Alimentos
Se pretender solicitar uma pensão de alimentos, nomeadamente o pagamento de uma mensalidade pelo sustento de um filho de
um progenitor que não viva com a criança, o direito da UE permite-lhe recorrer aos tribunais do seu Estado de residência para
estabelecer a obrigação do devedor de pagar alimentos e fixar o respetivo montante. Essa decisão será facilmente reconhecida
nos outros Estados-Membros da União Europeia.

Para obter informações pormenorizadas sobre o direito nacional de um país, clique na respetiva bandeira.
Novas regras em vigor desde junho de 2011
Desde 18 de junho de 2011, encontram-se em vigor novas regras em matéria de obrigações alimentares. Essas regras
continuam a assegurar a proteção judicial do credor das prestações alimentares, permitindo-lhe intentar uma ação contra o
devedor junto de um tribunal do país onde reside. Além disso, na maior parte dos casos, o Protocolo da Haia de 2007
determina a lei aplicável às obrigações alimentares e qualquer sentença em matéria de alimentos proferida pelos tribunais dos
Estados-Membros circula livremente na União Europeia e pode ser executada em qualquer Estado-Membro sem outras
formalidades. Por último, tanto os credores como os devedores de prestações de alimentos beneficiam de assistência
administrativa prestada pelos Estados-Membros.
As novas regras aplicam-se em todos os 27 Estados-Membros da União Europeia, incluindo a Dinamarca, com base no Acordo
de 19 de outubro de 2005 entre a União Europeia e o Reino da Dinamarca relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e
à execução de decisões em matéria civil e comercial. Contudo, este país não aplica algumas dessas regras, designadamente as
que dizem respeito à lei aplicável e à cooperação entre as autoridades centrais.
As regras preveem ainda que determinadas autoridades administrativas possam ser consideradas tribunais para efeitos dos
procedimentos relativos a obrigações alimentares. Consulte aqui(371 Kb) uma lista das referidas autoridades.
Quando os alimentos são devidos por alguém ou beneficiam uma pessoa que resida num país terceiro, a Convenção sobre a
Cobrança Internacional de Alimentos em benefício dos Filhos e de outros Membros da Família, assim como o Protocolo sobre a
Lei Aplicável às Obrigações Alimentares, podem ajudá-lo a cobrar os alimentos que lhe sejam devidos num país terceiro desde
que este país seja parte contratante nos referidos instrumentos legislativos internacionais. A Convenção entrou em vigor, no que
respeita à UE e em relação aos países terceiros que sejam partes na Convenção, em 1 de agosto de 2014.
Formulário facultativo para declarar os montantes em dívida da pensão de alimentos
A fim de facilitar a aplicação prática do Regulamento sobre a Obrigação de Alimentos e o exercício efetivo dos direitos dos
cidadãos em toda a UE, a Rede Judiciária Europeia em matéria civil e comercial criou um formulário facultativo para declarar os
montantes em dívida da pensão de alimentos.
O referido formulário visa facilitar a recuperação dos montantes em dívida da pensão de alimentos e está disponível em 23
línguas. É acompanhado de um manual para o seu preenchimento e está disponível nos seguintes formatos: PDF(767 Kb), PDF
editável(1002 KB) e XLS(285 KB).

Manutenção da página: Comissão Europeia. As informações constantes desta página não refletem necessariamente a posição
oficial da Comissão Europeia. A Comissão declina toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados
contidos ou referidos no presente documento. Quanto às regras de direitos de autor aplicáveis às páginas europeias, queira
consultar a «advertência jurídica».
A Comissão está atualmente a atualizar alguns dos conteúdos deste sítio, a fim de ter em conta a saída do Reino Unido da União
Europeia. A eventual permanência de conteúdos que não refletem a saída do Reino Unido é involuntária e será devidamente
corrigida.
Última atualização: 01/02/2020
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1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que
devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
A «obrigação de alimentos» pode ser definida como a obrigação legalmente imposta a uma pessoa de prestar meios de
subsistência a outra que deles careça e à qual esteja ligada por determinados laços familiares. O conceito de «alimentos»
abrange não só a alimentação, mas também tudo o que é necessário à subsistência: alimentos, vestuário, habitação, cuidados de
saúde, etc.
A obrigação de alimentos baseia-se num vínculo de parentesco ou afinidade, ou ainda numa obrigação de substituição quando
esse vínculo seja rompido. Existe entre determinados familiares, por consanguinidade ou por afinidade, entre os cônjuges e entre
pessoas que vivam em regime de coabitação. Baseia-se, de certo modo, num dever de «solidariedade», que pode ser mais forte
em alguns casos.
Dos pais em relação aos filhos?
Neste caso, existem dois tipos de obrigação de alimentos:
uma obrigação de alimentos mais vasta, por força da qual o pai e a mãe devem assumir, dentro das suas possibilidades, o
alojamento, o sustento, a vigilância, a educação, a formação e o desenvolvimento dos seus filhos. Se, quando atingir a
maioridade, o filho ainda não tiver completado a sua formação, essa obrigação mantém-se, existindo independentemente
dos recursos dos pais ou da situação de necessidade do filho. É mais vasta na medida em que, para além da subsistência
do filho, abrange também a sua educação, formação, etc. (artigo 203.º do Código Civil).
uma obrigação de alimentos baseada na filiação, associada à situação de necessidade dos filhos, independentemente da
sua idade, e aos recursos dos pais (artigos 205.º, 207.º, 208.º e 353.º-14 do Código Civil).
Dos filhos em relação aos pais?
A obrigação de alimentos dos filhos para com os pais é recíproca daquela que têm os pais em relação aos filhos (artigo 205.º, 207.
º e 353.º- 14, do Código Civil). Os filhos têm, assim, o dever de prestar alimentos ao pai e à mãe quando estes se encontrem em
estado de necessidade.
Dos cônjuges entre si?
As obrigações de alimentos entre cônjuges baseiam-se no dever de auxílio e assistência e no dever de contribuir para os
encargos da vida em comum previstos pelo Código Civil (artigos 213.º e 221.º). Estes deveres, associados ao dever de
coabitação igualmente imposto aos cônjuges, são recíprocos. Se não forem respeitados, podem dar lugar a uma ação judicial
para obter o resultado equivalente em espécie, sob a forma de uma pensão de alimentos ou de «delegação de cobrança»
(artigos 213.º, 221.º e 223.º do Código Civil) – ver pergunta 10.
Do cônjuge divorciado em relação ao seu ex-cônjuge?
Importa fazer uma distinção consoante se trate de um divórcio por divergência insanável ou de um divórcio por mútuo
consentimento:

Divórcio por divergência insanável: se os cônjuges não tiverem celebrado uma convenção sobre a concessão de uma
eventual pensão de alimentos (artigo 301.º, n.º 1, do Código Civil), o tribunal pode, na decisão que decreta o divórcio ou em
decisão posterior, conceder a pedido do cônjuge «em estado de necessidade» uma pensão de alimentos a cargo do outro
cônjuge (artigos 301.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do Código Civil).
O tribunal pode indeferir um pedido de pensão de alimentos após o divórcio se o requerido provar que o requerente
cometeu uma «falta grave que impossibilitou a continuação da vida em comum» (artigo 301.º, n.º 2, segundo parágrafo, do
Código Civil).
Em qualquer caso, o montante da pensão não pode ser superior a um terço dos rendimentos do cônjuge devedor
(artigo 301.º, n.º 3, terceiro parágrafo, do Código Civil).
Divórcio por mútuo consentimento: os cônjuges não são obrigados a acordar a concessão de uma pensão em benefício de
um deles durante o processo e/ou após o divórcio. Se decidirem fazê-lo, o montante e as modalidades de pagamento e de
execução da pensão são livremente fixadas, tal como a sua indexação e eventuais causas de variação (artigo 1288.º,
primeiro parágrafo, n.º 4.º, do Código Judiciário). Salvo acordo explícito em contrário entre as partes, o juiz pode, a pedido
de uma delas, aumentar, reduzir ou suprimir a pensão acordada depois de o divórcio ser decretado (artigo 1288.º, terceiro
parágrafo, do Código Judiciário), designadamente se o montante já não for adequado devido a circunstâncias novas e
independentes da vontade das partes. Se a atualização da pensão não tiver sido prevista, esta não poderá ser atualizada.
De outras pessoas?
Em que casos?
A obrigação de alimentos existe entre familiares em linha direta, tanto ascendente como descendente (pais/filhos, filhos/pais, mas
também netos/avós e reciprocamente – artigos 205.º e 207.º do Código Civil).
Entre parentes por afinidade podem verificar-se duas situações:
Dentro de certos limites, o cônjuge sobrevivo está sujeito a uma obrigação de alimentos em relação aos filhos do cônjuge
falecido dos quais não seja progenitor, (artigo 203.º, n.º 3, do Código Civil).
Os genros e as noras estão sujeitos a uma obrigação em relação aos sogros e viceversa. Essa obrigação deixa de existir se
o sogro ou a sogra voltar a casar ou se o cônjuge (que gerou o parentesco por afinidade) e os filhos nascidos da união
falecerem (artigos 206.º e 207.º do Código Civil).
Em determinadas circunstâncias, a herança do cônjuge falecido está sujeita à obrigação de prestar alimentos ao cônjuge
sobrevivo ou aos ascendentes do cônjuge falecido (artigo 205.º-A do Código Civil).
Uma pessoa cuja filiação paterna não tenha sido estabelecida pode exigir ao homem que manteve relações com a sua mãe
durante o período legal de conceção, uma pensão destinada a assegurar o seu sustento, educação e formação (artigo 336.º do
Código Civil).
Se o relacionamento entre pessoas que vivam em regime de coabitação for gravemente perturbado, uma das partes pode
requerer ao tribunal a atribuição de alimentos, no âmbito das medidas provisórias que este terá de adotar. O mesmo pode
acontecer no âmbito das medidas provisórias adotadas em caso de cessação da coabitação legal, (artigo 1479.º do Código Civil).
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
A obrigação de alimentos cessa normalmente quando o filho atinge a maioridade ou a emancipação. Todavia, tal obrigação pode
subsistir para além dessa data caso o filho não tenha ainda completado a sua formação (artigos 203.º e 336.º do Código Civil).
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?
O devedor pode suprir voluntariamente as necessidades do requerente de alimentos. Se tal não acontecer, em caso de litígio, de
desacordo ou de cessação da prestação, é necessário intentar uma ação judicial.
No âmbito de um divórcio por divergência insanável, é possível requerer ao juiz uma pensão de alimentos após o divórcio, a título
acessório, quer no ato que determina o início da instância, quer através das conclusões (artigo 1254.º, n.º 1, quinto parágrafo, e n.
º 5 do Código Judiciário).
À margem de um processo de divórcio, compete ao Julgado de Paz apreciar qualquer pedido relativo a uma pensão de alimentos
(artigo 591.º, n.º 7, do Código Judiciário), salvo no caso da ação de alimentos não declarativa da filiação (ver pergunta 5).

