiquem os pressupostos legais para a.
celebragéo do casamento, designadamente quanto }ARTIGO 121.
singularidade e capacidade matrimonial.
(Anulagao do ‘ reconhecimento)

2. Caso a unido de facto nao possa ser reconhecida z

por falta dos pressupostos legais, ela sera atendidaj para.
além dos casos previstos nesta lei, quando se verifique

enriquecimento ilicito nos termos gerais da fei civil,
designadamente para o efeito de partilha de. bens

comuns

comumi,

oO reconhecimento da unio de facto esta sujeito a

‘anulagio nos termos gerais previstos para a anulagio

do casamento.

e para atribuigéo do direito a residéncia
..
,

oe

ARTIGO 114,°

(Legitimidade)

O reconhecimento pode ser pedido:
a) Pelos interessados de mutuo acordo;
5) Por um dos interessados, em caso de morte do

CAPITULO III.

“RECONHECIMENT O EM

CASO

OU DE RUPTURA
ARTIGO

DE

MORTE

122.9

(Compettncia)

-A unio de facto, no caso de morte de um dos interessados ou de ruptura da undo, ¢ devera ser reconhecida

.

DIARIO
ARTIGO

REPUBLICA

2. A formacgao moral e a preparacao profissional dos

123.

-filhos como cidaddos validos e socialmente iteis,

(Legitimidade)" *

constitui o fim social mais relevante da autoridade

Tém legitimidade para intentar e© prosseguir na. 650

de reconhecimento:

DA

paternal.

*

“ 3. Os pais devem contribuir, de acordo com as suas
a) O interessado, ou o seu re resentante les ale
al
)
P
BA
capacidades
e recursos, para a educag4o dos filhos,
caso de incapacidade;
- colaborando com os organismos escolares e as institui5) Os herdeiros do interessado em caso de
, ges de apoio 4 infancia e a juventude.
morte deste.
a
ARTIGO

ARTIGO

124.

(Prazos)

131,°

(Diréitos e deveres dos pais)

A accao de reconhecimento caduca no prazo de dois, .
O pai e a mae devem cooperar na prestagao de cuidaanos depois de finda a uniao..
"dos, protecgao e assisténcia aos filhos, exercendo com
igual responsabilidade os seus direitos e deveres, e
ARTIGO

125.°

(Conselho de familia)

‘devem contribuir, com o seu bom exemplo, para a for-

“°

macg&o dos filhos.

Para o reconhecimento da unido de facto, o Tribunal
devera ouvir o Conselho de Familia.
ARTIGO

ARTIGO 132.9
(Deveres dos filhos)}

126.¢

Os filhos devem

(Efeitgs de sentenga)

_

A decis&o judicial que reconheca a unido de facio

ARTIGO

produz, consoante o caso, os mesmes efeitos da dissolugéo do casamento por morte ou por divorcio, & esta
sujeita a registo.

1. O filho tem o direito ao uso dos apelidos paterno €
mateo.

RELACOES ENTRE PAIS E FILHOS

2. O nome do filho sera escolhido por acordo entre oO.

CAPITULO I

_ paie amie e na falta de acordo, pelo Tribunal, ouvidoo .
* ; Conselho de Familia.

DIREITOS E DEVERES
ARTIGO 127.°

CAPITULO II
- EXERCICIO DA AUTORIDADE

:

1. O pai e a mie sao relativamente a seus filhos,
titulares de iguais deveres e direitos.
2. Os deverese direitos paternais devem ser. exerci:

SECCAO I

PATERNAL
_

;

Disposigdes gerais

dos no intaresse ¢ beneficio dos filhos e da sociedade.ARTIGO

133.°

(Direito ao nome)

x

(Igualdade do pai e da wie)

respeito, cuidados e assisténcia

_ a08 pais.

ARTIGO 134.0
(Duracdo)

128.°

LA autoridade paternalé exercida durante a meno-fidade dos filhos..
Os filhos tém iguais direitos e estio sujeitosaos
2. A autoridade paternal extingue-se:
mesmos deveres para com 0s pais, estejam estes unidos
ou nao pelo casamento.
a) Pela morte do progenitor,
_b) Pela constituigéo do vinculo de adopgao.
(Iguatdade dos filhos)

a

_ ARTIGO 129.°

(Direito a filiagao)

1. A todos é reconhecido o direito ao estabelect
mento da filiagado.

2. O exercicio dos direitos dos filhos menores deve.

ser especialmente protegido por lei.
ATIGO

--

.

ARTIGO 135.9

(Ambito)

Incumbe aos pais a guarda, a vigilancia e o sustento
dos filhos menores e a prestag4o de cuidados com a sua
. gatide e educacao.

130.9

(Autoridade paternal)

1. A autoridade paternal devera ser exercida }por . .

_&

Aare

TIGO

aro

136.9

(Residéncia dos menores)
Os filhos menores devem viver com os pais, nao

ambos os pais, que devem contribuir
para a criacdo, ins-. “podendo deixar a residéncia destes sem 0 seu consentrugdo, formagao e educagao dos filhos.
- timento.
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ARTIGO 137.9
(Dever de obediéncia)

I. Os filhos menores devem obediénciaa legitima

b) O produto do trabalho dos filhos, sem embargo .
da obrigag4o de estes contribuirem para as
despesas familiares comuns. |

autoridade paternal.

ARTIGO 143,°

2. A medida do seu desenvolvimento, a personali-

dade

e. vontade

pelos pais.

dos filhos deve

ser tida em

conta

Os pais gozam do usufruto legal dos bens dos filhos

que estejam sob a sua administracao.

ARTIGO 138.2

ARTIGO 144.9

(Poder de representacao e administragao)

_

(Usufruto legal)

A autoridade paternal confere aos pais o poder de

(Dever de diligéncia e obrigagdo de prestar contas)

representar os filhos em todos os actos e negocios juridicos, salvo os de natureza estritamente pessoal, e o
poder de administragao legal dos seus bens.

1. Os pais devem exercer com diligéncia a administragao dos bens dos filhos endo sao obrigados a

SECCAO II

que, intencionalmente ou com grave negligéncia, prati-

Exercicio da autoridade paternal em conjunto

prestar centas.

2. Podem os pais ser responsabilizados pelos actos

quem em prejuizo dos filhos.
_ ARTIGO

ARTIGO 139°

(Anulagio de actos)

(Exercicio conjunto)

1. A autoridade. paternal sera

exercida

conjunta-

mente pelo pai e a mac em caso de coabitagdo destes,
cabendo a cada um os poderes de representacao
comum do filho menor.

