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No passado dia 2 de Março foi publicado em Diário 
da República, a Lei n.º 5/2017, que veio 
regulamentar o regime de regulação das 
responsabilidades parentais por mútuo acordo junto 
das Conservatórias do Registo Civil, no caso de 
separação de facto e de dissolução da união de facto, 
assim como entre pais não casados nem unidos de 
facto.  
 
Com a nova legislação, que altera o Código Civil e o 
Código do Registo Civil, agilizam-se 
significativamente os procedimentos no que respeita 
à regulação das responsabilidades parentais no caso 
de progenitores não casados entre si.  
 
É que, até à data, esta faculdade não era reconhecida 
a relações menos formais como a união de facto ou 
em que não existisse relação entre os titulares do 
poder paternal, situação que forçava o recurso a um 
processo judicial, apesar do acordo entre os 
progenitores. 
 
Os pais não casados que pretendam regular por 
mútuo acordo o exercício das responsabilidades 
parentais ou proceder à alteração de acordo já 
homologado, passam agora a beneficiar de um 
regime análogo ao do divórcio por mútuo 
consentimento, evitando-se assim o recurso ao 
Tribunal. 
 
Tal como já ocorria anteriormente no caso de 
divórcio por mútuo consentimento, os progenitores 
devem apresentar o requerimento junto da 

Conservatória do Registo Civil assinado pelos 
próprios e acompanhado do acordo de regulação das 
responsabilidades parentais. 
 
Uma vez recebido o requerimento, é remetido para 
o Conservador que o aprecia e convida os 
progenitores a alterá-lo, caso não acautele os 
interesses dos menores.  
 
Após esta apreciação, o processo é remetido para o 
Ministério Público, junto do Tribunal Judicial de 1.ª 
Instância competente em razão da matéria no 
âmbito da circunscrição a que pertença a residência 
do menor, para que, no prazo de 30 dias, se 
pronuncie sobre o mesmo.   
 
Não havendo oposição do Ministério Público, é 
emitido parecer e remetido o processo ao 
Conservador do registo civil para homologação do 
acordo, produzindo o mesmo o efeito de uma 
sentença judicial sobre idêntica matéria.  
 
A Lei n.º 5/2017, de 2 de Março entra em vigor no 
dia 1 de Abril de 2017. Consulte o diploma aqui. 
 
Para mais informações, contacte: 
 
Bernardo Champalimaud Simões: bsimoes@paccv.com; 
Sofia Mendes Pinto: smendespinto@paccv.com. 

 
 
 

REGULAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES PARENTAIS POR MÚTUO 
ACORDO JUNTO DAS CONSERVATÓRIAS DO REGISTO CIVIL 

(Lei n.º 5/2017, de 2 de Março) 

 

 
 

https://dre.pt/application/conteudo/106542299
mailto:bsimoes@paccv.com
mailto:smendespinto@paccv.com