A partir de 1 de setembro de 2014, com exceção das obrigações alimentares associadas ao rendimento de integração social,
todos os pedidos relativos a obrigações alimentares são da competência do tribunal de família (artigo 572.º-A, n.º 7, do Código
Judiciário), incluindo as ações de alimentos não declarativas da filiação.
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?
A ação para obtenção de uma pensão de alimentos é um ato pessoal (ver nomeadamente o artigo 337.º do Código Civil). O
pedido deve ser apresentado ao tribunal pelo próprio requerente ou pelo seu advogado (ver, nomeadamente, os artigos 1253.º-B,
1254.º e 1320.º do Código Judiciário).
Se o requerente for incapaz, o seu representante legal (pai, mãe, tutor ou administrador) pode agir em seu nome.
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?
Os Julgados de Paz têm competência geral para dirimir litígios em matéria de pensões de alimentos (artigo 591.º, n.º 7 do Código
Judiciário), mas existem algumas exceções. Nesse caso, a ação deverá ser intentada no tribunal do lugar de residência do
requerente, com exceção dos pedidos de redução ou supressão dessas pensões de alimentos (artigo 626.º do Código Judiciário).
Uma ação intentada por um filho contra o homem que manteve relações com a sua mãe durante o período legal de conceção
(artigo 336.º do Código Civil) é da competência do presidente do tribunal de primeira instância (artigo 338.º do Código Civil).
Os litígios relativos à autoridade parental, exceto no âmbito de medidas urgentes e provisórias, são da competência do tribunal de
menores (artigo 387.º-A do Código Civil) do lugar de residência dos pais, tutores ou pessoas a quem foi confiada a guarda da
criança (artigo 44.º da Lei de 8 de abril de 1965 relativa à proteção dos jovens, à tomada a cargo dos menores que tenham
cometido uma infração e à reparação dos danos causados por essa infração).
Em caso de conflito entre os cônjuges antes do processo de divórcio, os pedidos são apresentados ao Julgado de Paz (artigo 594.
º, n.º 19, do Código Judiciário) do lugar da última residência conjugal (artigo 628.º, n.º 2, do Código Judiciário).
Desde a apresentação de um pedido de divórcio por divergência insanável até à dissolução do casamento é o presidente do
tribunal de primeira instância que é competente (artigo 1280.º do Código Judiciário). Em contrapartida, será o tribunal onde foi
instaurado o processo principal que terá de aprovar os acordos celebrados entre as partes em matéria alimentar (artigo 1256.º,
primeiro parágrafo, do Código Judiciário).
Depois de ter sido proferida a sentença de divórcio, são competentes o Julgado de Paz e o tribunal de menores. O presidente do
tribunal de primeira instância conserva a sua competência para adotar medidas provisórias em casos urgentes (artigo 584.º do
Código Judiciário).
A partir de 1 de setembro de 2014, com exceção das obrigações alimentares associadas ao rendimento de integração social,
todos os pedidos relativos a obrigações alimentares são da competência do tribunal de família (artigo 572.º-A, n.º 7, do Código
Judiciário).
A partir de 1 de setembro de 2014, as reclamações entre partes que sejam (ou tenham sido) casadas ou vivam (ou tenham vivido)
em regime de coabitação e os pedidos de obrigações alimentares relativos a filhos comuns ou a crianças cuja filiação só tenha
sido determinada em relação a um dos progenitores são, em princípio, submetidos ao tribunal ao qual já tenha sido apresentado
um pedido anterior (ver artigo 629.º-A, n.º 1, do Código Judiciário). É o tribunal do domicílio do menor (ou, na sua ausência, o da
residência habitual deste último) que tem competência para apreciar os pedidos de obrigações alimentares relativas ao menor. Se
as partes tiverem vários filhos, o tribunal demandado em primeiro lugar é competente para o conjunto dos pedidos (artigo 629.º-A,
n.º 2, do Código Judiciário). Se as obrigações alimentares visarem outros credores de alimentos, o litígio é submetido ao tribunal
do domicílio do requerido ou do lugar da última residência conjugal ou comum (artigo 629.º-A, n.º 4, do Código Judiciário).
6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central ou
local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
Ver pergunta 4. Em função da ação intentada, o pedido deve ser apresentado através de citação judicial ou de requerimento. A
constituição de advogado não é necessária.
7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios financeiros
suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
A ação judicial envolve alguns custos. Não é possível determinar os custos totais, na medida em que estes dependerão do tipo de
ação intentada, das custas judiciais e dos honorários do eventual advogado. Ao pagamento das custas judiciais a título de apoio
judiciário são aplicáveis as regras de direito comum (ver Apoio judiciário - Bélgica).

8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão do
tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de que
forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
Sobre a forma de assistência:
A assistência assume a forma de uma pensão de alimentos. Em determinados casos, essa pensão pode ser capitalizada
(artigo 301.º, n.º 8, do Código Civil). Em casos excecionais pode ser paga em espécie (artigo 210.º do Código Civil).
Sobre a avaliação da assistência e sua atualização
Não existe qualquer tabela. Os alimentos concedidos devem ser proporcionais às necessidades da pessoa que os requer e aos
recursos da pessoa que terá de os prestar (artigos 208.º e 209.º do Código Civil).
A obrigação de alimentos por parte dos progenitores (artigo 203.º do Código Civil) é fixada de forma proporcional às suas
possibilidades e deve abranger o alojamento, o sustento, a vigilância, a educação, a formação e o desenvolvimento dos filhos (até
que a formação tenha sido concluída). A pensão de alimentos assume a forma de um pagamento mensal fixo ao progenitor que
tiver a guarda dos filhos.
Qualquer dos progenitores pode agir em seu próprio nome para reclamar do outro a sua contribuição para as despesas de
alojamento, sustento, etc. (artigo 203.º-A, n.º 2, do Código Civil).
O montante da pensão a pagar pelo homem que manteve relações sexuais com a mãe da criança durante o período legal de
conceção será fixado em função das necessidades da criança e de acordo com os recursos, as possibilidades e a situação social
do devedor (artigos 336.º, 339.º e 203.º-A do Código Civil).
A lei autoriza explicitamente os cônjuges que estejam em processo de divórcio a celebrarem, a qualquer momento, um acordo
sobre a concessão de uma pensão alimentar, o montante da mesma e as modalidades da eventual revisão do montante acordado
(artigo 301.º, n.º 1 do Código Civil e artigo 1256.º, primeiro parágrafo, e artigo 1288.º, n.º 4, do Código Judiciário). Todavia, o juiz
responsável pelo processo pode recusar-se a homologar tal acordo se for manifestamente contrário aos interesses dos filhos
(artigo 1256.º, segundo parágrafo e 1290.º, segundo e quinto parágrafos, do Código Judiciário).
Em caso de resolução judicial, o juiz que determina in concreto o montante da pensão de alimentos deve ter em conta certos
critérios de cálculo e determinados limites. Em princípio, a pensão deve cobrir, pelo menos, o «estado de necessidade» do
beneficiário (artigo 301,º, n.º 3, primeiro parágrafo, do Código Civil).
Contudo, o montante da pensão de alimentos nunca pode ser superior a um terço dos rendimentos do cônjuge devedor (artigos
301.º, n.º 3, segundo parágrafo in fine, do Código Civil). A duração da pensão de alimentos está limitada à duração do
casamento. Em circunstâncias excecionais, a duração da pensão pode ser prolongada pelo tribunal (artigo 301.º, n.º 4, do Código
Civil).
É exigida, por imperativo legal, a atualização em caso de divórcio por divergência insanável e de contribuição parental para o
sustento dos filhos. O índice de referência é, em princípio, o dos preços no consumidor, mas a lei permite que o juiz aplique outro
sistema de adaptação ao custo de vida (artigo 301.º, n.º 6, primeiro parágrafo, e artigo 203.º-C, primeiro parágrafo, do Código
Civil), podendo as partes acordar uma derrogação à sua aplicação (artigo 203.º-C, n.º 1, do Código Civil).
A lei permite que a pensão seja aumentada, reduzida ou suprimida a pedido de uma das partes, pelos motivos gerais previstos no
artigo 301.º, n.º 7, primeiro parágrafo, do Código Civil, e no artigo 1293.º, primeiro parágrafo, do Código Judiciário).
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
A pensão de alimentos deve ser paga ao requerente ou ao seu representante, sob a forma de um pagamento mensal. Em
determinados casos pode ser capitalizada (ver pergunta 8).
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o pagamento?
O credor de alimentos que disponha de um título executivo pode proceder à execução forçada da dívida. Em determinadas
condições, o devedor de uma pensão de alimentos que não cumpra a decisão que a fixou pode ser sujeito a uma penhora dos
seus bens móveis ou imóveis (artigo 1494.º do Código Judiciário). Pode mesmo ser emitida uma ordem de penhora dirigida a
terceiros, por exemplo à entidade patronal do devedor (artigo 1539.º do Código Judiciário). Em determinadas condições, o credor
de alimentos que ainda não disponha de um título executivo pode requerer um arresto, a fim de salvaguardar o seu direito ao
pagamento futuro dos alimentos (artigo 1413.º do Código Judiciário).

