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DIVÓRCIO 

Regulação do exercício das responsabilidades parentais 

 

Sumário: 

A quarentena, realizada um pouco por todo o Mundo, devido à pandemia Covid-19, fez flores-

cer o interesse na discussão em torno do divórcio e consequentes responsabilidades parentais. 

Contudo, na verdade, este tema era já objeto de preocupação por parte do nosso legislador 

antes desse facto. Sabe-se, por exemplo, que em 2018 em cada 100 casamentos 58,7%1 resultaram 

num divórcio. Com efeito, em 2008 o regime jurídico do divórcio em Portugal foi substancialmente 

alterado. 

A Lei n.º 61/2008, de 31 de outubro, passa a prever duas possíveis modalidades de divórcio em 

Portugal: o divórcio por mútuo consentimento e o divórcio sem o consentimento do outro cônjuge. 

No entanto, salienta-se que em qualquer uma destas modalidades de divórcio exige-se, sem-

pre, aos cônjuges com filhos menores a regulação das responsabilidades parentais. Importa, por-

tanto, compreender adequadamente quais os efeitos do divórcio nas responsabilidades parentais. 

 

Palavras-chave: Covid-19; Portugal; MGRA; Lei n.º 61/2008; Divórcio; Responsabilidades parentais. 

 

Introdução 

O isolamento social forçado pela pandemia do novo coronavírus, fez renascer a discussão em 

torno do possível crescimento do número de divórcios em Portugal e no Mundo. Atualmente, ultra-

passada a ideologia de que o “casamento é para a vida toda”2, cada vez mais, o divórcio passa 

a ser visto como um risco de quem decide casar. 

De acordo com o Código Civil português, o casamento é o contrato celebrado entre duas 

pessoas que pretendem constituir família mediante uma plena comunhão de vida. O casamento 

baseia-se na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges3. O Código Civil vai ainda mais longe e 

dispõe, no n.º 2 do artigo 1671.º, “a direção da família pertence a ambos os cônjuges, que devem 

acordar sobre a orientação da vida em comum tendo em conta o bem da família e os interesses 

 
1 De acordo com dados estatísticos in https://www.pordata.pt/Portugal/N%C3%BA-

mero+de+div%C3%B3rcios+por+100+casamentos-531  
2 JORGE DUARTE PINHEIRO, “Ideologias e Ilusões no regime Jurídico do Divórcio e das Responsabilidades Paren-

tais”, in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida, Vol. III, Coordenação Vítor 

Pereira das Neves et al, Almedina, 2011, pp. 475-488, p. 477. 
3 Artigo 1671.º, n.º 1 do Código Civil. 

mailto:mgra@mgra.pt
https://www.pordata.pt/Portugal/N%C3%BAmero+de+div%C3%B3rcios+por+100+casamentos-531
https://www.pordata.pt/Portugal/N%C3%BAmero+de+div%C3%B3rcios+por+100+casamentos-531
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t de um e do outro”. São, por outro lado, deveres dos cônjuges o respeito, a fidelidade, a coabitação, 

a cooperação e a assistência. 

Perante a existência de um contrato entre duas pessoas verifica-se a necessidade de também 

a lei regular a forma pela qual as Partes poderão resolver esse contrato. Neste contexto, a Lei n.º 

61/2008, de 31 de outubro alterou o regime jurídico do divórcio em Portugal e instituiu-se duas pos-

síveis modalidades de divórcio: o divórcio por mútuo consentimento e o divórcio sem o consenti-

mento do outro cônjuge.  

Chegados ao divórcio, em qualquer uma das suas vias, impõe-se aos pais que, sendo possível, 

acordem os termos da regulação das responsabilidades parentais dos seus filhos menores ou, caso 

contrário, a requeiram ao tribunal. Ainda que a regulação das responsabilidades parentais seja al-

cançada por acordo entre os progenitores impera deixar claro que a mesma deve preencher uma 

série de requisitos, tais como, a residência e os alimentos devidos ao menor, tudo norteado pelo 

superior interesse da criança.  

Como tal, é importante fazer uma análise do processo de divórcio, dos seus mecanismos jurídi-

cos e, paralelamente, da figura da regulação das responsabilidades parentais. Nesse sentido, o 

presente texto encerra uma reflexão não exaustiva sobre o atual regime do divórcio em Portugal e 

do exercício das responsabilidades parentais. 

