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 § 15.º – Direito da infância à proteção da sociedade e do Estado 59
Divisão III – Consequências da inconstitucionalidade 59
Bibliografia específica 60
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 427
Divisão I – Nascimento, maternidade e paternidade 427
Secção I – O nascimento como facto jurídico autónomo 427
 § 1.º – Interesse prático-jurídico do registo de nascimento 427
 § 2.º – Declaração de nascimento 427
 § 3.º – Registo de abandonados 429
Secção II – Maternidade e Paternidade 430
 § 1.º – Filiação biológica e filiação jurídica 430
 § 2.º – Estabelecimento jurídico e retroatividade 430
 § 3.º – Atendibilidade 432
Divisão II – Critérios jurídicos da parentalidade 433
 § 1.º – Critérios jurídicos da parentalidade 433
 § 2.º – Evolução do direito português 433



17

SUMÁRIO

Divisão III – Princípios de ordem pública do Direito da Filiação 437
 § 1.º – Princípio da verdade biológica 437
 § 2.º – Princípio da taxatividade dos meios para 
  o Estabelecimento da Filiação 438
 § 3.º – Princípio da proteção do “interesse do filho” 439
Divisão IV – Provas científicas da filiação 441
 § 1.º – O art. 1801.º como proclamação de abertura 
  às possibilidades científicas 441
 § 2.º – Tipos de provas científicas 441
 § 3.º – Provas judiciais e extrajudiciais 443
 § 4.º – Recusa de cooperação 443
 § 5.º – Valor das provas periciais 447
 § 6.º – Novos meios de prova e recurso de revisão 448
Bibliografia específica 451
Bibliografia genérica 452
Divisão V – A conceção 452
 § 1.º – Relevo jurídico do momento da conceção 452
 § 2.º – O recurso ao conceito de “período legal da conceção” 
  e a regra da “indivisibilidade” 453
 § 3.º – Exceções 454
  a) Prova de uma gestação anormalmente longa 454
  b) Prova de uma gestação anormalmente curta 455
  c) Determinação da “data provável” da conceção dentro 
   do período legal 455
 § 4.º – Meio processual idóneo 456
Bibliografia genérica 456
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 673
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NOTAS PRÉVIAS

As normas mencionadas são do código civil, salvo indicação em contrário. 

As referências à jurisprudência não implicam concordância com o teor 
das decisões; e as datas dos acórdãos seguem a ordem mês-dia-ano.

A Parte VI (Rui Moura Ramos) usa a ortografia anterior ao “Acordo”.
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Capítulo I
Noções Fundamentais

§ 1.º – Generalidades

1. O Direito não pode tudo; e o estudante de Direito da Família não deve 
pensar que o legislador tem a capacidade para prever as normas que farão 
as Famílias perfeitas, isto é, que darão a garantia de bem-estar a todos os 
cidadãos cumpridores dessas normas e, deste modo, produzirão sociedades 
felizes. Esta ideia iluminista já fez a sua época.

Hoje, o Direito da Família tem um papel a desempenhar, mas que está 
longe de ser um papel exclusivo, ou mesmo determinante. O individualismo 
contemporâneo não aceita facilmente as imposições do Estado em 
matérias que dizem respeito à intimidade das vidas pessoais e familiares 
– tende a rejeitar os modelos que os legisladores supõem preferíveis, quer 
construir as suas próprias “leis privadas” e viver de acordo com elas. Por 
outro lado, já não é nova a ideia de que a vida familiar se desenrola num 
contexto social que pode ajudá-la ou, pelo contrário, dificultar-lhe o seu 
quotidiano; sabe-se que há um papel cada vez mais importante que cabe 
às políticas públicas do trabalho (cfr. o art. 59.º CRep), da saúde (cfr. o 
art. 64.º CRep), da habitação, urbanismo e transportes (cfr. o art. 65.º 
CRep), do ambiente (cfr. o art. 66.º CRep.), das redes de suporte para as 
crianças, para os mais velhos e para os especialmente vulneráveis (cfr. os 
arts. 67.º a 72.º CRep). Se este enquadramento social – esta “ecologia da  
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família”1 – não tornar a vida mais fácil, nem as leis boas serão capazes de 
garantir o sucesso das famílias.