2. Cada um deles devera cooperar no exercicio da
autoridade paternal sobre os filhos menores do outro,

que com-ambos coabitem.

ARTIGO

.

140.2.

({Intervencao judicial)

1. No caso de desacordo entre os pais incumbe ao
Tribunal proferir decisao quanto ao exercicioda autori-

‘dade paternal.

2. Asdecisées dos pais que contrariem 0 interesse do
menor ou da sociedade podem ser alteradas pelo Tribu-

_ hal, a pedido do Ministério Publico.
- ARTIGO

145.°

L419

(Actos sujeitos a autorizagao judicial)

Os pais, no exercicio da administragao legal dos bens
do filho, nao podem, sem autorizac&o judicial, praticar
actos de alienacéo ou oneracéo
de bens imoveis ou
moéveis de caracter duradouro, repudiar herangas, ou
contrair obrigacdes que vinculem o filho depois deste
atingir a maioridade.

Os actos praticados pelos pais que prejudiquem gra-

vemente os filhos podem ser anulados a pedido destes,
dentro do prazo de um ano depois de atingir a maiori-

dade, ou durante a meioridade, a pedido do Ministério

Publico.

ARTIGO 146.9
(Validagso de actos)

Os actos praticados pelos pais sem autoriza¢ao judicial, quando exigida, podem ser validados pelo Tribu- .
nal, a pedido dos pais, ou pelo filho depois deste ter

atingido a maioridade.

SECCAQ III
Exercicio unico da autoridade
paternal ou em separado
ARTIGO 147.0
——

(Exercicio Gnico)

1. Pela morte de um dos pais, a autoridade paternal

sera exercida unicamente pelo sobrevivo.
2. Em caso de auséncia, incapacidade ou impossibilidade de um dos pais, cabe aooutroo exercicio da autoridade paternal.
ARTIGO

148.2

_ (Exercicio em separado)

I. No caso de nao coabitag4o dos pais, designada-

ARTIGO
(Reng
(Rens

142.0

s da administracdo}

Sao excluidos da
ge administrayao legal dos pais:

a) Os bens dos filhos havidos por estes sob essa
condicaéo expressa, imposta por terceiro ou
pelo Tribunal:

mente por separagdo de facto, anulagao de casamento

ou divércio, poderéo o pai e a mae estabelecer. por

acordo o exercicio da autoridade paternal.
2, O acordo carece de homologacao judicial, nos ter-

mos do artigo 109.° n° 1.

.

3. Na falta de acordo, decidira o Tribunal a qual dos

progenitores deve ser atribuido o exercicio da autoridade paternal.

"
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ARTIGO

ARTIGO

149.0 |

(Inibigdo por decisio judicial)

(Efeitos da atribui¢ao)

Ao progenitor a quem for atribuido o exercicio da
autoridade paternal cabe em especial exercer os direitos e deveres para com 0 filho, sem embargo do que for
decidido sobre a prestacao de: alimentos por parte
do outro.
é
ARTIGO

- Pode o tribunal decretar a inibicdo total ou parcial
da autoridade paternal quando o progenitor:
a) Por qualquer

.

150.0

(Exercicio da autoridade paternal por parte
do outro progehitor)

.

educacéo e acompanhar o exercicio da autoridade por

parte do outro.

ARTIGO

151.2

(Exercicio por terceiro)

Tribunal atribuir 0 seu exercicio a terceira pessoa ou
entregar o menor a estabelecimento de assisténcia.

facto de a exercer;

b) Pelo seu comportamento em relagao ao filho ou
a sociedade mostre que carece de idoneidade para a exercer;
.
c) Negligencie reiteradamente os seus deveres
ARTIGO 156.°

—

A inibigao total ou parcial do exercicio da
autoridade paternal sera levantada ou alterada de
acordo com as circunstancias.

Excepcionalmente, quando nenhum dos pais se
revele idoneo ou nado esteja em circunstancias para o
exercicio da autoridade paternal, ou quando estiver em

perigo a seguranca fisica ou moral do menor, pode o

ARTIGO

’

Em nenhum caso de inibi¢do da autoridade paternal

deixa o progenitor de ter o dever de prestar alimentos ao
filho.
.
.

SECCAO V

Decisdes judiciais

Inibigéo da autoridade paternal

ARTIGO

152.9 -

(Inibigéo por condenacado penal)

1. O progenitor que for condenado, por decisdo tran-

sitada em julgado, em pena de pris4o maior por crime

doloso cometido contra o filho podera ser declarado inibido da autoridade paternal.
2. Para tal sera enviada oficiosamente certidao pelo
Tribunal que proferiu a sentenga ao representante do
Ministerio Publico junto do Tribunal competente para
procedimento.

Considera-se inibido da autoridade paternal o proge-

nitor que:

a) Seja incapaz em razfo de menoridade;
b) Seja incapaz por interdicgéo por anomalia psiquica ou deméncia notoria;

c) Seja declarado ausente por decis4o judicial.
ARTIGO

154.9

(Extingao
da inibi¢ao)

A inibicgdo da autoridade paternal cessa quando tiver
findado a incapacidade ou com o regresso do ausente.

158.9

(Ambito)
1. O Tribunal deve tomar as medidas necessarias a
protecc4o do menor e decidir sobre as questées que a
este respeitem, sempre que as circunstancias de facto o

exijam.

2. Antes de proferir qualquer decisdo, o Tribunal.

ouvira o representante do:-Ministério Publico.

3. O menor que tenha completado 10 anos de idade

sera ouvido pelo Tribunal nas causas a si respei-

tantes.

ARTIGO

ARTIGO 153.2
(Inibigao por incapacidade ou auséncia)

157.°

(Obrigagdo de alimentos)

SECCAO IV
ARTIGO

circunstancia estiver impedido de

paternais.