De referir, por último, que foi criado um mecanismo de execução simplificado. Consiste na «delegação de cobrança», sob a forma
de uma autorização dada ao credor de alimentos de, dentro de certos limites, ser diretamente pago a partir dos rendimentos do
devedor ou de qualquer outra verba devida por um terceiro. A delegação de cobrança aplica-se às obrigações de alimentos entre
cônjuges ou ex-cônjuges (artigo 220.º, n.º 3, artigos 221.º, 223.º, artigo 301.º, n.º 11, do Código Civil e artigo 1280.º do Código
Judiciário), às obrigações de sustento, educação e formação em relação aos filhos – bem como às reclamações entre
progenitores previstas no artigo 203.º-A do Código Civil – e às obrigações de alimentos legais entre ascendentes e descendentes
(artigo 203.º-B do Código Civil).
Por último, o Código Penal contém um artigo relativo ao abandono da família (artigo 391.º-A) que permite processar qualquer
pessoa que, tendo sido condenada por sentença transitada em julgado a pagar uma pensão de alimentos, tenha deixado
deliberadamente de cumprir as suas obrigações por um período superior a dois meses.
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e os
prazos de prescrição previstos no regime de execução
O artigo 2277.º do Código Civil prevê a prescrição dos juros de mora relativos a pensões de alimentos ao fim de cinco anos.
As pensões de alimentos concedidas por via judicial estão sujeitas ao prazo de prescrição de 10 anos (artigo 2262.º-A do Código
Civil).
Essa prescrição é suspensa entre cônjuges durante o casamento (artigo 2253.º) e interrompida pela notificação de uma citação
judicial, uma injunção para pagar ou uma apreensão de bens (artigos 2244.º e 2248.º), bem como pela apresentação judicial das
conclusões pelo credor e por um pagamento do devedor.
Em princípio, por força dos artigos 7.º e 8.º da Lei relativa às hipotecas, de 16 de dezembro de 1851, a totalidade do património
do devedor responde pelo cumprimento dos seus compromissos.
Contudo, o artigo 1408.º do Código Judiciário subtrai às ações judiciais dos credores alguns bens móveis corpóreos necessários
à vida quotidiana do penhorado e da sua família, bem como ao exercício da sua profissão ou ainda à continuação da formação ou
dos seus estudos ou dos filhos a cargo que com ele coabitem.
O artigo 1409.º, n.º 1, do Código Judiciário prevê a proibição de embargos e de penhora parcial dos rendimentos do trabalho e de
outras atividades.
Todavia, nos termos do artigo 1412.º do Código Judiciário, por um lado, as regras da impenhorabilidade não são oponíveis ao
credor de alimentos e, por outro lado, este beneficia de uma preferência absoluta em relação aos outros credores do devedor. No
entanto, se for requerida uma «delegação de cobrança» contra uma pessoa cujos créditos já tenham sido objeto de retenções ou
embargos, o tribunal pode examinar a situação global do devedor, as necessidades dos seus credores, em especial as dos
credores de alimentos, e repartir equitativamente entre eles os créditos retidos ou embargados (artigo 1390.º-A, quinto parágrafo
do Código Judiciário).
Em caso de sobre-endividamento do devedor, pode procede-se a uma liquidação coletiva das suas dívidas (artigos 1675.º, n. os 2
e seguintes, do Código Judiciário). Neste caso, o tribunal pode decidir conceder, se for caso disso, uma dispensa do pagamento
das dívidas, incluindo os pagamentos em atraso de pensões alimentares, mas não pode alterar as obrigações de alimentos
futuras.
Pode decretar-se uma penhora dos bens com vista a obter o pagamento da prestação de alimentos à medida que os prazos vão
sendo vencidos (artigo 1494.º, segundo parágrafo, do Código Judiciário).
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
O credor de alimentos que não consiga obter o seu pagamento, apesar de ter recorrido a todos os meios acima referidos, pode
contactar o Serviço de Reclamação de Pensões de Alimentos (no âmbito do Service Public Federal Finances). Esse serviço está
encarregue de conceder adiantamentos relativamente a uma ou mais prestações das pensões de alimentos e de receber ou
cobrar os adiantamentos pagos, bem como o saldo e os juros devidos pelo devedor dos alimentos.
13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
O Serviço de Reclamação de Pensões de Alimentos pode substituir-se ao devedor, pagando a pensão ou uma parte da pensão
em seu lugar. Simultaneamente, o referido serviço exige que o devedor lhe pague o montante da pensão de alimentos e os juros
de mora. O devedor, ou procede voluntariamente a esse pagamento, ou o montante em causa é-lhe cobrado coercivamente.

Neste último caso, não é possível garantir o resultado, o qual depende, com efeito, da situação financeira do devedor de
alimentos.
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?

A autoridade central designada para efeitos do disposto na Convenção de Nova Iorque de 20 de junho de 1956 sobre a obtenção
de alimentos no estrangeiro, no Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho, de 18 de dezembro de 2008, relativo à competência,
à lei aplicável, ao reconhecimento e à execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações alimentares, bem como
na Convenção de Haia de 23 de novembro de 2007 sobre a Cobrança Internacional de Alimentos em benefício dos Filhos e de
outros Membros da Família, é a seguinte:
Service public fédéral Justice
Service de coopération judiciaire internationale en matière civile
Boulevard de Waterloo, 115
1000 Bruxelles
14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

O requerente ou o seu assistente jurídico pode contactar o serviço competente acima mencionado por correio postal, por telefone
(+32 (0)2 542 65 11), por fax (+32 (0)2 542 70 06) ou por correio eletrónico ( aliments@just.fgov.be ou alimentatie@just.fgov.
be).
15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:
15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?

O requerente que tenha o seu domicílio fora da Bélgica deve dirigir-se à autoridade central do seu país que for responsável pela
aplicação das convenções ou do regulamento acima mencionados. Não pode contactar diretamente um organismo ou autoridade
na Bélgica.
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso obter?

Não aplicável (ver supra).
16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?
Sim.
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de alimentos
nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado correspondentes?
18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do capítulo
V do regulamento da pensão de alimentos?
Quando a autoridade central recebe um pedido, transmite-o, se for caso disso, ao serviço de apoio jurídico territorialmente
competente, depois de se ter certificado da localização do devedor e/dos seus bens na Bélgica. Caso o pedido de alimentos
destinados a filhos seja apresentado por intermédio das autoridades centrais, o apoio jurídico será concedido sem apuramento do
nível dos rendimentos do beneficiário. Este apoio abrange os honorários do advogado e as custas judiciais.
Nos restantes casos, o requerente de apoio judiciário tem de apresentar um pedido nesse sentido à autoridade central, em
conformidade com a Diretiva 2002/8/CE.
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º do
regulamento da pensão de alimentos?
Em primeiro lugar, a autoridade central tem a responsabilidade de informar sobre o funcionamento do regulamento, tanto a nível
do seu próprio sistema como do Estado requerido. A autoridade central dispõe de meios para proceder de forma direta ou indireta
à localização do devedor ou do credor, bem como para obter informações pertinentes a respeito dos rendimentos e/ou do
património do devedor ou do credor.

À margem dos processos judiciais, promove-se uma tentativa de acordo amigável no decurso da troca de observações feitas
pelas duas partes e, em especial, pela parte requerida, nas audições efetuadas pelas autoridades judiciárias. Quando necessário,
a autoridade central adota medidas de acompanhamento para facilitar a execução em curso das decisões relativas à prestação
de alimentos.
A autoridade central pode facilitar a obtenção de provas documentais ou de outro tipo, bem como a citação e a notificação dos
atos, facultando informações sobre as disposições de direito interno aplicáveis e também sobre as modalidades de aplicação dos
diversos instrumentos internacionais em vigor.
No âmbito do mandato conferido pela autoridade central ao representante do requerente perante os órgãos jurisdicionais belgas,
podem adotar-se, a título provisório, as medidas necessárias para assegurar o resultado positivo de um pedido de alimentos
pendente.
Se necessário, a autoridade central pode facultar informações à parte requerente sobre os procedimentos a seguir para
determinar a filiação de um menor em relação ao suposto pai.
A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede
Judiciária Europeia. As traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional
competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão
e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta
página.
Os Estados-Membros responsáveis pela gestão das páginas com conteúdos nacionais estão a proceder atualmente à atualização
de alguns dos conteúdos deste portal para ter em conta a saída do Reino Unido da União Europeia. A eventual permanência de
conteúdos que não refletem a saída do Reino Unido é involuntária e será devidamente corrigida.
Última atualização: 30/06/2020
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1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que
devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
A obrigação de alimentos é a obrigação de um membro de uma família proporcionar meios de subsistência a outro membro da
mesma família. Está prevista na lei, pelo que é geralmente aplicável, sujeita a determinados critérios, e não depende de acordo
entre as partes. É pessoal e extingue-se com a morte da pessoa que a ela tenha direito.
Só podem beneficiar de alimentos as pessoas que se encontrarem incapacitadas para trabalhar e não dispuserem de meios de
subsistência suficientes.
A pensão de alimentos pode ser exigida pela pessoa que a ela tenha direito às pessoas e na ordem a seguir indicadas: cônjuge
ou ex-cônjuge; filhos; pais; netos e bisnetos; irmãos; avós e parentes ascendentes. Se a pessoa em primeiro lugar na lista das
legalmente obrigadas à prestação de alimentos não puder fazê-lo, os alimentos tornam-se devidos pela pessoa que lhe sucede
na lista.
Quando uma pessoa é obrigada a sustentar várias outras pessoas, a pensão de alimentos é pagável na ordem a seguir indicada
(com exclusão das pessoas mais abaixo na lista): filhos, cônjuges ou ex-cônjuges, pais, netos e bisnetos, irmãos, avós e parentes
ascendentes.
Em caso de divórcio, só o cônjuge que não tenha sido responsável pelo divórcio tem direito a uma pensão de alimentos.
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
Os pais devem prestar alimentos aos filhos com menos de 18 anos, independentemente de serem capazes de trabalhar ou
possuírem meios de subsistência suficientes. No caso de filhos com mais de 18 anos, os pais devem prestar-lhes alimentos se os
mesmos não forem capazes de se sustentar através dos seus próprios rendimentos ou bens e desde que ainda se encontrem a
estudar regularmente numa escola secundária (até completarem 20 anos de idade) ou escola de formação ou universidade (até