 

1. Evolução Histórica do “Divórcio” em Portugal 

A história portuguesa no que respeita à adoção do divórcio teve avanços e recuos até a atual 

Lei n.º 61/2008 de 31 de outubro. 

Até 1910, o divórcio não era admitido, prevendo, o Código Civil de 1867, apenas o instituto da 

separação de pessoas e bens nos termos do seu artigo 1204.º e seguintes. 

O divórcio, surge no nosso ordenamento jurídico, posteriormente à instauração da República, atra-

vés do Decreto de 3 de novembro de 1910, também conhecido como a “Lei do Divórcio”. Este 

normativo, previa que o divórcio podia ser concedido por via litigiosa e por mútuo consentimento. 

No início de 1940, com a assinatura da Concordata de 1940 entre Portugal e a Santa Sé, proíbe-

se o divórcio para os casamentos católicos que viessem a ser celebrados futuramente, traduzindo 

uma mudança considerável no sistema de dissolução do casamento então vigente. 

O Código Civil de 1966, na mesma onda, manteve a proibição do divórcio nas situações de 

casamento católico celebrado após a Concordata de 1940, imponto, ainda, restrições ao divórcio, 

no caso de casamento civil. 

Em 1975, é assinado o Protocolo adicional à Concordata de 1940, que permitiu que, daí em 

diante, pudesse ser requerido o divórcio tanto nos casamentos civis como católicos. 

Em 1977 realiza-se a reforma do Código Civil, estabelecendo o regime do divórcio em Portugal 

assente em duas modalidades: o divórcio por mútuo consentimento e o divórcio litigioso. 
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t Posteriormente, o regime do divórcio foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 163/95, de 13 de julho, 

pela Lei n.º 47/98, de 10 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 272/2001, de 13 de outubro4 e, por fim, pela 

Lei n.º 61/2008, de 31 de outubro, que veio alterar o modelo até então instituído. 

 

2. O Divórcio por mútuo consentimento 

Como a própria designação faz perceber, o divórcio por mútuo consentimento permite o 

acordo entre os cônjuges e a possibilidade de, nessas circunstâncias, requererem em qualquer con-

servatória do registo civil o divórcio. Esta é, podemos assim chamar-lhe, uma versão simplificada do 

divórcio, porquanto permite aos cônjuges, ou seus procuradores, de forma relativamente célere 

obter a desejada dissolução do casamento.  

O divórcio por mútuo consentimento pode ser instaurado a todo o tempo na conservatória do 

registo civil, mediante requerimento assinado pelos cônjuges ou seus procuradores, acompanhado 

pelos seguintes documentos5:  

a) relação especificada dos bens comuns, com indicação dos respetivos valores, ou, caso os 

cônjuges optem por proceder à partilha daqueles bens nos termos dos artigos 272.º-A a 272.º-C do 

Decreto-Lei n.º 324/2007, de 28 de setembro, acordo sobre a partilha ou pedido de elaboração do 

mesmo;  

b) certidão da sentença judicial que tiver regulado o exercício das responsabilidades parentais 

ou acordo sobre o exercício das responsabilidades parentais quando existam filhos menores e não 

tenha previamente havido regulação judicial;  

c) acordo sobre a prestação de alimentos ao cônjuge que deles careça;  

d) acordo sobre o destino da casa de morada de família;  

e) certidão da escritura da convenção antenupcial, caso tenha sido celebrada. 

Uma das grandes novidades trazida pela Lei n.º 61/2008, de 31 de outubro, é a possibilidade de 

“quando os cônjuges estiverem de acordo acerca do divórcio, mas não conseguiram fazer acordo 

sobre algum dos temas, ou quando o acordo apresentado não for considerado razoável e não 

puder ser homologado, o processo entra no tribunal, ou é enviado para o tribunal, respetivamente. 

O juiz decretará o divórcio por mútuo consentimento, depois de ter determinado as consequências 

do divórcio que os cônjuges não conseguiram combinar6”. 

Se os cônjuges não chegarem a acordo, o pedido de divórcio é apresentado no tribunal. Re-

cebido o requerimento, o juiz aprecia os acordos que os cônjuges tenham apresentado, convi-

dando-os a alterá-los se não acautelarem os interesses de algum deles ou dos filhos7. 