' O progenitor a quem nao for atribuido o exercicio da

autoridade paternal mantém o direito as relagdes pessoais com o filho, devendo cooperar na sua formagao e

155.°

159.¢

(Orgaos consultivos)

Pevem ainda ser ouvidos pelo Tribunal, oficiosamente ou a pedido das partes, sempre que for julgado
conveniente para a decisao da causa:

a) O Conselho de Familia;

5) Os organismos
apoio a juventude.

de

ARTIGO

assisténcia

social

e de

160.°

(Fim da decisdo)

Ao proferir a sua decisao, o Tribunal devera sempre
ter em vista o beneficio e interesse do menor, a sua ade-

quada

social.

formagao

e insercéo

harmoniosa

no meio

4
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_ ARTIGO 161.2

- o

(Transitoriedade das decisées)

As decisées judiciais sao susceptiveis de ser
alteradas e revogadas quando se modificarem as circunstancias ern que se fundamentaram.

CAPITULO III

|

- ARTIGOOrg

- (Casos de estabeleciments’ da: paternidade)

Oo estabelecimento. da paternidade Pode resultar:
4) Da ‘posse: de estado do filo;
ee,
*,
2) Da uniado de facto entre amae e opai,
Oo
ainda que
| no: reconhecida,..

|

ESTABELECIMENTO DA FILIACAO

ws

aoe

.

~ARTIGO 1699.0
* (Posse

SECCAO I

de. Estado)

ma

Da-se por estabelecida a posse de’ estado quando a /
- filho seja como tal tido e tratado pelo| progenitor e assim.
considerado pela familia deste e elas pessoas do seu.
:
Trielo social. .

Disposigoées gerais

ARTIGO 162.°

SECCAO Il’
ee
| Filiagdo por declaragao
© ARTIGO 102° ee

(ProveBa filiagdo)

i. O estabeiecimento da filiagao prova-se por acto
lavrado no Orgao do Registo Civil.
2, Os efeitos da filiagéo deferem-se retroactivamente
a data do nascimento.

ae
A ue

(Declaragao de filiagfo)

* Quando se nao verifique qualquer das cirétnstéincias :
previstas nos artigos anteriores, ou for de afastar a pre-.

ARTIGO 163.2

sungdo de paternidade ‘néles estabelecida, a: filiagéo: :

(Filiagdo no caso de casamento dos pais)

O estabelecimento
da filiagdo do filho concebido e | podera: ser. estabelecida por declaragao,

nascido na constancia do casamento, mesmo que seja

os ARTICO 1719

anulado, resulta relativamente a ambos
os pais, do

facto do nascimento, salvos os casos previstos nesta
oe
lei

~ (Declaragao

:

|

de maternidade) : aud keb

1. A declaragac de maternidade. relativa a muther :
nao casada, pode-ser. estabelecida: Por: declaragio da
(Casamento posterior)
a -. mae.a todo © tempo, ou.por outrém que n4o- a’ mae,
durante..a vida da mae;, até trés anos.apos a datado. nasEm caso de casamento dos pais celebrado apés a
cimento
do filho, salvo OS ¢asos previstos nesta lei...
concep¢do ou nascimento do filho, a filiagdo pode ser
2A declaragio de maternidade feita perooutrém que .
estabelecida, em relacao a ambos, por declarag¢Ao efectuada no acto do casamento, que sera oficiosamente ‘nao a mae, deve ser notificada. a mae.’

-

ARTIGO 164.2

averbada.

ARTIGO

“ARTIGO 172.2

165.9

| Deelaragao de paternidade) |

(Novo casamento da mae)

‘L, A. paternidade s sera declarada pelo. pai. a2 todo °,

Se a mae tiver contraido outro casamento antes de

tempo.

dissolvido o anterior, ou dentro dos 300 dias apos a dissolucao. do casamento, presume-se a paternidade do
marido cujo casamento foi celebrado em ultimo lugar.
ARTIGO

.

nascimento. .

2. Pode fazer-se prova no tribunal de que a concep-

Go ocorreu fora desse periodo.

nascimento,

desde que

notificado'da celebracao do registo endo deduza'¢ contra PB
ele impugnagao
i
dentro do prazo de um ano,
ne

~ARTIGO 173.0"
~ (Natureza da deelaragao) «
oo

A declaragao dé fi liacdo’ feita pelo progenitor
tem -

caracter Pessoal € voluntario eé itrevogavel..’

167.9

(Estabelecimento de maternidade)

O estabelecimento da maternidade resulta, em qual-

quer caso, do facto do nascimento.

7

O.pai ‘possa. ser. pessoalmente -

: ARTIGO

ARTIGO

declarar a paternidade :

do filho durante a vida do pai, até umn ano: apdés a data: ‘do

a!

I. Aconcep¢ao do filho tem-se por verificada nos primeiros 120 dias dos 300 que precederem o seu

,

2. A mae nao -casada poder

166.°

{Periodo legal de concepeao).

a

174.0

‘(Capacidade)

A declaragao de filiagao. pode ser feita:
_ a) Por quem tenha‘a idade minima
1
para contrair
c

DIARIO DA REPUBLICA
&) Pelo incapaz cuja incapacidade seja suprida nsnos

termos da lei.

ARTIGO 175.0

|

A declaragdo devera ser efectuada perante os orgaos
do Registo Civil ou perante o Tribunal, ou em documento auténtico ou autenticado lavrado pelo notario.
[76.2

-

{Declaragdo de paternidade de nascituro)

Pode ser feita declaracdo de paternidade relativamente a filho nascituro desde que identificada a pessoa
da mie.
ARTIGO
oa RAS

1. No progenitor natural de filho nascido de mulher
casada com outrém s6 podera declarar validamente a
sua paternidade desde que:

a) Declare que o filho nao tem posse de estado em
relagéo ao marido da mae, e:

b) A declara¢ao possa ser pessoalmente notificada
ao marido da mae.
2. A filiagéo considera-se estabelecida desde que o

marido da mae ndo impugne no prazo de um ano.
ARTIGO

1 77

fi a

(Declaragao de filiagdo de filho maior ou falecido)

1. Nao pode ser feita declaracdo de filiagao em
relacdo a filho maior sem o consentimento deste.
2. A declaragao de filiagdo de filhofalecido quetenha
deixado descendentes s6 é permitida com o consentimento destes ou dos seus representantes legais.

(Forma e efeitos da impugnagao)

A impugna¢ao sera feita pela forma constante do
artigo 179,° e dela resultara ser considerada inexistente

a declaragao feita pela mae ou por quem se considere o

. progenitor natural, devendo

‘apos o conhecimento dela, mas nunca apés decorridos

cinco anos depois de lavrado o acto de registo, salvo por
via de impugnacao judicial.
-

1. A impugnagao da declaragéo de filiagfo pode
_ fazer-se por qualquer forma, desde que o funcionario do
Registo Civil se certifique da identidade do impugnado.
2. A declaragao de filiagAo impugnada é considerada
como inexistente, devendo o registo ser considerado.
legais.

a esse

progenitor ‘para os

oficiosa-

mente ao registo a paternidade do marido da mae.

