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A 7 de setembro de 2015 foi 
publicada a Lei n.º 137/2015, que 
introduziu alterações aos artigos 
1602º, 1903º e 1904º do Código 
Civil, e ainda criou o novo artigo 
1904º-A. Estes artigos 
correspondem a disposições 
normativas que regulamentam o 
regime das responsabilidades 
parentais. 
A modificação ao regime das 
responsabilidades parentais entrou 
em vigor a 1 de outubro de 2015 e 
consagrou um novo impedimento 
dirimente relativo, quanto ao 
casamento, e veio, ainda, alargar o 
regime das responsabilidades 
parentais em caso de “ausência, 
incapacidade, impedimento ou 
morte de progenitor”. 

A nova redação do artigo 1602º do 
Código Civil, que determina os 
impedimentos matrimoniais, 
nomeadamente, os impedimentos 
dirimentes relativos, conta com a 
consagração de um novo 
impedimento, designadamente, 
fica vedado o casamento entre 
cônjuge ou unido de facto do 
progenitor e o menor sobre o qual 
tenha exercido as 
responsabilidades parentais. 
Anteriormente a esta alteração do 
Código Civil, a lei configurava que 
quando um dos pais não pudesse 
exercer as responsabilidades 
parentais por ausência, 
incapacidade ou outro 
impedimento decretado pelo
tribunal, caberia esse exercício
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tribunal, caberia esse exercício 
unicamente ao outro progenitor 
ou, no impedimento deste, a 
alguém da família de qualquer 
deles, desde que haja um acordo 
prévio e com validação legal”. Esta 
alteração do artigo 1903º do CC 
trouxe uma boa inovação uma vez 
que, agora, quando um dos pais não 
puder exercer as responsabilidades 
parentais por ausência, 
incapacidade ou outro 
impedimento decretado pelo 
tribunal ou em caso de morte, 
caberá esse exercício ao outro 
progenitor ou, no impedimento 
deste, por decisão judicial, à 
seguinte ordem preferencial de 
pessoas: a) ao cônjuge ou unido de 
facto de qualquer dos pais; b) a 
alguém da família de qualquer dos 
pais. 

facto deste, exercendo-as, neste 
caso, em conjunto com o 
progenitor", mas para isso tem de 
haver um pedido do progenitor e 
do seu cônjuge ou unido de facto, 
devendo o tribunal, sempre que 
possível, ouvir a opinião do menor. 
Este novo regime esclarece que o 
exercício das responsabilidades 
parentais “inicia-se e extingue-se 
antes da maioridade ou 
emancipação apenas por decisão 
judicial” (artigo 1904º-A do CC). 
 

O exercício das 
responsabilidades 
parentais inicia-se e 
extingue-se antes da 
maioridade ou 
emancipação apenas por 
decisão judicial  

Sendo que, no caso de morte de um 
dos pais, o tribunal tem de ter em 
conta, se houver, a disposição 
testamentária do progenitor 
falecido que designe um tutor para 
a criança. 
A nova legislação veio também 
determinar que “quando a filiação 
se encontre estabelecida apenas 
quanto a um dos pais, as 
responsabilidades parentais podem 
ser também atribuídas, por decisão 
judicial, ao cônjuge ou unido de 
facto deste, exercendo-as, neste 
caso, em conjunto com o 

Por sua vez, no passado dia 1 de 
outubro de 2015 entrou em vigor a 
Lei n.º 122/2015, de 1 de setembro, 
que provocou alterações profundas 
ao regime de pensões de alimentos 
a prestar aos filhos. 
A principal alteração concretiza-se 
no facto de a pensão de alimentos 
fixada em benefício do filho 
menor, num processo de regulação 
das responsabilidades parentais, se 
manter, em princípio, até aos seus 
25 anos, e não só até aos 18 anos, 
como acontecia até então. 
O progenitor que esteja a arcar a 
título principal com o encargo do 
pagamento das despesas aos filhos 
maiores que não podem sustentar-
se a si mesmos, pode agora exigir 
ao outro progenitor o pagamento 
de uma contribuição. 
 
 

A modificação de regime 
veio alargar o regime das 
responsabilidades 
parentais em caso de 
ausência, incapacidade, 
impedimento ou morte 
de progenitor 
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