 

 

 
4 JORGE DUARTE PINHEIRO, “Ideologias e Ilusões no regime Jurídico do Divórcio e das Responsabilidades Paren-

tais”, in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida, Vol. III, Coordenação Vítor 

Pereira das Neves et al, Almedina, 2011, pp. 475-488, p. 478. 
5 Artigo 1775.º do Código Civil. 
6 GUILHERME OLIVEIRA, “A nova lei do divórcio”, in Lex Familiae, Revista Portuguesa de Direito da Família, Ano 

7, n.º 13, Coimbra Editora, Janeiro / Junho de 2010, pp.11 e ss. 
7 Artigo 1778.º-A, n.ºs 1 e 2 do Código Civil. 
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No divórcio sem o consentimento do outro cônjuge, anteriormente conhecido como divórcio 

litigioso, um dos cônjuges recorre ao tribunal para ver o casamento dissolvido. Regra geral, um dos 

cônjuges entende que a relação matrimonial já não revela as condições necessárias à vida conju-

gal. Nestes casos, a rutura é para um dos cônjuges a única via.  

Atualmente, não se exige a verificação do comportamento culposo de um dos cônjuges como 

justificação da ação de divórcio, optando-se pela invocação de motivos concretos para a rutura 

do casamento.  

São, para efeitos do Código Civil português, fundamento de divórcio sem consentimento de 

um dos cônjuges8:  

a) a separação de facto por um ano consecutivo;  

b) a alteração das faculdades mentais do outro cônjuge, quando dure há mais de um ano e, 

pela sua gravidade, comprometa a possibilidade de vida em comum;  

c) a ausência, sem que do ausente haja notícias, por tempo não inferior a um ano;  

d) quaisquer outros factos que, independentemente da culpa dos cônjuges, mostrem a rutura 

definitiva do casamento. 

No processo de divórcio sem consentimento do outro cônjuge, tal como sucedia no regime 

anterior, é obrigatória a constituição de advogado9. Apresentada a petição inicial, o juiz designará 

dia para uma tentativa de conciliação, sendo o autor notificado e o réu citado para comparece-

rem pessoalmente ou, no caso de estarem ausentes, se fazerem representar por mandatário10. 

Caso a reconciliação resulte, irá ficar plasmada na ata. Se não houver lugar à conciliação, e 

não houver qualquer possibilidade de os cônjuges manterem o casamento, duas vias surgem: 

a) o cônjuge réu afirma que não se quer divorciar. Neste caso o cônjuge é imediatamente 

notificado para, no prazo de trinta dias, contestar o pedido de divórcio;  

b) o cônjuge réu afirma que também se quer divorciar, convolando-se o divórcio sem consen-

timento de um dos cônjuges num divórcio por mútuo consentimento. Nesta segunda hipó-

tese, tentar-se-á obter consenso entre os cônjuges, quando aplicável, relativamente à re-

gulação do exercício das responsabilidades parentais dos filhos menores, aos alimentos en-

tre cônjuges, ao destino dado à casa de morada de família durante a pendência do pro-

cesso e a relação de bens comuns. 

Uma vez obtido o acordo para a conversão do divórcio em divórcio por mútuo consentimento, 

o Juiz tem de fixar as consequências do divórcio sobre que os cônjuges não tenham apresentado 

acordo, como se tratasse de um divórcio sem consentimento de um dos cônjuges11.  

No caso de não se alcançar a conciliação entre os cônjuges, o processo correrá os seus termos, 

produzindo-se os articulados, nos quais as partes apresentam os seus argumentos e, assim, produzir-

se-á a prova trazida a juízo. O processo culminará então com uma sentença.  

 
8 Artigo 1781.º do Código Civil. 
9 Artigo 40.º do Código de Processo Civil. 
10 Artigo 931.º do Código de Processo Civil. 
11 GUILHERME OLIVEIRA, “A nova lei do divórcio”, in Lex Familiae, Revista Portuguesa de Direito da Família, Ano 

7, n.º 13, Coimbra Editora, Janeiro / Junho de 2010, pp.11 e ss. 
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4. A Regulação do Exercício das Responsabilidades Parentais 

A regulação das responsabilidades parentais impõe-se acautelar quer nos processos de divór-

cio sem o consentimento de um dos cônjuges, quer nos divórcios por mútuo consentimento. Isto 

porque, a regulação do exercício das responsabilidades parentais é uma das consequências do 

divórcio que, decretado, tem de ser fixada. 

