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PARECER SOBRE PROJETO DE LEI N096/XV/la (IL)
- ALTERA 0 CODIGO CIVIL E 0 CODIGO BE PROCESSO CIVIL NO
SENTIDO DA DISPENSA BA TENTATIVA BE C0NCILIAçAO NOS
PROCESSOS BE DIVORCIO SEM CONSENTIMENTO DO OUTRO

CONJUGE NOS CASOS BE CONDENAçAO POR CRIME DE VIOLENCIA
DOMESTICA -

I- SUMARIO

1- Por e-mail datado de 01/06/2022, o Exrn.° Senhor Dr. Fernando Negrão,

Ilustre Presidente da Cornissao de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e

Garantias da Assembleia da Repüblica, solicitou parecer escrito sobre o Projeto de Lei

n°96/XV/p (IL), que altera o Código Civil e o Código de Processo Civil no sentido de

dispensar a tentativa de conciliaçao nos processos de divórcio sem consentirnento do

outro cOnjuge, nos casos de condenaçào por crime de violéncia dornéstica.

2- Por despacho do Exm.° Senhor Bastonário Professor Doutor Luis Menezes

Leitào é pedido a ora Relatora a emissäo de parecer.

II- PARECER

1- Corn o projecto em análise pretende-se alterar o disposto no n°2 do artigo

1779° do Código Civil e nos n°s 2 e 3 do artigo 9310 do Código de Processo Civil,

propondo-se, nos casos em que urn cônjuge tenha sido condenado, por sentença já

transitada em julgado, pela prática de crime de violéncia dornéstica contra o cOnjuge

requerente do divórcio sem consentirnento, a consagraçào do direito de este ültirno

prescindir da tentativa de conciliaçâo.

2- Concorda-se corn a alteraçao proposta, aderindo-se aos motivos expostos no

preâmbulo do projecto. Efectivamente parece-nos que nao se justifica manter a

exigéncia de o cônjuge, vItima de violéncia doméstica e requerente de acçào de divórcio

sem consentimento do outro cOnjuge, participar numa tentativa de conciliaçao. 0

cônjuge que é vItima deve poder evitar o confronto corn o cOnjuge agressor quando

claramente nào pretende a conciliaçao.
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III- CONCLUSAO

A Ordern dos Advogados acoihe corn satisfaçâo a tornada de medidas

legislativas destinadas a protecção das vItirnas de violencia dornéstica, concretamente a

aqui proposta.

E este o nosso parecer.

Lisboa, 6 de Junho de 2022

A Relatora,

Vogal do Conseiho Geral

~insLeitão
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