1-A. A Família nunca foi uma instituição autónoma, diferente dos 
membros que a compõem, nem foi um fim em si mesma – foi sempre, apenas, 
uma organização muito importante destinada a prosseguir certos objetivos 
considerados relevantes em cada época, em favor dos seus membros. Em certas 
fases longas da vida social, pode ter sobressaído o objetivo da manutenção 
do poder na cidade, noutras fases pode ter sido mais evidente a garantia da 
produção agrícola ou artesanal, noutras a concentração e a integridade das 
fortunas mercantis, e noutras ainda pode-se ter manifestado mais a intenção 
de controlar a sexualidade, etc. Porém, no fundo – independentemente da 
percepção mais ostensiva em cada momento histórico – o que justificou 
sempre a organização da Família foi a vulnerabilidade2 física e emocional 
de cada ser humano, que depende permanentemente dos outros para a 
satisfação das suas necessidades profundas. A ascensão do Estado Social 
pode ter criado a ilusão de que a Família era dispensável, porque o Estado 
se encarregaria de todas as tarefas principais; mas, por um lado, os fundos 
públicos não chegam para tudo e, por outro lado, a dependência frequente 
de cuidados físicos e emocionais de proximidade torna a intervenção do 
Estado tardia e inadequada.

1-B. O modo de organização familiar (entendida deste modo) parece ter 
oscilado entre dois pilares fundamentais: por um lado, o pilar da estabilidade 
dos vínculos formais e das regras de distribuição do poder interno, que dava 
solidez e autossuficiência sobretudo em momentos de crise; por outro lado, 
o pilar da liberdade individual, que gerava perturbação dos equilíbrios 
instalados e tendia a fragilizar qualquer rede de suporte.

1 Mary Ann Glendon, The Transformation of Family Law, paperback ed., Chicago and London, 
The University of Chicago Press, 1996, p. 306-13; e também Clare Huntington, Failure 
to flourish – How law undermines family relationships, Oxford, Oxford University Press, 2014.
2 No sentido moderno do termo. Na verdade, ao lado dos grupos tipificados de vulneráveis 
– crianças, velhos, doentes, etc. – tomou-se consciência de que todo o ser humano é vulne-
rável na medida em que todas as pessoas dependem de outras, de algum modo – cfr. Martha 
Fineman, The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition, in « Yale Journal 
of Law and Feminism», vol. 20, n.º 1, 2008, p. 1-23, acessível em https://digitalcommons.
law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1277&context=yjlf; e J. Herring, Family Law, 
9th ed., Pearson, 2019, p. 26.
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Nos últimos cem anos, o modo de organização familiar deslocou-se para 
o lado do pilar da liberdade de cada um dos seus membros. A valorização das 
aspirações afetivas de cada pessoa, a mobilidade laboral, o reconhecimento 
do divórcio cada vez mais facilitado, etc., tendeu a multiplicar a criação de 
“famílias nucleares” que se tornaram o modelo de organização e que, por 
sua vez fracionadas sobretudo pelo divórcio, permitiu o crescimento enorme 
do número de indivíduos sós. Isto é o mesmo que dizer que as sociedades 
contemporâneas suscitaram lentamente o fenómeno da solidão; isto é 
também o modo de tornar mais patente a vulnerabilidade física e emocional 
de cada indivíduo.

Se é verdade que o Estado social parece ter chegado ao limite das suas 
capacidades protetoras e que a família grande se desagregou bastante, 
também é verdade que a família nuclear entrou em declínio, de tal maneira 
que parece necessário inventar novas formas de organização que prestem 
os cuidados físicos e emocionais de que cada indivíduo precisa; a família 
continua, assim, a resistir, mas vai-se reinventando, por exemplo através do 
fenómeno crescente das famílias recombinadas.

1-C. Por esta ordem de ideias, os “familiares” de cada um de nós podiam 
chegar a ser aqueles que estivessem dispostos a prestar cuidados físicos e 
emocionais, aqueles a que cada um recorresse quando precisasse, aqueles 
que nos ajudassem a vencer a nossa condição vulnerável. Esta ideia, porém, 
exigiria que se avaliasse a noção e o âmbito da Família para cada pessoa, em 
cada momento da sua vida; e que se eliminassem do círculo de familiares 
aqueles que não prestassem cuidados efetivos. Ora, isto ainda não parece 
praticável e, por esta razão, nenhum sistema jurídico consagra esta ideia 
pura de Família – uns sistemas aproximam-se mais desta noção funcional 
(mais instável) do grupo familiar, outros sistemas ainda preferem uma noção 
formal (e mais estável) de Família.