L. Se os pais estiverem ligados entre si por lagos de
parentesco ou afinidade em linha recta, ou por parentesco no segundo grau da linha colateral a filia¢do estabelecida em relagéo ao segundo progenitor sera
considerada secreta.
2. O caracter secreto de filiagdo ndo obsta 4 obriga¢4o de prestagao de alimentos e a constituigéo de impedimento matrimonial.
.

(Forma da impugnacic)

quanto

ser averbada

(Filiag&o incestuosa)

Quando a declaragao de filiagdo tiver sido efectuada
por outrém que nao o pai ou a mae, podera ser impugnada por simples oposicao, dentro do prazo de um ano

omisso

182.°

ARTIGO 183.2 -

ARTIGO 178.
(Impugnacdo da declaracio de outrém)

ARTIGO 179.0

181.°

(Declaragdo de paternidade por quem nao
seja o marido da mae)

(Forma de declaracao)

ARTIGO

ARTIGO

SECCAO ll

- Estabelecimento da filiagao e impugnagao da_
_ filiag&o por via judicial
SUBSECCAO

Fstabelecimento judicial de filiagio

(Afastamento da paternidade do marido)

1. A mulher casada que tiver filho de outrém que nao
for o marido sé podera declarar validamente que o
marido nao é o pai, desde que:
_@) Declare que o filho ndo tem posse de estado em
relag¢ao ao marido, e:
b) Adeclaracao possa ser pessoalmente notificada
ao marido. |

2. A deciaracdo considera-se estabelecida desde que
© marido nao impugne no prazo de um ano.

—

ARTIGO 184.0:

efeitos

ARTIGO 180.°

I

(Estabelecimento de filiagdo)

1. Quando

nfo

materna ou patema,

estiver estabelecida
pode o

a filiacgéo

filho pedir, a qualquer

tempo, o seu estabelecimento pelo Tribunal.
2. A acc&o pode ser proposta:

a) Oficiosamente, pelo representante do Ministério Publico,

até trés anos

apos

o nasci-

mento;

5) Pelo filho ou pelo seu representante legal, ou por
quem for designado como seu curador

especial para o efeito, durante a menoridade

deste ou em caso de incapacidade por ano-
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2. Podera impugnar judicialmente a filiagdo
ferid:
de inveracidade:
veh
7

185.9

(Omissao de filiacdo)

~ Quando do assento de nascimento nao
conste o estabelecimento da paternidade ou matemnida
de do registado, e desde que nao tenham decorrido
trés anos sobre

5) A pessoa indicada como

enviar, no prazo de 60 dias, certidao do regi
sto ao repre-

_ d) O representante do Ministério Publico.

3. A impugnagao judicial podera ser feita a qual-

quer tempo,

i

186.9

(Efeitos da improcedéncia da accao oficiosa)

filho; —

c) Quem se declare como progenitor natural;
» |

sentante do Ministério Publico Junto do Tribunal
comARTIGO

ou nao feito a declaragao de filiagao;

—

a data do nascimento, deveré o dérgao do Regi
sto Civil

petente, para os fins previstos na alinea a)
don. 2 do
artigo 184.9

@) Quem se declare como progenitor, quer tenh

s_—

ARTIGO 192.°

a

(impugnagao de paternidade do matido'da
mie)

.

oo

1. Quando esteja estabelecida a paternidade
A improcedéncia da accao proposta de
do
oficio pelo _Marido
da me e se verifique a impossibilidade fisica do
representante do Ministério Publico nao
impede que o filho ter
sido

filho proponha
filiacdo,

noy

ac¢aéo de estabelecimento de
os
.
*

- ARTIGO 187.9

oy

(Cumulagao de pedidos)

- Podem cumular-se na mesma ac¢4o os pedi
dos de
est
abelecimento
de maternidade e paternidade.
ARTIGO

gerado por ele, podea paternidade ser

impugnada desde que ‘nao esteja estabelecida
entre

ambos

dade do filho concebido por inseminacao artif
icial 4
. qual tenha prestado consentimento.

Os irmaos que se atribuam‘a mesma pate
rnidade e
_Mat
ernidade podem coligar-se como auto
res na accao

de pedido de estabelecimento de filiagdo
.

ARTIGO

.

188.0

.(Coligagao de autores)

(Legitimidade)

5) Pela mae, em accdo proposta contrao marido,
o
filho e o progenitor natural, desde que peca
a

declaragao judicial de paternidade deste;
¢) Pelo filho, através do representante do Mini
stério Publico se for menor ou incapaz, em
ac¢ao proposta contra o pretenso paiemdee
© progenitor natural, desde que peca adecla_ Tagdo de paternidade deste,
ee

(Impugnagao pelos herdeiros
)

No caso de falecimento da Pessoa
ind

icada como pai
7 ou mae antes de decorr
ido o prazo referido no artigo 178.° podem os seus herdeiros
impugnar a declara¢40, por via judicial.

(Declaragéo anulavel)

A declaracao de filiagdo feita por pro
genitor menor

Oo

mae s6 poderé ser impugnada:
a) Pelo marido, em acgao Proposta cont
ra o filho e

~ ARTIGO 189.0

190.0

193.9

1. A paternidade estabelecida quanto ao marido
da

SUBSECCAO HI
.
Impugnagio da filiacdo

ARTIGO

a posse de estado do filho.

_ 2. O marido da mae nao pode impugnar a_pa
terni-

d) Por quem se declare o progenitor natural
contra —
_ 0 pretenso pai, a mae eo filho,
desde que |

_ Pega a declaragao da sua’ paternidade.

2. O facto de ndo ser dada como Provada a filiagdo
de
quem se pretenda como progenitor natural'nao
obsta a |
que
3.

seja afastada a paternidade
do marido da mie, -

Quando a accao for proposta contra o filho meno
ou incapaz, nado autorizada, ou pres
r
tada por erro consi- . Ou ncapaz, o Tribunal devera
nomear-lhe um curador
derado essencial ou Por coac¢ao,
pode ser impugnada
especial escolhido, de: preferéncia, entre as

judicialmente pelo representante legal
, ou pelo proprio

declarante, dentro do prazo de um ano a conta
r da data |
em que term
inou a incapacidade ou teve fim o erro

OU a COaccao.