completarem 25 anos de idade), mas apenas se o pagamento da pensão de alimentos não causar dificuldades específicas aos
pais.
A pensão de alimentos em benefício de um ex-cônjuge é devida pelo período máximo de três anos a contar da cessação do
casamento, a menos que as partes acordem um período mais longo, e extingue-se se o cônjuge beneficiário voltar a casar.
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?
Os pedidos de alimentos são apresentados num tribunal, independentemente da sua natureza, do montante da pensão de
alimentos e da pessoa que a solicita e da pessoa a quem a mesma é exigida. O tribunal competente é o tribunal de comarca ( rayo
nen sad). A competência geográfica é do tribunal da residência do requerente ou do requerido; o requerente pode escolher qual
prefere.
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?
Os pedidos de alimentos em benefício de menores são apresentados pelo progenitor que exerça a guarda ou pelo tutor.
Os pedidos de alimentos em benefício de menores com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos são apresentados pelos
próprios interessados, com conhecimento e consentimento do progenitor que exerça a guarda ou do tutor.
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?
Sempre que é apresentado um pedido de alimentos no âmbito de um processo matrimonial, os tribunais da Bulgária têm
competência para apreciar o pedido de alimentos e as petições matrimoniais, se um dos cônjuges for nacional da Bulgária ou aí
residir habitualmente. Os processos relacionados com a pensão de alimentos em benefício de um ex-cônjuge são apreciados
pelos tribunais competentes para apreciar o pedido de divórcio.
Os tribunais búlgaros são competentes para apreciar processos relativos a relações pessoais e patrimoniais entre pais e filhos, se
o requerido residir habitualmente na Bulgária, se o requerente ou demandante for nacional da Bulgária ou se o filho ou o
progenitor que seja parte no processo em causa for nacional da Bulgária ou aí residir habitualmente.
Nos casos supracitados, a lei búlgara é aplicável conforme estipulado mais abaixo nas questões 18, 19 e 20.
6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central ou
local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
Os pedidos de alimentos são apresentados num tribunal, independentemente da sua natureza, do montante da pensão de
alimentos e da pessoa que a solicita e da pessoa a quem a mesma é exigida. O tribunal de comarca tem competência natural,
não sendo necessária representação legal perante o mesmo. A competência geográfica é do tribunal da residência do requerente
ou do requerido; o requerente pode escolher qual prefere.
7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios financeiros
suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
Os requerentes em processos de alimentos estão isentos do pagamento de emolumentos ao Estado. Aquando da concessão de
uma pensão de alimentos, o tribunal ordena ao requerido o pagamento de emolumentos ao Estado e dos custos suportados pelo
requerente no âmbito do processo.
Em processos relativos a pensões de alimentos não é necessária representação legal.
As partes do processo podem obter apoio jurídico nas condições habituais, previstas na lei do apoio judiciário ( Zakon za Pravnata
Pomosht).
8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão do
tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de que
forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
O montante devido a título de pensão de alimentos é determinado em função das necessidades da pessoa que a ela tenha direito
e das possibilidades da pessoa responsável pelo seu pagamento. O montante mínimo a título de alimentos devido por um
progenitor em benefício de menores é equivalente a um quarto do vencimento mínimo fixado pelo Conselho de Ministros. A
pensão de alimentos é determinada pelo tribunal em função das necessidades das crianças e dos meios do progenitor
responsável pelo seu pagamento.

O tribunal pode fixar a pensão de alimentos num montante inferior ao montante mínimo estipulado sempre que o menor seja
sustentado pelo Estado ou que se verifiquem outras circunstâncias importantes que o justifiquem. O tribunal pode fixar a pensão
de alimentos num montante superior ao montante máximo previsto se tal for necessário para suprir as necessidades excecionais
da criança em causa e o progenitor responsável pelo seu pagamento puder cumprir tal obrigação sem qualquer dificuldade
particular. A pedido de uma das partes, a pensão de alimentos pode ser alterada ou revogada se as circunstâncias se alterarem.
A pensão de alimentos é paga mensalmente. São devidos juros legais sobre pagamentos em atraso. O tribunal pode igualmente
aprovar o pagamento da pensão de alimentos em espécie.
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
A pensão de alimentos é paga pessoalmente ao interessado que a ela tenha direito. No caso de menores com idades
compreendidas entre os 14 e os 18 anos, a pensão de alimentos é-lhes paga diretamente mas com conhecimento e
consentimento do progenitor que exerça a guarda.
A pensão de alimentos em benefício de menores de 14 anos é paga ao progenitor que exerça a guarda ou ao tutor.
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o pagamento?
A pensão de alimentos é paga mensalmente. São devidos juros legais sobre pagamentos em atraso.
As decisões judiciais que tenham entrado em vigor são objeto de execução nos termos das condições e procedimentos
estabelecidos no Código de Processo Civil (Grazhdanski Protsesualen Kodeks).
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e os
prazos de prescrição previstos no regime de execução
A execução é efetuada por um agente público ou privado escolhido pelo credor de alimentos.
Os agentes de execução trabalham para o serviço de execução de um tribunal de comarca (rayonen sad), coincidindo a sua área
de atuação com a área de competência geográfica do tribunal.
Os agentes de execução privados desenvolvem a sua atividade na área de competência geográfica do tribunal distrital pertinente (
okrazhen sad).
Ver rubrica sobre execução de decisões.
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
A Lei de Proteção da Criança (Zakon za Zakrila na Deteto) prevê uma série de medidas de proteção que incluem manter as
crianças e os pais informados sobre os seus direitos e obrigações e assegurar a prestação de apoio judiciário pelo Estado. Nos
termos do artigo 15.º dessa lei, as crianças têm direito a apoio judiciário e a recorrer das decisões proferidas em todos os
processos que afetem os seus direitos ou interesses. O apoio judiciário é prestado pelo Gabinete Nacional de Apoio Judiciário.
A Lei da Advocacia (Zakon za Advokaturata) prevê expressamente que um advogado búlgaro ou da UE pode prestar apoio
judiciário gratuito e apoio às pessoas que têm direito a uma pensão de alimentos. Nesse caso, se o oponente for condenado a
pagar as despesas do processo, o advogado pode reclamar o pagamento de honorários, que são determinados pelo tribunal.
13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
Quando um devedor de alimentos não cumpre a sua obrigação, a pensão de alimentos em causa é paga pelo Estado por conta
desse devedor nos prazos e nos termos dos procedimentos previstos no regulamento emitido pelo Conselho de Ministros. Nos
termos do procedimento de assistência social, o Estado cuida das pessoas necessitadas quando ninguém é responsável pela
prestação de alimentos ou quando ninguém é capaz de assegurar tal prestação.
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?

Sim, nos termos do procedimento estipulado no Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho relativo à competência, à lei aplicável,
ao reconhecimento e à execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações alimentares. A República da Bulgária é
igualmente parte numa série de tratados em matéria de assistência judiciária mútua, celebrados inclusive com países que não
pertencem à União Europeia. Nos termos dos referidos tratados, o Ministério da Justiça é a autoridade central e, nessa qualidade,
presta assistência nos pedidos apresentados por estrangeiros.

14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

O Ministério da Justiça é a autoridade central e pode ser contactado através dos seguintes contactos:
Ministério da Justiça
Ul. Slavyanska 1
1040 Sófia
Bulgária
Telefone: (+359 2) 92 37 555
Fax: (+359 2) 987 0098
Pessoa de contacto:
Е_Gyurova@justice.government.bg
M_Parvanova@justice.government.bg
15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:
15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?

Sim, nos termos do procedimento estipulado no Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho relativo à competência, à lei aplicável,
ao reconhecimento e à execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações alimentares. Se o requerente se
encontrar num país com o qual a República da Bulgária tenha celebrado um tratado de assistência judiciária mútua, o requerente
pode solicitar a assistência do Ministério da Justiça na qualidade de autoridade central nos termos desse tratado.
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso obter?

Nos termos do procedimento estipulado no Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho relativo à competência, à lei aplicável, ao
reconhecimento e à execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações alimentares ou ao abrigo do procedimento
previsto no tratado de assistência judiciária mútua aplicável.
Consultar acima os contactos do Ministério da Justiça na qualidade de autoridade central.
16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?
Sim, a República da Bulgária está vinculada pelo Protocolo da Haia de 2007.
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de alimentos
nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado correspondentes?
Ver a resposta anterior.
18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do capítulo
V do regulamento da pensão de alimentos?
As normas aplicáveis encontram-se no Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho relativo à competência, à lei aplicável, ao
reconhecimento e à execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações alimentares e no artigo 627.º, alíneas a) e
c), do Código de Processo Civil (em vigor desde 18 de junho de 2011).
Quando é proferida uma decisão num Estado-Membro vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, o pedido de execução da
decisão com base nos documentos referidos no artigo 20.º do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho é apresentado ao
tribunal distrital da residência permanente do devedor ou do lugar de execução da obrigação. A recusa ou suspensão da
execução, na aceção do artigo 41.º do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho, é decretada pelo tribunal distrital.
O pedido de declaração de executoriedade da decisão ou de outro ato proferido num EstadoMembro da UE que não esteja
vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007 é apresentado ao tribunal distrital da residência permanente do devedor ou do lugar de
execução da obrigação. Não é apresentada uma cópia do pedido de citação ou notificação do devedor. O tribunal examina o
pedido à porta fechada. No despacho de deferimento do pedido o tribunal fixa um prazo para a interposição de recurso, nos
termos do artigo 32.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho. Não pode ser concedida a execução provisória do
despacho de deferimento do pedido. No despacho de deferimento do pedido, o tribunal profere igualmente uma decisão sobre as
medidas provisórias e cautelares requeridas. O despacho tem o valor de uma decisão proferida no âmbito de uma ação. O
despacho é passível de recurso relativo a questões de facto ou de direito, que pode ser interposto junto do Tribunal da Relação
de Sófia (Sofiyski apelativen sad) nos prazos e nos termos previstos no artigo 32.º do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho.

A decisão do Tribunal da Relação de Sófia só é passível de recurso relativo a questões de direito interposto junto do Supremo
Tribunal de Cassação.
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º do
regulamento da pensão de alimentos?
Foram feitas alterações no que diz respeito à dimensão e estrutura do pessoal da Direção da Proteção Internacional da Criança e
de Adoções Internacionais, cujas funções incluem a realização das atividades atribuídas ao Ministério da Justiça na qualidade de
autoridade central ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho relativo à competência, à lei aplicável, ao
reconhecimento e à execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações alimentares. Foram conferidos poderes à
referida direção que lhe permitem interagir com a Direção-Geral do Registo Civil e dos Serviços Administrativos (GRAO) do
Ministério do Desenvolvimento Regional e das Obras Públicas, a Agência Nacional das Receitas e o Gabinete Nacional de Apoio
Judiciário durante o processamento de pedidos de Estados-Membros da UE respeitantes a obrigações de alimentos ao abrigo do
Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho.
A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede
Judiciária Europeia. As traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional
competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão
e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta
página.
Os Estados-Membros responsáveis pela gestão das páginas com conteúdos nacionais estão a proceder atualmente à atualização
de alguns dos conteúdos deste portal para ter em conta a saída do Reino Unido da União Europeia. A eventual permanência de
conteúdos que não refletem a saída do Reino Unido é involuntária e será devidamente corrigida.
Última atualização: 23/12/2015
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1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que
devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
Por «alimentos» entende-se o montante que uma pessoa dá a outra para satisfazer todas as suas necessidades legítimas. Um
requisito prévio fundamental para a constituição e duração das obrigações de alimentos ao abrigo do Código Civil é a existência
de laços familiares ou semelhantes, quer conjugais, ex-conjugais ou de parentesco em linha direta ou de uma relação entre
parceiros registados ou ex-parceiros registados do mesmo sexo.
O Código Civil especifica os grupos de pessoas obrigadas a prestar e autorizadas a receber alimentos do seguinte modo:
obrigação de alimentos entre cônjuges: tal verifica-se quando o casamento é celebrado e acaba por chegar ao fim. Os
cônjuges são obrigados a prestar alimentos de uma forma que possibilite ao ex-cônjuge manter o mesmo nível de vida em
termos materiais e culturais, decorrente da igualdade de estatuto entre homens e mulheres no casamento. As obrigações de
alimentos entre cônjuges são complementares das obrigações de alimentos entre pais e filhos.
pensão de alimentos entre cônjuges divorciados: esta situação ocorre se um dos cônjuges divorciados não puder bastar-se
a si próprio e tal incapacidade estiver relacionada com o casamento e puder ser legitimamente requerida ao seu ex-cônjuge,
especialmente tendo em conta a idade ou o estado de saúde do cônjuge divorciado no momento do divórcio ou a cessação
da prestação de cuidados a um filho comum aos cônjuges divorciados. Extingue-se se o cônjuge beneficiário voltar a casar
ou no termo do período para o qual foi definida uma pensão de alimentos para os cônjuges divorciados (período máximo de
3 anos).
obrigação de alimentos entre pais e filhos: surge aquando do nascimento dos filhos e cessa quando os filhos passam a
poder bastar-se a si próprios ou quando a obrigação de alimentos é transferida para outra pessoa (p. ex., através do
casamento ou da negação de paternidade). O montante da pensão de alimentos é determinado para garantir que o nível de
vida das crianças é substancialmente idêntico ao nível de vida dos pais. Os filhos também são obrigados a prestar aos pais
uma pensão de alimentos justa, de acordo com as suas possibilidades, não tendo o nível de vida dos pais de ser idêntico ao
nível de vida dos filhos.
obrigação de alimentos entre familiares em linha descendente e ascendente: tal verifica-se entre antepassados e
descendentes. A obrigação de alimentos dos pais aos filhos exclui a obrigação de alimentos dos avós e de outros familiares
em linha ascendente para com as crianças. Os parentes mais distantes são obrigados a prestar alimentos se tal obrigação
não puder ser cumprida por parentes mais próximos.