1-D. É natural que um livro sobre Direito da Família defina o que se 
entende por “familiares”. Mas os textos sobre Direito da Família têm grandes 
dificuldades para encontrar uma definição3. Não admira, por duas razões:

3 Cfr., por exemplo, Jorge Duarte Pinheiro, O direito da Família Contemporâneo, 7.ª ed., 
Coimbra, Gestlegal, 2020, p. 17-8; Jonathan Herring, Family Law, 9th ed., Pearson, 2019, 
p. 2-12; Nina Dethlof, Familienrecht, 31. Auf., Munchen, C.H.Beck, 2015, p. 19 e segs; 
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– em primeiro lugar, porque talvez a definição não seja absolutamente 
necessária. De facto, quase sempre que as regras legais atribuem direitos 
ou impõem obrigações a algumas pessoas que têm maior proximidade com 
outra, as leis discriminam as relações familiares a que querem dar relevância 
(p.ex., os arts. 1844.º, 1846.º, 1862.º); ou então referem-se genericamente a 
“familiares”, mas dizem logo quem consideram como tal (p. ex., “os serviçais 
que vivam habitualmente em comunhão de mesa e habitação com o locatário 
ou o locador”, arts. 1040.º, n.º 3, 1050.º, 1072.º).

Só excecionalmente a lei atribui efeitos que dependem da condição 
genérica de “familiares” ou equiparados a familiares, o que pode tornar difícil 
a aplicação do preceito: assim, não se sabe exatamente o que se entende 
por “assuntos familiares importantes” que justificam ouvir a opinião dos 
menores, no art. 1878.º, n.º 2; certas penas são agravadas se “do facto resultar 
(...) destruição das relações familiares (...) de outra pessoa” [art. 361.º, n.º 1,  
b)], CPen; pode duvidar-se se a noção de “familiares” do art. 67.º-A do 
CProcPen abrange pessoas economicamente dependentes, apenas de facto, 
da vítima; não se concretizam os vínculos que são contidos pela expressão 
“seus familiares”, no quadro da “Proibição e imposição de condutas”, no 
art. 200.º, n.º 1, CProcPen; não se definem as “relações(...)familiares” no 
âmbito da Inquirição de testemunhas (art. 348.º, n.º 3, CProcPen); também 
pode discutir-se o que se entende por “familiares” no domínio relativo a 
Informação genética pessoal e informação de saúde (Lei n.º 12/2005, de 26 de 
janeiro, atualizada pela Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, e DL n.º 131/ 2014,  
de 29 de agosto);

– em segundo lugar, não parece possível encontrar uma noção única e 
satisfatória.

A definição mais tentadora para os juristas e para as codificações assentará 
no enunciado taxativo de certas relações jurídicas consideradas “familiares” 
e que, portanto, ficam sob a alçada do corpo de leis que se designa por 
“direito da família”; esta foi a solução do código civil português de 19664, 
que se mantém até hoje.

François Terré, Dominique Fenouillet, Droit Civil, La Famille, 8.e éd., Paris, Dalloz, 211, 
p. 20 e segs; Michele Sesta, Manuale di Diritto di Famiglia, 7.ª ed., Padova, CEDAM, 2016, 
p. 31-2; Luis Díez-Picazo y Antonio Gullón, Sistema de Derecho civil, vol. IV, Derecho de 
família, 12.ª ed., Madrid, Tecnos, 2018, p. 5-7.
4 Art. 1576.º CCiv: “São fontes das relações jurídicas familiares o casamento, o parentesco, 
a afinidade e a adopção”. 
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Mas esta definição já foi acusada de várias deficiências5: de misturar fontes 
das relações jurídicas familiares (o casamento e a adoção) com o conteúdo de 
outras relações jurídicas familiares (o parentesco e a afinidade).