,

ARTIGO

191.9

(Declarag4o nula)

1. A declaragao de filiagdo ferida de
inveracidade
é nula.
.

pessoas

que devem fazer parte do Conselho de Famil
ia.

|

.

ARTIGO 194.0
|
(Prazo da impugnacao)
so
A acgao de impugnagao judicial da paternidade d

marido da mae devera ser proposta no prazo de
um ano

contado a partir do conhecimento do nascimento ou
do

acto de registo se o Houver ou do termoda incapacidade

do filh

DIARIO
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SUBSECCAO

195.9

numero anterior.

(Consulta do Conselho de Familia)

_ Nas accoes de filiagéo deve o Tribunal oficiosa‘mente ou a pedido das partes, sempre que o julgue con-

veniente, ouvir o Conselho de Familia.
ARTIGO 196.°

Pode o Tribunal, nas acgdes de filiagdéo, socorrer-se |

de todos os meios de prova e designadamente:

a) Da declaragao das partes, e dos seus parentes
ou afins em qualquer grau;

b)

De

exames

hematoldgicos,

‘outros.

ARTIGO 200.°

(Requisitos do adoptando)

1. O adoptando deve ter menos de 18 anos de idadee
encontrar-se numa das seguintes condigées:
a) Ser filho de pais desconhecidos ou falecidos;

(Meios de prova)

.

somaticos

e

5) Estar na situagao de abandono, esteja ou nao
entregue a estabelecimento de assisténcia
publica.
2. Considera-se em situagao de abandono o me am

em relacao ao qual os pais e outros parentes se tenham
manifestamente desinteressado do exercicio dos seus

deveres, por periodo superior a um ano.
ARTIGO 201,°

TITULO VI

(Adopcao por consentimento dos pais)

ADOPCAO

Podem ainda ser adoptados os menores cujos pais _
naturais prestem

CAPITULO I

consentimento a adop¢ao.

ARTIGO

PRINCIPIOS GERAIS
ARTIGO

A adopeao visa a proteccdo social, moral e afectiva

A constituigao da adop¢ao impede a declaragdo de
filiagao posterior por parte do progenitor natural.”

ARTIGO 203.°

do menor, constituindo, entre o adoptado e o adoptante,

vinculo de parentesco igual aquele que liga os filhos aos
pais naturais.

(Consentimento do adoptando)

O menor que tenha completado 10 anos de idade nao

pode ser adoptado sem o seu consentimento.

ARTIGO 198.°
(Conteudo da filiagio adoptiva)

1. Da filiagdo adoptiva derivam para o adoptado e o
adoptante os mesmos direitos e deveres que reciproca-

mente se estabelecem entre os filhos e os pais.

2. O parentesco derivado da filiagéo adoptiva é
extensivo aos descendentes do adoptado e aos parentes
do adoptante.
.

ARTIGO 199.°

seguintes requisitos:

deve

reunir cumulativamente

204.¢

' (Adopcao por estrangeiro)

© menor de nacionalidade angolana nfo podera ser |
adoptado por cidadao estrangeiro, sem autorizagao da

Assembleia do Povo.

CAPITULO II

os

a) Ter completado 25 anos de idade e estar no.
pleno gozo dos seus direitos civis;
6) Possuir idoneidade moral e bom comportamento social, especialmente nas relagdes
familiares;

c) Ter capacidade econdémica para prover ao sustento e educa¢ao do adoptando;
d) Ter saude mental e¢ fisica;
e) ‘fer, pelo
tando.

ARTIGO

FORMAS DE ADOPCAO

(Requisitos do adoptante)

adoptante

202,°

(Proibicdo de declaragao de filiagdo)

197.9

(Fins da adop¢do)

1. O

REPUBLICA

2. Nocasode adop¢ao do filhodo cénjuge ou do companheiro de unido de facto, apenas s4o exigiveis os
requisitos referidos nas alineas a), b) e d) do

III

Meios processuais
ARTIGO

DA

menos, mais [6 saos auc 9 adop-

ARTIGO 205.0
.

(Tipos de adopgiio)

A adopg¢ao podera ser constituida:
a) Por ambos os conjuges, desde que n4o estejam
separados de facto, ou por homem e mulher
que vivam em uniao de facto em condicdées
de ser reconhecida;
_) Pelo cénjuge ou pelo homem ou mulher que

vivam em uniao de facto relativamente ao

filho do outro;
c) Individualmente, por pessoa ndo casada.
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ARTIGO 206.9

CAPITULO III

;
- (Adopeao dupla)
.
_ A adopgao dupla do menor faz extinguir os lacos de
parentesco entre o adoptado e os seus parentes naturais, OS quais SO serao de atender para o efeito de constituirem impedimento matrimonial.

PROCESSO DE ADOPCAO

ARTIGO 207.2
(Adopcao unipessoal)

1. Pela adopcdo unipessoal o adoptante, se for
homem substitui-se ao pai natural do adoptado, e, se for
mulher substitui-se 4 mae natural do adoptado, cabendo
ao adoptante exercer, em exclusivo, a autoridade paternal sobre o adoptado, salvo quando o adoptado seja
filho do cénjuge ou companheiro de vida em comum do
adoptante, caso em que a autoridade paternal sera exercida em conjunto com o progenitor natural.
2. Subsistem as relagdes de parentesco do adoptado
com o pai ou mae natural que nao for substituido
pelo adoptante.
ARTIGO 208.0
(Apelidos)

1. Havendo dupla adop¢do, o menor deixara det usar

os apelidos de sua familia natural e o seu nome sera

composto com os apelidos materno e paterno dos
adoptantes.
2. Havendo adopcao unipessoal, o adoptado usara os

apelidos do adoptante e os do pai ou mae natural com

quem subsistam em relagdes de parentesco.
ARTIGO 209.¢
(Novo assento de Nascimento)

1. De acordo com as circunstancias do caso e a
pedido dos interessados, o Tribunal pode mandar

lavrar novo assento de nascimento do adoptado, no
qual figurem os adoptantes como pais ou como pai ou
mae do adoptado:

2. Neste caso, o registo anterior sera considerado
para os efeitos legais.
ARTIGO 210.2
(Proibigdo de maisde uma adopgao)

ARTIGO

212.°

(Formas do processo)

1. A adop¢ao é constituida por sentenga judicial pro- ©

ferida em processo de jurisdic¢ao. voluntaria.
2. Sera efectuado inquérito judicial que averigue as
circunstancias
pedido,

de

facto

em

que

se

fundamenta

o

3. O menor sera representado pelo curador de menores ou pela entidade que, por lei, o substitua. _
4. A sentenca devera descrever detalhadamente os
factos e circunstancias em que se fundamenta e os motiAo
Yo

saa
Qu

determinam

aa

constituic¢as

da

adoprao

dira quanto aos apelidos do adopitado.
5. No caso de adopcao de menor

€

deci-

abandonado,

devera a sentenca declarar verificada a situagéo de
abandono.