Antes da lei de 2008, após o divórcio, o exercício do poder paternal incumbia normalmente a 

apenas um dos progenitores, em virtude de o exercício conjunto pressupor um acordo de ambos 

os pais, homologado pelo juiz ou aprovado pelo Ministério Público12. 

Atualmente, após o divórcio, a regra é a do exercício em comum das responsabilidades pa-

rentais pelos pais, independentemente de haver ou não acordo dos pais no sentido do exercício 

conjunto13. No entanto, na realidade, após a rutura da vida em comum, as decisões relativas a atos 

da vida corrente do menor incumbem, em regra, a apenas um dos progenitores – o “progenitor 

residente”14. 

No caso do divórcio por mútuo consentimento, em que um casal, com filhos menores, chegue 

a acordo relativamente ao divórcio e à regulação das responsabilidades parentais, deve apresen-

tar o requerimento para ambos. Apresentado o acordo sobre o exercício das responsabilidades 

parentais de filhos menores, o processo é enviado ao Ministério Público do tribunal de 1.ª instância 

competente em razão da matéria da área da circunscrição da conservatória15. 

O Ministério Público deve pronunciar-se se o acordo contempla e assegura os interesses dos 

menores. Nestas situações, caso o acordo seja alterado conforme as diretrizes do Ministério Público 

será, por este, apresentado um novo parecer favorável, podendo, posteriormente, o conservador 

do registo civil homologar o acordo16. No caso de o Ministério Público entender que o acordo apre-

sentado pelos cônjuges não assegura os interesses dos menores ou contém cláusulas ilegais apre-

senta ao Conservador do Registo Civil remetente um parecer. Nestas situações, os cônjuges pode-

rão ou não alterar o acordo de regulação das responsabilidades parentais, sendo que daqui po-

derá originar-se uma remessa do processo para o tribunal de Família e Menores. Quando o Ministério 

Público considere que o acordo não acautela os interesses dos menores, podem os cônjuges alterá-

lo nos termos indicados ou apresentar novo acordo17. 

Se os cônjuges alterarem o acordo nos termos indicados ou se o Ministério Público considerar 

que este acautela os interesses dos menores, o conservador decreta o divórcio e homologa o 

acordo18. 

 
12 JORGE DUARTE PINHEIRO, “Ideologias e Ilusões no regime Jurídico do Divórcio e das Responsabilidades Pa-

rentais”, in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida, Vol. III, Coordenação Vítor 

Pereira das Neves et al, Almedina, 2011, pp. 475-488, p. 483. 
13 Artigo 1906.º do Código Civil. 
14 Artigo 1906.º, n.º 3, do Código Civil. 
15 Artigo 34.º da Lei n.º 141/2018, de 8 de setembro. 
16 Artigo 1776.º-A do Código Civil. 
17 Artigo 1776.º-A, n.º 2 do Código Civil. 
18 Artigo 1776.º-A, n.ºs 3 e 4 do Código Civil. 
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ser similar, dando-se a oportunidade de o casal, caso alcance um acordo relativamente à regula-

ção das responsabilidades parentais de as mesmas ficarem definidas através de acordo. Caso os 

cônjuges também não se entendam relativamente às questões essenciais da vida do menor, de-

verá ser proposta a ação de regulação do exercício das responsabilidades parentais19.  

Como em qualquer processo judicial, as Partes deverão argumentar e fundamentar os motivos 

pelos quais deverá a guarda ser-lhe atribuída e não ao outro cônjuge. A final, deverá o Tribunal 

decidir, por sentença judicial, os termos da regulação do exercício da regulação das responsabili-

dades parentais. 

Em qualquer um dos casos, será sempre regulada e decidida20: 

a) a residência/guarda do menor, definindo com quem a criança ficará a viver;  

b) o exercício das responsabilidades parentais, estabelecendo-se se caberá a ambos os pro-

genitores ou, apenas, a um deles;  

c) as visitas/contactos/convívio entre a criança e o progenitor com o qual não reside habitu-

almente; e  

d) a pensão de alimentos a prestar ao menor. 

Em súmula, as responsabilidades parentais são exercidas em igualdade por ambos os progeni-

tores e a respetiva regulação tem sempre lugar segundo o melhor interesse da criança, o qual pre-

valece sobre quaisquer outros interesses. Ou seja, cabe a ambos os progenitores no que se refere a 

todas as questões de particular importância para a vida do menor, entendendo-se estas como as 

que constituem um núcleo de questões que se apresentam de absoluta relevância para a saúde, 

bem-estar e desenvolvimento do filho. 