apoio pago a uma mãe solteira para efeitos de cobertura da pensão de alimentos e outras despesas: esta situação ocorre
se a mãe da criança não for casada com o pai da mesma criança. Neste caso, o pai é obrigado a prestar alimentos por um
período de dois anos após o nascimento da criança e a contribuir de forma razoável para a cobertura dos custos associados
à gravidez e ao parto.
A obrigação de alimentos é igualmente regulada pela Lei das Parcerias Registadas. Esta prevê:
uma obrigação de alimentos recíproca entre parceiros. O âmbito da obrigação de alimentos é estabelecido de forma a
garantir que o nível de vida material e cultural de ambos os parceiros é basicamente o mesmo;
uma obrigação de alimentos após a cessação da coabitação dos parceiros – um exparceiro que não consiga bastar-se a si
próprio pode solicitar ao seu ex-parceiro que o apoie contribuindo com um montante razoável, de acordo com as suas
possibilidades e situação financeira. Se um dos ex-parceiros que não contribuiu para a rutura definitiva da relação for
seriamente prejudicado pela sua dissolução, pode-lhe ser concedida uma pensão de alimentos durante um período de três
anos, de montante igual ao que seria estipulado para efeitos da obrigação de alimentos se a relação não tivesse terminado.
A obrigação de alimentos devida por uma pessoa a outra está prevista na lei e não pode ser transferida, substituída ou objeto de
renúncia antecipadamente.
Um dos requisitos prévios para a concessão de alimentos, que é aplicado em todos os casos em que a obrigação de alimentos é
satisfeita, é a coerência com a moralidade pública.
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
Pode ser concedida uma pensão de alimentos se o beneficiário não for realisticamente capaz de se bastar a si próprio. A
capacidade de se bastar a si próprio é tradicionalmente interpretada exclusivamente como a capacidade de uma pessoa suprir,
de forma satisfatória, todas as suas necessidades (materiais, culturais, etc.). Se um filho não for capaz de se bastar a si próprio e
depender do apoio prestado pelo pagador de alimentos, a obrigação de alimentos não prescreverá mesmo quando o filho em
causa atingir a idade adulta (p. ex., se prosseguir os estudos) e, em casos excecionais, a obrigação de alimentos poderá manterse ao longo da vida do filho e dos pais (p. ex., se sofrer de invalidez completa e nunca for capaz de se bastar a si próprio). Em
contrapartida, a obrigação de alimentos poderá prescrever mesmo antes de o filho atingir a idade adulta se este for capaz de se
sustentar mais cedo. Por conseguinte, a obrigação de alimentos não está sujeita a um limite de idade específico.
Atingir a idade adulta é importante em termos de procedimentos (p. ex., o tribunal pode decidir sobre a obrigação de alimentos em
benefício de um filho menor mesmo sem a apresentação de uma petição nesse sentido, mas apenas concederá alimentos a filhos
adultos com base numa petição).
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?
Só um tribunal pode decidir sobre a obrigação de alimentos com base numa petição, ao passo que um tribunal pode decidir sobre
a obrigação de alimentos em benefício de um filho menor mesmo na ausência de petição nesse sentido.
Para além das informações gerais, a petição deve incluir o nome, apelido e endereço das partes, a descrição dos factos
essenciais e a designação dos elementos de prova apresentados pelo requerente, que deve indicar claramente o que pretende.
A petição deve ser apresentada no tribunal competente a nível local. Ver resposta à pergunta 5.
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?
O progenitor que tenha a guarda de um filho tem o direito de solicitar ao outro progenitor alimentos em benefício desse filho. Pode
igualmente agir em nome do filho como tutor ou curador. O filho que tenha adquirido capacidade jurídica plena deve requerer
alimentos em seu próprio nome.
O pedido não pode ser apresentado em nome de um familiar, exceto nos casos em que a pessoa não tenha capacidade jurídica
plena e o tribunal nomeie um tutor de entre os familiares dessa pessoa.
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?
A competência internacional (autoridade) para apreciar processos em matéria de obrigações de alimentos é avaliada em
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho, de 18 de dezembro de 2008, relativo à competência, à lei
aplicável, ao reconhecimento e à execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações alimentares (Regulamento

das obrigações alimentares): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1409302593149&uri=CELEX:02009R000420130701 20130701. Este regulamento não prejudica a aplicação de tratados internacionais de que a República Checa é parte e
que dizem respeito a matérias regidas pelo Regulamento das obrigações alimentares. No entanto, esses tratados só se aplicam
às relações com Estados que não pertencem à UE [é o caso, em especial, dos tratados bilaterais em matéria de apoio judiciário
celebrados com países terceiros ou da Convenção internacional relativa à competência judiciária, ao reconhecimento e à
execução de decisões em matéria civil e comercial (Lugano, 30.10.2007) em relação à Noruega, à Suíça e à Islândia]; nas
relações entre Estados-Membros da União Europeia, o Regulamento das obrigações alimentares tem precedência sobre os
tratados internacionais.
Na República Checa, os tribunais de comarca são responsáveis pela apreciação de processos relativos a obrigações de
alimentos em primeira instância.
A competência é sobretudo determinada pelo Regulamento das obrigações alimentares, que tem precedência sobre a legislação
checa. Nos termos do artigo 3.º desse Regulamento, o requerente pode, se assim o entender, apresentar uma petição ao tribunal
a) do lugar onde o requerido tem residência habitual ou
a) do lugar onde o credor tem residência habitual.
Caso contrário, com base no artigo 3.º, alíneas c) e d), do Regulamento das obrigações alimentares, na República Checa podem
ser intentadas ações no tribunal competente para conhecer das ações com vista a determinar a paternidade ou no tribunal
competente para conhecer das ações relativas à responsabilidade parental, a menos que tal competência se baseie
exclusivamente na nacionalidade de uma das partes.
Nos termos do artigo 5.º do Regulamento das obrigações alimentares, a competência pode igualmente ser estabelecida com base
na comparência do requerido no tribunal desde que o requerido não conteste, posteriormente e como o seu primeiro ato jurídico
subsequente, a competência do tribunal.
As normas jurídicas checas para a determinação da competência, que apenas são aplicáveis nos casos em que a competência
não é determinada com base no Regulamento das obrigações alimentares [isto é, p. ex., nos casos em que a competência
internacional do tribunal checo se baseia nos artigos 6.º e 7.º desse Regulamento (competência subsidiária, forum necessitatis)
ou com base num tratado internacional com um Estado que não seja membro da UE], são as seguintes: para processos relativos
à obrigação de alimentos em benefício de filhos menores, o tribunal geral do lugar de residência dos menores é o tribunal
competente, isto é, o tribunal em cuja circunscrição os menores residam, com base num acordo celebrado entre os pais ou numa
decisão do tribunal ou noutros factos decisivos. Nos outros casos, o tribunal competente é o tribunal geral do lugar de residência
do requerido. O tribunal geral a que uma pessoa singular pode recorrer é o tribunal da comarca de residência e, se a mesma não
possuir uma residência, da comarca de estada. Por residência entende-se o lugar onde uma pessoa reside com a intenção de aí
permanecer (podem igualmente existir vários lugares que se enquadram nesta definição, pelo que todos os tribunais
correspondentes podem ser considerados como o tribunal geral). Se um requerido que seja nacional da República Checa não
residir num lugar que disponha de um tribunal geral ou não dispuser de um tribunal geral na República Checa, o tribunal
competente é o da comarca da última residência conhecida dessa pessoa na República Checa. É possível intentar uma ação de
reivindicação de direitos de propriedade contra uma pessoa que não disponha de nenhum outro tribunal competente na República
Checa no tribunal da comarca em que se encontram os bens.
6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central ou
local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
A lei não obriga o requerente a fazer-se representar. No entanto, o requerente pode tomar a decisão de se fazer representar
perante o tribunal com base numa procuração concedida a um representante da sua escolha, por exemplo um advogado.
A pessoa singular que não possa comparecer, de forma independente, no tribunal tem de se fazer representar por representante
legal ou tutor. No caso de um menor, os representantes legais são os pais.
7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios financeiros
suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
Os processos em matéria de obrigações de alimentos mútuas entre pais e filhos estão totalmente isentos do pagamento de
custas judiciais. Noutros processos para determinação da obrigação de alimentos, incluindo o seu aumento, o requerente está
isento do pagamento de custas judiciais. Esta isenção aplica-se igualmente a processos de execução.
Se o requerente se fizer representar por um advogado deve – salvo acordo em contrário – remunerar o seu advogado segundo a
tabela de honorários (que pode ser descarregada em inglês a partir do sítio da Ordem dos Advogados: http://www.cak.cz/scripts