ARTIGO 213.°
(Formas de consentimento)

O consentimento 4 adopgao por parte do progenitor

natural é de natureza pessoal e deve ser prestado
perante o Tribunal ou em documento auténtico em que se identifique a pessoa do adoptante.

ARTIGO 214.2
(Consentimento na falta dos pais)

1, Na falta de pais do menor, o consentimento sera
prestado perante o Tribunal, por ordem de preferéncia,
pelos seus avos, irm4os maiores ou tios, preferindo, em

igualdade de circunstancias, o parente que tenha o

menor a seu cargo.
2.0 consentimento dos parentes referidos no nimero
anterior pode ser suprido pelo juiz, quando o considere —
conveniente para o interesse do menor, ou dispensado,
quando se verifique grande dificuldade na sua obten-

gao, devendo, neste caso ser justificada especialmente
na decisdo a causa do suprimento ou da dispensa do
consentimento.

ARTIGO 215.°
(Conselho de Familia)

Pode o Tribunal, sempre que o julgue conveniente,
Nenhum menor pode ser adoptado mais de uma vez, tendo em vista a salvaguarda dos interesses do menor,
salvo no caso de abandono pelos adoptantes ou de fale- - ouvir o Conselho de Familia.

cimento destes, ou em caso de revisao ou revoga¢ao da

sentenga de adopcao.

ARTIGO 211.°
(Irrevogabilidade por acordo)

A adopeao nao pode ser revogada por acordo entre o
adoptante e o adoptado,

ARTIGO 216.0
(Revisdio de senten¢a)

A sentenga que decreta a adopcao pode ser revista

quando se verifique ter havido erro essencial quanto a

pessoa do adoptado ou quando haja falta de consenti-
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ARTIGO

TUOTELA

_ CAPITULO I

1, Arevisdo da sentenga que decreta a adopgao deve
ser pedida até um ano depois da data da éessagao do

DISPOSIC OES GERAIS

vicio, no caso de erro ou coacgaéo ou da data do conheci-

ARTIGO 220.0

mento da adopgao, no caso da falta de consentimento. .
|
— 2. Se a falta de consentimento for por parte do adoptado, a revisdo da sentenga podera ser pedida até um
ano depois da data em que atingir a maioridade.
3. Na decisao,.o juiz ponderara sempre se a protec¢ao dos interesses do menor aconselha ou nao a anula¢ao da adopcao.

(Sujeitos)

Est4o sujeitos a tutela:
a) Os menores cujos pais nao possam
autoridade paternal;
b} Os maiores interditos.

(Fins da tutela)
Atutela visa o suprimento da autoridade paternal e a

(Revogacado da sentencga de adopgao)

A

sentenga

Tribunal:

pode

ser revogada

pelo

a) Quando o adoptante ou os adoptantes tenham.
abandonado

deixando-o

exercer a

_ ARTIGO 221.9

ARTIGO 218.°

adapcao

REPUBLICA

-TITULO Vii

217.

(Prazos para a revisiio da sentenca)

de

DA

voluntariamente

desamparado

guarda, educa¢do,

desenvolvimento e protecgéo dos

interesses. pessoais e patrimoniais dos menores e a
-defesa e proteccdo dos interesses patrimoniais dos
maiores interditos.

ARTIGO 222,°

o menor,

ou manifesta-

mente o submetam a um tratamento incompativel com a situacao de filho;

5) A pedido do adoptante ou do adoptado, por si ou
por intermédio de representante ou de qual‘quer herdeiro legitimario, quando se verifique atentado contra a vida ou grave atentado
contra a honra do adoptante ou do adoptado;

¢) Quando se verifique absoluta incompatibilidade

' (Menores sujeitos a tutela)

Esta obrigatoriamente sujeito a tutela o menor.
- @) Cujos pais sejam desconhecidos, estejam ausentes ou tenham falecido;
+5) Cujos pais estejam inibidos da autoridade
‘paternal;

c) Cujos pais estejam, ha mais de um ano, sem
exercer de facto a auioridade paternal; —
d) Cuja adopgao tenha sido revogada.

entre o adoptante e o adoptado, apds este ter

ARTIGO 223.0

atingido a maioridade.

(Maiores sujeitos a tutela)

ARTIGO 219.9.
(Efeitos da revisao ov revogagao da adop¢ao)

Esta sujeito a tutela o maior declarado interdito por

decisao do Tribunal.

ARTIGO 224.

1. O Tribunal que decrete a revisdo ou revoga¢ao da
adopga4o devera:
a) Ouvir, se possivel, os progenitores naturais
sobre o restabelecimento do vinculo da filia¢ao natural;
b) Enviar ao representante do Ministério Publico

junto do Tribunal competente certidio da
sentenga para instituigdo da tutela quando 0.
adoptado for menor.

2. O Tribunal devera sempre decidir provisoriamente sobre a guarda e destino do adoptado menor.

ae

(Nomeagao do tutor)

1. Compete ao Tribunal a nomeagao do tutor.
-2. Os pais podem indicar tutor ao filho menor ou
incapaz, para o caso de virem a falecer ou tornarem-se
incapazes, estando a indicagao Sujeita a homologagao

do Tribunal.

ARTIGO

225.°

-(Tuteia de varios irmaos)

A tutela respeitante a dois ou mais irmaos cabera

‘sempre que possivel, a um s6 tutor.

I SHRIE—N?°
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_ARTIGO 231.9

226.°

(Actividade oficio cs

(Requisitos do tutor)

a) Se encontre em pleno gozo dos seus direitos

civis e politicos;
5) Pelo seu comportamento moral, profissional e
social, se mostre capaz de educar o tutelado
e de defender os seus interesses;

c) Tenha uma situacao econémica que lhe permita
prover ao sustento. do tutelado, quando
necessario;
d) Nao tenha, directa ou indirectamente, interesses antagonicos aos do tutelado.