Sobretudo, o que se pode censurar nesta definição é o seu caráter 
puramente formal6, tanto nas relações familiares horizontais quanto nas 
relações familiares verticais. Isto é, pressupõe-se que só cabem na noção 
de Família as relações jurídicas familiares que tenham passado por uma 
certificação prévia oficial, de acordo com os critérios dominantes do 
sistema jurídico, independentemente do conteúdo real da relação que seja 
demonstrável de algum modo. Por exemplo, esta definição dá um valor 
absoluto à celebração de um casamento, ainda que o vínculo tenha durado, 
na realidade, três semanas, enquanto omite a natureza de relação familiar 
de uma união de facto que tenha durado, porventura, trinta anos. Pode 
acrescentar-se, por exemplo, que a demonstração da prática continuada 
da prestação de cuidados parentais ao longo de toda a infância tem menos 
valor, em face da lei, do que um progenitor formalmente reconhecido, mas 
que é negligente e até perigoso7.

Em qualquer destes casos, a crítica acentuará um excessivo formalismo 
da definição de “familiares” que reconhece facilmente vínculos socialmente 
desinteressantes, mas exclui outros que contêm e mostram um valor 
comunitário muito mais robusto. Em resumo, a definição de Família devia 
incluir relações mais “informais” mas que têm mais valor funcional para 
cada indivíduo8.

§ 2.º – As relações jurídicas familiares

2. As relações jurídicas familiares são enunciadas no art. 1576.º, que, 
aliás sem grande rigor, considera “fontes das relações jurídicas familiares” 
o casamento, o parentesco, a afinidade e a adoção. O texto não é rigoroso 

5 F. M. Pereira Coelho, Curso de Direito da Família (policop.), Coimbra, 1981, p. 7. 
6 Jorge Duarte Pinheiro, ob. cit., p. 14.
7 Antes de se chegar a uma eventual inibição de responsabilidades parentais e a uma ado-
ção excecional, intuitu personae, por aquele cuidador concreto e não por alguém escolhido 
dentro da lista nacional de candidatos.
8 Cfr. o meu Fique em casa. Notas para uma taxonomia dos “familiares”, acessível em http://
julgar.pt/wp-content/uploads/2020/07/20200703-JULGAR-Notas-para-uma-taxonomia-
-dos-familiares-Guilherme-Oliveira-1.pdf
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porque, se o casamento e a adoção, como atos jurídicos, são, verdadeiramente, 
fontes das correspondentes relações jurídicas familiares, já o mesmo se não 
pode dizer do parentesco e da afinidade, que são, eles próprios, relações 
familiares, derivadas, respetivamente, da geração (ou de uma série de 
gerações) e da geração e do casamento.

3. A primeira das relações de família é assim a relação matrimonial, a 
relação que, em consequência do casamento, liga os cônjuges entre si. Esta 
relação vai ser pormenorizadamente exposta neste livro, de tal modo que 
não vale a pena demorarmo-nos agora nela.

4. Relações de família são ainda as relações de parentesco, que são as que 
se estabelecem entre pessoas que têm o mesmo sangue, porque descendem 
umas das outras ou porque provêm de um progenitor comum. Diz-se que no 
1.º caso o parentesco é em linha reta ou direta e no 2.º em linha transversal 
ou colateral. O código faz a distinção no n.º 1 do art. 1580.º.

5. É mediante a contagem do parentesco que se torna possível definir, 
ordenar e estabelecer uma hierarquia entre as relações de parentesco. O 
parentesco conta-se por linhas e por graus. Nos termos do art. 1579.º, 
“cada geração forma um grau, e a série dos graus constitui a linha de  
parentesco”.

A linha reta pode ser descendente ou ascendente (art. 1580.º, n.º 2), 
consoante a encaramos num sentido ou noutro.

O cômputo dos graus faz-se segundo as regras do art. 1581.º: na linha 
reta, há tantos graus quantas as pessoas que formam a linha de parentesco, 
excluindo o progenitor; na linha colateral, os graus contam-se pela mesma 
forma, subindo por um dos ramos e descendo pelo outro, mas sem contar 
o progenitor comum. São regras que não levantam dificuldades. É fácil ver 
como, segundo este processo de contagem, os irmãos, ou os avós e os netos, 
são parentes em 2.º grau, os tios e os sobrinhos em 3.º, os primos direitos 
em 4.º grau, etc.

5-A. Deve já ter-se em conta, porém, o limite à relevância jurídica do 
parentesco posto no art. 1582.º, segundo o qual, salvo disposição da lei em 
contrário, os efeitos do parentesco se produzem em qualquer grau na linha 
reta, mas só até ao 6.º grau na colateral.