/detail.php?id=2239). Se tal se justificar em virtude do estatuto social e financeiro do requerente, e desde que o processo não diga
respeito a um pedido arbitrário ou manifestamente infundado de aplicação ou obstrução de direitos, o tribunal pode nomear um
representante que preste serviços a título gratuito ou mediante o pagamento de uma taxa reduzida, se tal for absolutamente
necessário a fim de proteger os interesses do requerente; em determinadas condições será nomeado um advogado como
representante.
8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão do
tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de que
forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
Na maior parte dos casos, os alimentos são pagos em numerário – em prestações mensais periódicas regulares, sempre
pagáveis com um mês de antecedência (salvo decisão contrária do tribunal ou se o credor e o progenitor responsável pelo seu
pagamento acordarem condições diferentes), embora possam igualmente ser prestados de qualquer outra forma, nomeadamente
mediante o fornecimento de alojamento, pagamento em espécie, etc.
Para além de fixar as condições vinculativas para o progenitor responsável pelo seu pagamento, a obrigação de alimentos em
benefício de um filho determina igualmente as relações de propriedade e as necessidades razoáveis da criança, que dependem
principalmente da sua idade e estado de saúde. A obrigação de alimentos tem igualmente em conta o modo como o filho se está
a preparar para a sua futura carreira, atividades extracurriculares, passatempos, etc. No entanto, o princípio é o de que o nível de
vida da criança deve ser idêntico ao dos pais. Se a situação financeira da pessoa responsável pelo pagamento dos alimentos o
permitir, a constituição de poupanças pode igualmente ser considerada uma necessidade razoável da criança. Aquando da
determinação do âmbito das obrigações de alimentos dos pais, o progenitor que tem a guarda do filho e que é responsável pela
prestação de cuidados ao mesmo e a medida em que tais cuidados são prestados são igualmente tidos em consideração.
A pensão de alimentos entre cônjuges é concedida de uma forma que possibilite a ambos manterem o mesmo nível de vida em
termos materiais e culturais, decorrente da igualdade de estatuto entre homens e mulheres no casamento.
A pensão de alimentos entre cônjuges divorciados é concedida quando um dos cônjuges divorciados é incapaz de se sustentar e
tal incapacidade está relacionada com o casamento e quando tal pensão pode ser legitimamente requerida ao seu ex-cônjuge,
especialmente tendo em conta a idade ou o estado de saúde do cônjuge divorciado no momento do divórcio ou a cessação da
prestação de cuidados a um filho comum aos cônjuges divorciados. É concedido um montante razoável a título de pensão de
alimentos. Ao decidir sobre o montante tem-se em conta a duração do casamento antes do divórcio, juntamente com outros
parâmetros previstos na lei.
A pensão de alimentos concedida a uma mãe grávida visa atribuir um montante razoável que permita cobrir o reembolso dos
custos associados à gravidez e ao parto.
O tribunal concederá alimentos no âmbito de uma parceria registada com base numa petição, tendo em conta os requisitos
associados à prestação de cuidados do agregado familiar comum. O montante da obrigação de alimentos é determinado de forma
a garantir que o nível de vida material e cultural de que ambos os parceiros gozam é basicamente idêntico.
A obrigação de alimentos após a cessação da coabitação de parceiros do mesmo sexo pode ser determinada com base numa
petição apresentada por um ex-parceiro que não seja capaz de se sustentar. O parceiro em causa pode solicitar ao seu exparceiro que o apoie contribuindo com um montante razoável a título de pensão de alimentos, de acordo com as suas
possibilidades e com os bens imobiliários por ele detidos. Se não chegarem a acordo, o tribunal determinará a pensão de
alimentos com base numa petição apresentada por um dos ex-parceiros. Se um dos ex-parceiros que não contribuiu para a rutura
definitiva da relação for seriamente prejudicado pela sua dissolução, o tribunal pode conceder-lhe uma pensão de alimentos, a
pagar pelo seu ex-parceiro, durante um período até três anos a contar da cessação da coabitação, de montante igual ao que seria
estipulado para efeitos da obrigação de alimentos se a coabitação não tivesse cessado.
O direito checo não reconhece o que é designado como alimentos objetivados através da utilização de quadros, percentagens,
etc. nem está vinculado por montantes mínimos ou máximos de alimentos. Aquando da sua decisão, o tribunal terá em conta a
singularidade de cada caso específico, tal como a possibilidade de mais do que uma obrigação de alimentos, o aumento dos
custos associados à prestação de cuidados a uma criança deficiente, etc. O Ministério da Justiça publica apenas um quadro com
os montantes recomendados: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6223&d=315516.
As decisões judiciais em matéria de alimentos estão sujeitas a alterações da situação. Por conseguinte, podem ser alteradas se a
situação do credor ou da parte responsável pelo pagamento da pensão de alimentos sofrer alterações significativas.
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?

A pensão de alimentos é paga em prestações mensais periódicas regulares, sempre pagáveis com um mês de antecedência,
salvo decisão em contrário do tribunal ou a menos que a pessoa responsável pelo seu pagamento e o credor acordem em
contrário. Em casos muito excecionais (p. ex., quando o progenitor responsável pelo pagamento da pensão de alimentos recebe
apenas um rendimento sazonal, exerce uma atividade de alto risco, etc.), o tribunal pode ordenar a fixação de uma quantia em
dinheiro (depósito) para cobrir a pensão de alimentos futura. Em seguida, o tribunal tomará medidas suplementares para garantir
que os pagamentos individuais, equivalentes aos pagamentos mensais a título de alimentos, são entregues ao menor em causa a
partir desta soma. A pensão de alimentos tem de ser paga ao credor ou à pessoa a cargo do credor.
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o pagamento?
Nos termos do direito checo, pode ser apresentada ao tribunal competente uma petição de execução judicial ou apresentada ao
oficial de justiça uma proposta relativa ao processo de execução. Em geral, o procedimento de execução judicial (incluindo
informações sobre as informações que devem constar da petição) figura na ficha de informações intitulada «Procedimentos para a
execução de decisões judiciais». Alguns pormenores específicos sobre a cobrança de alimentos são fornecidos abaixo.
Execução judicial
O tribunal geral da residência do filho menor (ver a resposta à pergunta 5 para consultar a definição do tribunal geral de filho
menor) é competente para regulamentar e executar a decisão em matéria de alimentos em benefício do filho menor. O tribunal
geral da parte responsável pelo pagamento da pensão de alimentos (ver a resposta à pergunta 5 para consultar a definição do
tribunal geral de parte responsável) é competente para decidir sobre outros tipos de obrigações de alimentos, incluindo
obrigações de alimentos em benefício de filhos adultos.
Em caso de execução de obrigações de alimentos em benefício de filhos menores, a pedido de uma das partes, o tribunal
prestará assistência na identificação da residência da parte responsável pela prestação de alimentos. O tribunal pode igualmente
prestar assistência adicional ao credor antes de ordenar a execução da decisão – por exemplo, solicitando à pessoa responsável
pelo pagamento da pensão de alimentos que forneça informações sobre se recebe um vencimento ou quaisquer rendimentos
regulares e quem é a entidade responsável pelo seu pagamento ou em que instituição bancária ou de pagamento tem contas
abertas e quais os números dessas contas ou exigindo à parte responsável pelo pagamento da pensão de alimentos que declare
os seus bens. O tribunal pode igualmente prestar tal assistência para tipos de obrigações de alimentos que não as obrigações de
alimentos em benefício de filhos menores.
Processo de execução
É possível apresentar uma petição com o objetivo de dar início a um processo de execução junto de qualquer agente de
execução. O sítio da Câmara dos Agentes de Execução disponibiliza uma lista: http://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru. Aquando
da cobrança coerciva da pensão de alimentos em benefício de filhos menores, o agente de execução não tem o direito de solicitar
ao credor o pagamento de um adiantamento razoável para cobrir os custos da execução. Um dos métodos de execução possíveis
em casos de cobrança coerciva dos pagamentos a título de pensão de alimentos em benefício de filhos menores é a suspensão
da carta de condução da parte responsável pelo pagamento dos alimentos.
Se a obrigação de alimentos não tiver sido cumprida, para além dos métodos de cobrança coerciva da pensão de alimentos
acima referidos é igualmente possível apresentar queixacrime por suspeita do ato criminoso de não pagamento da pensão de
alimentos obrigatória. Caso se verifique o crime de não pagamento da pensão de alimentos obrigatória, o Código Penal
estabelece que um ato criminoso é cometido por uma pessoa que não cumpra, intencionalmente ou por negligência, o dever de
sustentar ou prestar cuidados a outra pessoa durante um período superior a quatro meses. Nesse caso, pode ser apresentada
queixa-crime em qualquer esquadra de polícia.
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e os
prazos de prescrição previstos no regime de execução
A ficha de informações intitulada «Procedimentos para a execução de decisões judiciais» contém informações gerais sobre a
execução judicial (incluindo informações sobre os bens que podem ser objeto de execução e sobre as medidas corretivas
disponíveis).
O Código de Processo Civil estabelece que, a menos que os direitos sejam aplicados dentro do prazo de prescrição, os mesmos
prescreverão e o devedor deixará de ser obrigado a efetuar o pagamento da pensão de alimentos. No entanto, se o devedor tiver
efetuado pagamentos após o termo do prazo de prescrição, não poderá exigir o reembolso dos montantes pagos. O direito a
alimentos não é limitado, mas os direitos à execução recorrente podem estar sujeitos a limites. Geralmente, a duração do prazo

de prescrição é fixada em três anos. No entanto, se os direitos tiverem sido reconhecidos por uma decisão proferida por uma
autoridade pública (por exemplo, um tribunal), a barreira legal aplicar-se-á dez anos após a data em que a decisão exigiu a
execução. O direito a alimentos não expira após um período específico.
Só poderá ser concedida uma pensão de alimentos a partir da data de início do processo judicial. No entanto, a pensão de
alimentos em benefício de um filho pode igualmente ser concedida pelo período máximo de três anos antes dessa data. A pensão
de alimentos em benefício de uma mãe solteira e o reembolso dos custos associados à gravidez e ao parto podem igualmente ser
concedidos retrospetivamente, mas não mais de dois anos a contar da data de nascimento.
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
As entidades responsáveis pela proteção social e jurídica das crianças a nível municipal, num concelho com poderes alargados,
são obrigadas a prestar assistência na apresentação de pedidos em nome de filhos menores para efeitos de pensões de
alimentos e de execução de obrigações de alimentos, incluindo assistência na apresentação de uma petição ao tribunal.
13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
A lei não reconhece tal opção.
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?

O credor pode apresentar um pedido de assistência na cobrança de pensões de alimentos ao Gabinete para a Proteção Jurídica
Internacional de Crianças, em Brno (

http://www.umpod.cz/).