© Tribunal devera oficiosamente promovero prosseguimento dos autos, requisitar aos organismos com-

petentes os documentos necessarios, convocar o
Conselho de Familia, mandar proceder a inquérito
sociale a outras diligéncias, se necessario.
.
ARTIGO

(Audigao obrigatoria)

_ Para a nomeagao do tutor, o Tribunal devera ouvir a
opiniao do Conselho de Familia, e a do menor que
tenha completado 10 anos de idade.

ARTIGO 227.0

ARTIGO 233.9

(Voluntariedade da tutela)

(Nomeagao de tutor de menor)
1. O Tribunal nomeara o tutor de acordo com o seu

A aceitagao do cargo de tutor é voluntaria.

-prudente arbitrio, tomando em consideragao os interesses do menor e da sociedade.
2. Tal nomeacao podera recair, conforme as circunstancias, sobre os parentes e afins do menor ou pessoa

ARTIGO 228.°
(Gratuitidade da tutela)

1, Oexercicio da tutelaé em regra gratuito, podendo
porém o Tribunal, de acordo com as circunstancias,

fixar remuneracdo a atribuir ao tutor.

2. a tutor tem direito a ser indemnizado

que, justificadamente,
suas funcdes.

haja

dass despesas

feito no exercicio

que o tenha a seu cargo ou que por ele revele parti-

cular afeigdo.

3. Verificada a impossibilidade da constituig¢ao da

tutela voluntaria, sera o menor declarade abandonado.

das

ARTIGO 234.0
(Tutor de menor abandonado)

CAPITULO II
CONSTITUICAO DA TUTELA

O menor declarado abandonado sera internado em

estabelecimento de assisténcia ou educagao, cabendoo
are

ARTIGO

cargo

229.0

de

tuior

ao

ee

director

1. E obrigatoria a instituigao da tutela do menor
que se encontre em qualquer das situagées previstas no
artigo 222.09.
|
2. Tém o dever de participar a ao representante do
Ministério Publico:
a) Qualquer parente ou afim do menor,
b) A pessoa que tenha o menor a seu cargo;

c) O membro da organiza¢4o social ou de massas e
o trabalhador de organismo estatal que, em

razao da-sua actividade ou fungao, tenha

. conhecimento da situagéo do menor.

(Legitimidade do Ministério Publico)

.

ee ae eee

ae

€S51ave1ecinents.

{: “omeacdéo de autor de interdito)

1. Anomeagao de tutor de interdito teré em conta os

interesses deste e da sociedade e a opiniao do Conselho

de Familia.

2. De acordo com as circunstancias do caso, a tutela -

sera atribuida preferencialmente pela seguinte ordem:

a) Ao cénjuge;

‘b) Aos pais;
¢) Aos filhos;
d) Aos avos;

|

€) Aos irmios.

EXERCICIO DA TUTELA
ARTIGO 236.0

tenha conheci-

mento de situacdes em que a tutela seja obrigatoria, o
representante do Ministério Publico promovera a
sua institui¢ao.

a0

CAPITULO III

ARTIGO 230.°
que, por qualquer forma,

ee ps

ARTIGO 233.°

(Instauragao da tutela)

Sempre

232.9

(Direitos e deveres do tutor)
|. A tutela deve ser exercida no interesse do tutelado

e da sociedade.

DIARIO DA REPUBLICA
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CAPITULO IV.

2. O tutor tem os direitos e deveres que cabem aos
pais no exercicio da autoridade paternal, com as restri-

TERMO

¢des constantes dos artigos seguintes.

DA TUTELA

ARTIGO

ARTIGO 237.0
{Deveres do tutor)

1. O tutor, como administrador
‘dos bens do tute-

lado, devera:

a) Administrar’ diligentemente o patrimdnio’ do
tutelado e prestar contas da sua administragao;

(Causas da cessagio da tutela)

Constituem causas da cessacdo da tutela:

a) A remogao ou rentincia do tutor,

_b) A maioridade ou o levantamento da interdi¢ao
do tutelado;
c) A cessacao das circunstancias que motiyaram a
instituicao da tutela.

5) Utilizar os rendimentos do tutelado apenas em
beneficio deste;
c ) Fazer oinventario dos bens do tutelado quando

243.¢

ARTIGO

244.0

(Remogao do tutor)

que o nomeou o n&o tiver

© Tribunal podera determinar a remog4o do tutor
nos seguintes casos:

2. E vedado ao tutor praticar qualquer acto que possa
lesar o patriménio do tutelado.

a) Quando nao cumpra os seus deveres pessoais
ou patrimoniais para com o tutelado ou
revele inaptidao para o exercicio do cargo;
b) Quando deixe de reunir os requisitos legais.

o Tribunal
eit

ARTIGO 238.9

ARTIGO 245.9

(Actos dependentes de autorizacao do Tribunal)

Como representante do tutelado, o tutor carece de

autoriza¢ao do Tribunal para:

a) Praticar qualquer dos actos mencionados no
artigo 141.9;
b) Contrair obrigagdes de qualquer natureza;—
¢) Intentar acgdes.
ARTIGO

239,9.

(Renuncia do tutor)

O tutor podera pedir ao Tribunal a renuncia da tutela

quando razdes ponderosas

ARTIGO 246.°

- (Substituigdo do tutor)

Removido o tutor ou aceite a sua reniincia, o Tribunal promovera a sua substitui¢ao nos termos da presente lei.

(Actos praticados sem autorizagdo)

TITULO VII

Os actos praticados pelo tutor sem autoriza¢4o do

Tribunal, quando esta seja exigida, poderdo ser anula-_
dos ou validados nos termos referidos nos artigos 145.9
e 146.°,
ARTIGO 240.°
(Responsabilidade do tutor)

O tutor € responsavel pelos actos que culposae intencionalmente pratique em prejuizo do tutelado.
ARTIGO 241.9
(Acompanhamento da tutela)

ALIMENTOS

°

CAPITULO I

DISPOSICOES GERAIS
ARTIGO

sario ao sustento, satide, habitacdo e vestuario,

2. No caso dos menores os alimentos compreendem ©
ainda a educagao e instrucac.

ARTIGO 248.0

Conselho de Familia instituido pelo Tribunal.