 

5. A aplicação da lei estrangeira em Portugal 

Chegados aqui, importa atender aos casos de divórcio e regulação do exercício das respon-

sabilidades parentais nas situações transnacionais, que apresentem conexão com mais do que um 

ordenamento jurídico, para além do português. Seja respeitante a estrangeiros residentes em Por-

tugal ou a portugueses que se casaram e/ou divorciaram em outro ordenamento jurídico.  

As decisões estrangeiras só produzem efeitos na ordem jurídica portuguesa por força de regras 

e princípios, vigentes nesta ordem jurídica, que operam o seu reconhecimento21. 

Antes, as proposições de reconhecimento vigentes na ordem jurídica portuguesa eram de 

fonte interna ou internacional. Contudo, atualmente, os regimes internacionais e europeus prevale-

cem sobre o regime interno de reconhecimento de decisões estrangeiras, e, consequentemente, o 

 
19 Artigo 1778.º-A do Código Civil. 
20 Artigo 40.º da Lei n.º 141/2015, de 8 de setembro. 
21 LUÍS DE LIMA PINHEIRO, “O reconhecimento de decisões estrangeiras em matéria matrimonial e de respon-

sabilidade paternal, disponível em https://portal.oa.pt/publicacoes/revista/ano-2006/ano-66-vol-ii-set-

2006/doutrina/luis-de-lima-pinheiro-o-reconhecimento-de-decisoes-estrangeiras-em-materia-matrimonial-e-

de-responsabilidade-paternal/ 

https://portal.oa.pt/publicacoes/revista/ano-2006/ano-66-vol-ii-set-2006/doutrina/luis-de-lima-pinheiro-o-reconhecimento-de-decisoes-estrangeiras-em-materia-matrimonial-e-de-responsabilidade-paternal/
https://portal.oa.pt/publicacoes/revista/ano-2006/ano-66-vol-ii-set-2006/doutrina/luis-de-lima-pinheiro-o-reconhecimento-de-decisoes-estrangeiras-em-materia-matrimonial-e-de-responsabilidade-paternal/
https://portal.oa.pt/publicacoes/revista/ano-2006/ano-66-vol-ii-set-2006/doutrina/luis-de-lima-pinheiro-o-reconhecimento-de-decisoes-estrangeiras-em-materia-matrimonial-e-de-responsabilidade-paternal/
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t regime interno só é aplicável fora do âmbito de aplicação dos regimes supraestaduais ou na me-

dida em que estes regimes não excluam a sua situação22. 

O Regulamento (CE) número 2201/2003, de 27 de novembro de 2003 (também designado 

como “Regulamento Bruxelas II bis”), relativo à competência, ao reconhecimento e à execução 

de decisões em matéria matrimonial e em matéria de responsabilidade parental entrou em vigor 

em 1 de agosto de 2004, mas, com exceção de algumas disposições instrumentais, só se tornou 

aplicável a partir de 1 de março de 2005. 

O Regulamento Bruxelas II bis visa, essencialmente, ampliar o âmbito de aplicação do regime 

europeu no que toca à responsabilidade parental e eximir o exequátur para certas decisões em 

matéria de direito de visita e que exigem o regresso da criança23. 

No que respeita ao seu âmbito de aplicação material, é aplicável, independentemente da 

natureza do tribunal, às matérias civis relativas24: 

a) Ao divórcio, à separação e à anulação do casamento; 

b) À atribuição, ao exercício, à delegação, à limitação ou à cessação da responsabilidade 

parental. 

No entanto, não trata de questões como a culpa dos cônjuges, os efeitos patrimoniais do ca-

samento, a obrigação de alimentos entre ex-cônjuges ou outras medidas acessórias eventuais, 

como por exemplo o direito ao nome, a indemnização devida ao outro cônjuge. 

Quanto ao âmbito de aplicação espacial das regras do Regulamento, importa ressaltar que 

nos termos do artigo 7.º, n.º 1, as regras de competência do Regulamento são aplicáveis sempre 

que se trate de uma questão abrangida pelo seu âmbito material de aplicação, mas quando os 

tribunais de um Estado-Membro não forem competentes por força das regras do Regulamento o 

Direito de cada Estado-Membro só se aplica nos limites traçados pelo artigo 6.º. 

Em matéria de responsabilidade parental, se nenhum tribunal de um Estado-Membro for com-

petente por força do disposto no Regulamento, nomeadamente artigos 8.º a 13.º, a competência 

é, em cada Estado-Membro, a regulada pelas outras fontes que vigorem na ordem jurídica25. 

As regras de competência referentes à responsabilidade parental foram inspiradas no superior 

interesse da criança e, nesta medida, no princípio de proximidade. O superior interesse da criança 

no âmbito da competência internacional é concretizado pela atribuição de competência ao tri-

bunal mais próximo da criança e, consequentemente, aquele que conhece melhor a sua situação, 

o seu estado de desenvolvimento, as condições sociais e familiares em que a criança vive e, por 

isso, está mais apto a adotar as decisões necessárias e de forma mais eficiente26. 

 
22 LUÍS DE LIMA PINHEIRO, “O reconhecimento de decisões estrangeiras em matéria matrimonial e de respon-

sabilidade paternal, disponível em https://portal.oa.pt/publicacoes/revista/ano-2006/ano-66-vol-ii-set-

2006/doutrina/luis-de-lima-pinheiro-o-reconhecimento-de-decisoes-estrangeiras-em-materia-matrimonial-e-

de-responsabilidade-paternal/ 
23 LUÍS DE LIMA PINHEIRO, Direito Internacional Privado, Volume III, Tomo I, Competência Internacional, AAFDL, 

2019, p. 272. 
24 Artigo 1.º, n.º 1 do Regulamento n.º 2201/2003, de 27 de novembro. 
25 Artigo 14.º, do Regulamento Bruxelas II bis. 
26 ANABELA SUSANA DE SOUSA GONÇALVES, “O princípio do superior interesse da criança no Regulamento 

Bruxelas II bis”, in Autonomia e Heteronomia no Direito da Família e no Direito das Sucessões, Coimbra, Alme-

dina, 2016, pp. 367-381. 

https://portal.oa.pt/publicacoes/revista/ano-2006/ano-66-vol-ii-set-2006/doutrina/luis-de-lima-pinheiro-o-reconhecimento-de-decisoes-estrangeiras-em-materia-matrimonial-e-de-responsabilidade-paternal/
https://portal.oa.pt/publicacoes/revista/ano-2006/ano-66-vol-ii-set-2006/doutrina/luis-de-lima-pinheiro-o-reconhecimento-de-decisoes-estrangeiras-em-materia-matrimonial-e-de-responsabilidade-paternal/
https://portal.oa.pt/publicacoes/revista/ano-2006/ano-66-vol-ii-set-2006/doutrina/luis-de-lima-pinheiro-o-reconhecimento-de-decisoes-estrangeiras-em-materia-matrimonial-e-de-responsabilidade-paternal/
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t Resulta assim, do disposto no Regulamento, que a competência só se pode estabelecer com 

base no Direito interno de um Estado-Membro, ou qualquer outra fonte, quando não resultar do 

Regulamento a competência da jurisdição de qualquer Estado-Membro27. 

 

Conclusão: 

O decretamento do divórcio, extinguindo o vínculo matrimonial, importa a cessação das rela-

ções pessoais e patrimoniais entre os cônjuges.  

O divórcio dissolve o casamento, no entanto, atualmente, após o divórcio, a regra é a do exer-

cício em comum das responsabilidades parentais pelos pais, independentemente de haver ou não 

acordo dos pais no sentido do exercício conjunto28.  

Como tal, perante uma situação de divórcio, em qualquer das modalidades acima analisadas 

– divórcio por mútuo consentimento ou divórcio sem consentimento do outro cônjuge – segundo a 

lei, é sempre necessário regular as responsabilidades parentais, seja por acordo, ou por recurso a 

uma ação de regulação do exercício das responsabilidades parentais. 

No caso do divórcio, ou da regulação das responsabilidades parentais, envolver uma relação 

transnacional, será ainda relevante recorrer ao Regulamento (CE) n.º 2201/2003, do Conselho de 27 

de novembro de 2003 para definir a competência internacional. E, apenas se nenhum tribunal de 

um Estado-Membro for competente por força dos preceitos do Regulamento, a competência será 

aferida pelo direito interno ou outras fontes de direito internacional em vigor em Portugal. 

 

 

 

 
27 LUÍS DE LIMA PINHEIRO, Direito Internacional Privado, Volume III, Tomo I, Competência Internacional, AAFDL, 

2019, p. 280. 
28 Artigo 1906.º do Código Civil. 