{Atribuigdes do Tribunal)

Cabe ao Tribunal vigiar o exercicio da tutelae velar —

pela prestacado de contas do tutor.

247,

(Nogao)
1. Os alimentos compreendem tudo o que for. neces-

O exercicio da tutela devera ser acompanhado pelo
ARTIGO 242.0

o justifiquem.

(Quem pode requerer alimentos)

S6 poderao pedir alimentos:
a) Os menores;
b) As

pessoas

que

nao

possam

pelo

trabalho

garantir 0 seu sustento e nao disponham
de recursos.

I SERIE—-N.°'8—20

DE FEVEREIRO. DE

1988

_ ARTIGO 249.0 :
(Quem esta obrigado a prestar alimentos)

i. Sao obrigados a prestar alimentos. ‘ao menor. 08

pais e adoptantes e, na falta deles, sucessivamente:
a) Os outros ascendentes;
5) Os irmaos maiores; ”
c) Os tios;
dad) O padrasto ou ‘madrasta em caso > de ‘morte.
do cénjuge, .
fas
2. Sao Obrigados a prestago de alimentos 1 nos rés-

tantes casos, sucessivamente:

a) O conjuge. ou o ex-conjuge;
5) Os descendentes, e entre eles os de grau mais
proximo

e

GS

ada
adoptados;

c) Os ascendentes e entre eles os de grau mais proximo, € os adoptantes;
d) Os irmaos.

-

dera ai execugao do seu pagamento, devendo promover
‘Oficiosarngnte: todas. as.8 dllighncias. m
si _Mostrem
“necessarias.

3.A obrigacaode alimentos podera ser repartida por para qué a pensao calimentat Ihe seja. E
mente.
varios obrigados.
ARTIGO 250.9
(Medida dos alimentos)

Os alimentos serio proporcionais a capacidade ececénomica daquele que houver de presté-los é as necessidades de quem os receba.

ARTIGO 251.9 |
(Medida dos alimentos a menores)

.

A medida dos alimentos devidos a filhos menores,

sempre
mento

que

o ‘obrigado

tenha

vencimento

determinavel, -devera consoante

ou

= moneyprovisbrios pelo alimentado,

rendi-

“ARTIGO 257: oi :

as circunstan-

‘(Alteragtio dos’ aiiinécitod fixado

cias, ser fixada entre ominimo de um quartoe omaximo |

LA medida dos alimentos. podera §
acordo. com. as circunstancias de quem recebe e de
quem
presta os alimentos...
Se
ARTIGO 252.9
2. As razées referidas no mimero anterior podera
(Modo de prestar alimentos)
- também levar a que. outras pessoas, sam (brigadas a.
1. Os alimentos devem em principio, ser fixados em prestar Os alimentos. ee
oo,
prestagdes pecuniarias mensais, podendo ser adoptada ~ oe
. an
solugdo diversa quando tal se justifique.
.
“ARTIGO 258. ol:
de metade da totalidade do valor auferido.

2. Quando o obrigado estiver impossibilitado de

prestar alimentos nos termos referidos no numero ante- for, por dai resultarem graves prejuizos para os seus
filhos menores, cénjuge ou para si proprio, podera’

requerer que a sua obrigacao seja cumprida recebendo emantendo em sua casa o alimentado.
ARTIGO 253.¢
(Piuralidade de obrigados)

1, Quando a obrigacao de alimentos recaia sobre
mais do que uma pessoa, a prestacdo de cada uma delas:
sera proporcional a respectiva capacidade econdmica.

(Cessago daa obrigapto de alimentos)

a) Pela morte 5 do cbrigado 0ou do alimentado;
am) Quando oO alimentado,, ‘maior, de idade, viole :
_gravemente. os. seus. deveres para < com:Lo:

‘Obrigado;
a
Cro
So
uando
aquele
que
0S
presta
nao
possa
conti—
Ju

cy

O

nuar a presta-los ou aquele. que os recebe.
“deixe de ter necessidade: deles. .
:

2. A moite do obrigado 0oua impossibilidade dee este

comtinuar a prestar alimentos nao

.
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exercer o seu direito em relagéo a outros, igual ou
sucessivamente. obrigados.
ARTIGO 259.0

emcargo devera ser registado.

|

(Cardécter pessoal)

O direito a alimentos é imprescritivel, irrenunciavel,
intransmissivel a terceiro e impenhoravel.

CAPITULO II
DISPOS!_. + § ESPECIAIS
ARTIGO

3. Quando respeite a iméveis sujeitos a registo, o

260.°

ARTIGO 262.°

(Alimentos em caso de divércio ou ruptura de unido de facto)

1. Em caso de divércio, tem direito a alimentos 0 |

ex-cénjuge que deles careca nos termos do
artigo 111.9,
2, Em caso de ruptura
da uniao de facto, tem direito a
alimentos 0 ex-companheiro que deles careca e nao

tenha dado causa exclusiva a ruptura.

(Obrigacao de alimentos entre cOnjuges ¢ companheiros
da unido de facto)

Os cénjuges e os companheiros de uniao de facto que

reunam os pressupostos legais, estéo reciprocamente
obrigados a prestagao de alimentos, nos termos da presente lei.
ARTIGO 261.°

ARTIGO

(Cessagao da obrigayio alimenticia)

Cessa a obrigacao referida no artigo anterior no caso

de ser contraido novo casamento ou constitufda nova

uniao de facto, ou quando se verifique atentado contraa

vida ou grave atentado contra a honra do obrigado. —

ARTIGO 264.9

‘(Alimentos do cénjuge ou companheiro sobrevivo)

1. Em cadeso
morte de um dos conjuges ou de companheiro de uniio de facto judicialmente reconhecida,
0 vivo ou companheiro sobrevivo tem direito a ser alimentado pelos rendimentos dos bens deixados pelo
falecido.

2. Neste caso sdo obrigados a prestacao os herdeiros

ou legatérios a quem tenham sido transmitidos os bens,
na proporgao do respectivo valor. :

263,¢

(Alimentos & mie)

O pai que nao coabita com a mie do filho é obrigado
a prestar-lhe alimentos, quando ela deles careca, relati-

vamente ao periodo
apds o parto.
O Presidente
SANTOS.

QO, EB. 2/8 -- 5800 ex.
— I, N.—

da

de gravidez

Republica,

e até
f

seis meses

José Epuarpo Dos