14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

O requerente pode contactar a organização através dos seguintes contactos:
Gabinete para a Proteção Jurídica Internacional de Crianças
Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno
República Checa
Tel.: +420 542 215 522
Fax: +420 542 212 836
Endereço de correio eletrónico:

podatelna@umpod.cz

Ao contactar o referido gabinete pela primeira vez, o requerente deve indicar o nome completo e contactos (telefone ou endereço
de correio eletrónico), bem como o nome e a data de nascimento do menor a que a questão ou o pedido se refere.
Se o requerente solicitar a assistência do gabinete na cobrança de alimentos no estrangeiro deve, em primeiro lugar, apresentar
ao gabinete um pedido informal por escrito a solicitar assistência na cobrança de alimentos, juntamente com um questionário
preenchido, que pode ser descarregado a partir do sítio do gabinete: http://www.umpod.cz/vyzivne/postup-pri-vymahanivyzivneho/. O pedido deve incluir informações básicas sobre o menor e a pessoa responsável pelo pagamento da pensão de
alimentos e factos básicos para explicar a razão pela qual o requerente solicita a cobrança de alimentos. Devem ser anexadas ao
pedido cópias de quaisquer documentos, especialmente de decisões judiciais que fixam os alimentos. Posteriormente, o gabinete
avaliará a possibilidade de cobrança dos alimentos nesse caso específico e, se necessário, enviará instruções pormenorizadas
sobre o seguimento a dar à questão.
Se o gabinete assim o solicitar, poderá ser necessário apresentar documentação adicional. Em geral, a decisão que preveja uma
obrigação de alimentos terá de ser apresentada, juntamente com uma tradução autenticada na língua do Estado junto do qual a
pensão de alimentos será cobrada, incluindo ordens relativas ao caráter definitivo da decisão e execução. Nos casos em que a
pensão de alimentos deve ser cobrada junto de um Estado-Membro da União Europeia, o tribunal elaborará um extrato da
decisão em conformidade com o artigo 56.º do Regulamento das obrigações alimentares. Geralmente, exige-se também a
apresentação de uma procuração para a autoridade governamental no estrangeiro, um certificado de estudo para o credor, caso
tenha mais de 15 anos de idade, ou um certificado de vida. O tribunal local do local de residência do requerente deve prestar-lhe
assistência na obtenção de uma tradução dos documentos (normalmente o tribunal que decidiu da questão em primeira
instância). O tribunal fornecerá os documentos preenchidos ao requerente ou enviá-los-á diretamente para o gabinete.
Posteriormente, o gabinete examinará a documentação recebida e, desde que todos os requisitos se encontrem preenchidos,

apresentará uma proposta ao tribunal estrangeiro ou submeterá a questão, para efeitos dos trâmites processuais ulteriores, à
apreciação da organização ou autoridade estrangeira competente. O gabinete informará o requerente, a intervalos regulares, das
ações por si empreendidas, bem como da evolução e do resultado do processo.
Caso se proceda à cobrança da pensão de alimentos, por meios legais ou através de pagamentos voluntários realizados pela
pessoa responsável pelo seu pagamento para a conta de um parceiro estrangeiro, esses pagamentos são geralmente enviados
para a conta do gabinete uma vez por mês (por razões administrativas, contabilísticas e quantitativas), através de pagamento
agregado por transferência. O departamento económico do gabinete transfere os pagamentos para o credor no prazo de um mês,
tal como solicitado pelo credor. Caso o credor receba pagamentos diretos da pessoa responsável pelo pagamento da pensão de
alimentos no estrangeiro, deve informar imediatamente o gabinete desse facto. O credor é igualmente obrigado a informar o
gabinete de quaisquer alterações que possam afetar o processo (alteração de endereço, alterações à guarda da criança,
conclusão dos estudos pela criança, etc.).
15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:
15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?

O requerente de alimentos que viva no estrangeiro deve contactar a autoridade competente desse país que, por sua vez,
contactará o Gabinete para a Proteção Jurídica Internacional de Crianças (ver acima os contactos do gabinete).
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso obter?

Após receção do pedido de outro país, o Gabinete para a Proteção Jurídica Internacional de Crianças tomará as seguintes
medidas:
1. Determinará se o pedido cumpre todos os requisitos da regulamentação da UE e dos acordos internacionais, ou solicitará a
apresentação de documentos adicionais.
2. Enviará um recurso, por escrito, à pessoa responsável pelo pagamento da pensão de alimentos na República Checa e
solicitar-lhe-á que pague voluntariamente a dívida em matéria de alimentos e os montantes regulares devidos a título de
alimentos.
3. Se a pessoa responsável pelo pagamento da pensão de alimentos não responder, o gabinete averiguará a sua situação
financeira e apresentará uma moção para o reconhecimento e execução da ordem ao tribunal competente da República
Checa. O gabinete representa o requerente (o credor residente no estrangeiro) no processo e empreende todas as ações
necessárias para obter os pagamentos devidos a título de alimentos e assegurar a transferência dos montantes cobrados
para o país estrangeiro. O gabinete e a autoridade responsável pela transferência no estrangeiro informam-se mutuamente
das medidas tomadas, bem como da evolução e do resultado da aplicação da decisão em matéria de alimentos.
16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?
Sim.
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de alimentos
nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado correspondentes?
18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do capítulo
V do regulamento da pensão de alimentos?
Os processos em matéria de obrigações de alimentos mútuas entre pais e filhos estão totalmente isentos do pagamento de
custas judiciais. Noutros processos para determinação da obrigação de alimentos, incluindo o seu aumento, o requerente está
isento do pagamento de custas judiciais. Esta isenção aplica-se igualmente aos processos de execução. O requerente não é
obrigado a fazer-se representar por advogado em processos relativos a uma obrigação de alimentos. Os serviços do Gabinete
para a Proteção Jurídica Internacional de Crianças são prestados gratuitamente. O gabinete representará o requerente (o credor
residente no estrangeiro) em processos judiciais, empreenderá todas as ações necessárias para garantir o pagamento da pensão
de alimentos em seu nome e assegurará a transferência dos montantes cobrados no estrangeiro.
Se tal se justificar em virtude do estatuto social e financeiro do requerente, e desde que o processo não diga respeito a um pedido
arbitrário ou manifestamente infundado de aplicação ou obstrução de direitos, o tribunal pode isentar uma parte, total ou
parcialmente, do pagamento de custas judiciais. Se for nomeado representante para uma parte que tenha sido isenta do
pagamento de custas judiciais, esta isenção é igualmente aplicável, no âmbito em que foi concedida, às despesas de caixa do
representante e aos custos da representação. A parte que tenha sido isenta do pagamento de custas judiciais não pode ser
obrigada a pagar uma caução para cobrir os custos dos elementos de prova nem obrigada a reembolsar o Estado pelos custos

suportados (isto é, custos suportados com testemunhas, peritos, serviços de interpretação, etc.). Os custos associados ao facto
de uma parte comparecer em tribunal e comunicar na sua língua materna ou através da utilização de sistemas de comunicação
para pessoas surdas ou surdascegas são suportados pelo Estado, não podendo ser solicitada qualquer compensação por tais
custos.
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º do
regulamento da pensão de alimentos?
Nos termos da Lei n.º 359/1999, Colect., relativa à proteção social e jurídica das crianças, com a última redação que lhe foi dada,
sempre que for conferida proteção social e jurídica em relação a países estrangeiros, o Gabinete para a Proteção Jurídica
Internacional de Crianças, que é o organismo central para a República Checa, desempenhará as seguintes tarefas:
atuará como organismo da administração central em conformidade com o Regulamento das obrigações alimentares
atuará como tutor da criança
exigirá aos organismos competentes e a outras entidades jurídicas e pessoas singulares, a pedido dos pais residentes na
República Checa ou das autoridades de proteção social e jurídica, a apresentação de relatórios sobre a situação de
crianças que sejam nacionais da República Checa mas que não residam permanentemente no respetivo território
mediará a entrega de documentos pessoais e outros atos notariais a países estrangeiros e fornecerá documentos e outros
atos notariais de países estrangeiros
cooperará com as autoridades governamentais ou outras organizações de um país estrangeiro semelhantes ao gabinete, se
as mesmas estiverem devidamente autorizadas a exercer atividades de proteção social e jurídica no seu país, e com outras
autoridades, instalações e entidades jurídicas, quando tal seja útil
ajudará a procurar os pais de uma criança, se o(s) progenitor(es) residire(m) no estrangeiro, os membros da sua família e as
pessoas que estejam sujeitas a uma obrigação de alimentos, investigará a situação material e financeira para determinar o
montante da pensão de alimentos, mediará a apresentação de moções destinadas a fazer respeitar a obrigação de
alimentos, nomeadamente de moções que visem a regulamentação da obrigação de alimentos e educação e a
determinação da paternidade
providenciará a tradução de atos notariais necessários ao exercício da competência no âmbito da proteção social e jurídica,
em conformidade com os tratados internacionais e os regulamentos diretamente aplicáveis da União Europeia
Para efeitos do exercício das competências do gabinete, os organismos competentes e outras pessoas singulares e entidades
jurídicas são obrigados a prestar ao gabinete toda a assistência que lhes seja solicitada no âmbito necessário; as disposições dos
regulamentos de execução relativas à assistência obrigatória por parte de terceiros aplicar-se-ão adequadamente. A assistência
obrigatória no âmbito exigido será igualmente prestada, por exemplo, pelos tribunais, pela polícia, pelos bancos, pelas instituições
de segurança social, pelos serviços de emprego, pelos operadores de serviços postais, pelos prestadores de serviços eletrónicos,
pelas companhias de seguros, pelo Ministério do Interior no que diz respeito à prestação de informações de registos de
residentes e estrangeiros, etc.
A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede
Judiciária Europeia. As traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional
competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão
e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta
página.
Os Estados-Membros responsáveis pela gestão das páginas com conteúdos nacionais estão a proceder atualmente à atualização
de alguns dos conteúdos deste portal para ter em conta a saída do Reino Unido da União Europeia. A eventual permanência de
conteúdos que não refletem a saída do Reino Unido é involuntária e será devidamente corrigida.
Última atualização: 27/08/2019
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1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que
devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
Podem ser sujeitos à obrigação de prestação de alimentos:

Os filhos em relação aos pais
Os pais em relação aos filhos
Os cônjuges, reciprocamente
Os netos ou bisnetos, em relação aos avós e bisavós
Os avós ou bisavós, em relação aos netos ou bisnetos
Os pais solteiros com filhos a cargo, reciprocamente
Os membros de uma união de facto, reciprocamente.
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
Não existe qualquer limite de idade em matéria de obrigação de alimentos a favor dos filhos: devem ser pagos enquanto o filho
depender dos pais (salvo se a situação for imputável ao filho). No entanto, prevê-se que os filhos se sustentem a si próprios logo
que tenham concluído os estudos e a sua formação profissional. De um modo geral, a legislação alemã em matéria de prestação
de alimentos privilegia os filhos menores em detrimento dos filhos adultos que já tenham concluído a escolaridade obrigatória. Os
requisitos impostos ao devedor de alimentos são mais rigorosos e, na hierarquia das obrigações de alimentos, os filhos menores
têm prioridade sobre os filhos que já tenham atingido a maioridade.
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?
Para que uma obrigação de alimentos seja reconhecida, o credor de alimentos deve normalmente dirigir o pedido a um tribunal,
ao serviço de assistência social à infância e à juventude (Jugendamt), ou a um notário, a fim de obter um título executivo (vollstrec
kungsfähiger Titel) que lhe permita a cobrança coerciva de uma verba pecuniária.
Se a obrigação em causa for contestada, deve ser apreciado em tribunal. Contudo, o reconhecimento da existência de uma
obrigação de alimentos pode ter lugar perante um notário ou junto do Jugendamt. A competência deste último serviço é mais
restrita do que a dos notários: o Jugendamt só pode reconhecer a existência da obrigação na medida em que se trate de
alimentos a favor de um filho com menos de 21 anos, ou da pretensão de uma mãe ou de um pai na sequência do nascimento de
um filho.
Os litígios relativos a prestações de alimentos são processos de direito da família, sendo da competência do tribunal de família ( Fa
miliengericht). Os processos são regulados pela Lei sobre o procedimento em matéria de família e em matéria de jurisdição
voluntária (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit – FamFG) e
pelo Código de Processo Civil.
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?
Nos termos do artigo 1629.º, n.º 1, do Código Civil, os pais representam conjuntamente o filho; um dos pais pode representar o
filho sozinho se exercer a guarda exclusiva ou estiver autorizado a decidir sozinho por força do artigo 1628.º do Código Civil. A
regra geral é, por conseguinte, que os pais podem apresentar um pedido em nome do filho enquanto representantes legais.
Contudo, de acordo com o artigo 1629.º, n.º 2, primeiro período, do Código Civil, o pai e a mãe não podem representar o filho
sempre que o artigo 1795.º impeça um tutor de representar o menor devido a um conflito de interesses. Entre outras situações, tal
abrange os litígios entre o menor e o cônjuge de um dos seus progenitores. Neste caso, deve ser designado um curador adjunto (
Ergänzungspfleger) para atuar como representante do menor e apresentar o pedido em seu nome. Os pedidos de alimentos
constituem uma exceção à regra geral. De acordo com o artigo 1629.º, n.º 2, segundo período, do Código Civil, se os pais
partilharem a responsabilidade parental, o que tiver a guarda do filho pode invocar a obrigação de alimentos a favor do filho
contra o outro. O artigo 1629.º, n.º 3, do Código Civil introduz uma derrogação a esta disposição nos casos em que os pais do
menor ainda estejam casados, mas a viverem separados, ou em que esteja pendente um processo de divórcio. Neste caso, um
dos pais só pode reivindicar em seu próprio nome o direito do menor a prestações de alimentos, a fim de evitar que o filho se
torne parte no processo de divórcio entre os pais.
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?
Os tribunais competentes em matéria de alimentos são os tribunais de família (Familiengerichte), que constituem secções dos
tribunais de comarca (Amtsgerichte). A competência territorial dos tribunais resulta do artigo 232.º da Lei sobre o procedimento
em matéria de família e de jurisdição voluntária (FamFG).

Enquanto estiver pendente um litígio em matéria matrimonial, o tribunal com competência territorial é, por regra, o que é ou foi
competente em primeira instância para decretar o divórcio. Caso contrário, a competência territorial é frequentemente
determinada em função do domicílio habitual do requerido. A situação é diferente nos processos que dizem respeito a obrigações
de alimentos relativamente a um menor ou equiparado. Neste caso, o tribunal competente é o tribunal do lugar do domicilio
habitual do menor ou do progenitor que estiver autorizado a atuar em nome do mesmo. No entanto, tal não se aplica se o menor
ou o progenitor residirem habitualmente no estrangeiro.
Um menor que pretenda reclamar alimentos a ambos os progenitores, pode fazê-lo no tribunal que seria competente para
apreciar um pedido contra apenas um deles.
6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central ou
local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
Em princípio, as partes em processos em matéria de obrigações de alimentos devem ser representadas em tribunal por um
advogado. Não é necessário fazer-se representar por um advogado para requerer uma providência cautelar. A criança não tem
de ter um advogado se o Jugendamt lhe prestar assistência e a representar com vista à reivindicação de uma prestação de
alimentos.
7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios financeiros
suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
Os processos judiciais em matéria de alimentos geram custas (encargos e honorários). O montante das custas depende do valor
da causa e do desenrolar do processo, bem como das circunstâncias específicas do caso em apreço.
Normalmente, as custas são pagas pela parte condenada no seu pagamento pelo tribunal. Trata-se, em princípio, da parte
vencida.
Os requerentes que, devido a circunstâncias pessoais e económicas forem incapazes de pagar as custas judiciais na íntegra, ou
que as possam pagar apenas em prestações, podem requerer apoio judiciário (Verfahrenskostenhilfe) para ajudar a cobrir os
custos do processo judicial em matéria de obrigação de alimentos. A obtenção desse apoio depende de a ação ou a defesa
judicial pretendida ter hipóteses suficientes de ser bem sucedida e não parecer abusiva. O apoio judiciário cobre, na totalidade ou
em parte, as custas judiciais e os honorários do advogado, em função do rendimento e dos bens do requerente, embora não
abranja os honorários da parte contrária caso o pedido não seja deferido.
8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão do
tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de que
forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
A pensão de alimentos deve ser paga com regularidade. O montante do pagamento é determinado em função dos requisitos e
necessidades do credor com direito a receber alimentos por um lado, e da capacidade de pagamento do devedor, por outro. Os
tribunais regionais superiores (Oberlandesgerichte) elaboraram, para este efeito, tabelas e orientações que ajudam a calcular o
montante fixo aplicável aos elementos a ter em consideração. O instrumento mais conhecido é a «tabela Düsseldorf», que é
amplamente utilizada no cálculo dos alimentos a favor dos filhos.
Se houver uma mudança nas circunstâncias efetivas em que se baseiam as decisões judiciais, essas decisões podem ser
alteradas a pedido do credor ou do devedor de alimentos. Os alimentos a favor dos filhos menores também podem ser indexados,
em conformidade com o artigo 1612.º-A, n.º 1, primeiro período, do Código Civil, a uma certa percentagem da obrigação de
alimentos mínima em vigor num dado momento. O nível mínimo da pensão de alimentos é regulado pelo artigo 1612.º-A, n.º 1,
segundo e terceiro períodos, do Código Civil, aumentando, numa tabela de três escalões, à medida que a idade do filho progride.
Se uma decisão judicial já prevê a indexação da pensão de alimentos, não tem de ser revista sempre que o filho atinge um novo
escalão etário.
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
Em princípio, a prestação de alimentos deve ser paga antecipadamente todos os meses ao credor de alimentos ou, no caso de
ser paga a um menor, ao progenitor que cuida dele ou à parte que de outro modo tenha direito a receber o pagamento.
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o pagamento?
É possível obter a execução coerciva (Zwangsvollstreckung) de uma prestação de alimentos que tenha sido declarada executória.
A execução coerciva é regulada pelas normas gerais matéria de execução.

A obrigação imposta ao devedor de alimentos é reforçada, contudo, pelo facto de uma eventual infração ser punível ao abrigo do
direito penal.
Uma pessoa que não cumpra a obrigação de alimentos pode ser condenada a uma pena de prisão máxima de três anos ou ao
pagamento de uma multa. Se não puder ser evitada a aplicação de uma pena de prisão, o tribunal poderá suspendê-la e ordenar
à parte condenada que cumpra as suas obrigações de alimentos. O tribunal pode revogar a suspensão da pena se a parte
condenada violar de forma grave ou persistente a decisão e justificar o receio de que possa cometer outras infrações penais,
nomeadamente não cumprir a obrigação de prestação de alimentos. Caso se trate de uma primeira infração, pelo contrário, o
Ministério Público pode abster-se provisoriamente de deduzir acusação, ou o tribunal pode suspender provisoriamente o
procedimento penal, desde que o réu receba, simultaneamente, instruções para pagar alimentos no valor do montante indicado.
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e os
prazos de prescrição previstos no regime de execução
Os bens móveis podem ser penhorados (Pfändung) pelo oficial de justiça (Gerichtsvollzieher) (artigo 808.º, n.º 1, do Código de
Processo Civil). Os casos em que esta forma de penhora é permitida estão limitados pelos artigos 811.º e 812.º do Código de
Processo Civil (CPC). Os bens enumerados no artigo 811.º do CPC são impenhoráveis. Tal não se aplica aos bens que tenham
sido adquiridos com reserva de propriedade na pendência de pagamento (Eigentumsvorbehalt), como previsto no artigo 811.º, n.
º 2, do CPC. Os artigos 811.º-A e 811.º-B do CPC permitem que os objetos de valor, considerados impenhoráveis por força do
artigo 811.º, sejam substituídos por bens de valor inferior que desempenhem a mesma função.
O domicílio do devedor pode ser alvo de busca sem o seu consentimento, unicamente com base num mandado emitido por um
juiz (artigo 758.º-A do CPC).
A penhora de bens é levada a cabo pelo tribunal encarregado do processo de execução. A penhora de rendimentos laborais está
sujeita às isenções previstas no artigo 850.º e seguintes do CPC. O montante dos rendimentos laborais impenhoráveis é
calculado não só pelo nível de rendimentos do devedor, mas também pelo número de pessoas a cargo do devedor. Para auxiliar
no seu cálculo, foi elaborado um quadro dos limiares de isenção, anexo ao artigo 850.º-C do CPC. Esse quadro é revisto
regularmente e, se for caso disso, os níveis são ajustados.
Se a execução for efetuada com base num pedido de alimentos ou num pedido resultante de um ato ilícito ( unerlaubte Handlung)
cometido com dolo, os artigos 850.º-D e 850.º-F do CPC autorizam o tribunal encarregado do processo de execução, a pedido do
credor, a fixar um montante impenhorável diferente. De igual modo, o devedor pode requerer que seja fixado um montante
impenhorável diferente, se tiver necessidades pessoais especiais, em conformidade com o artigo 850.º-F, n.º 1, do CPC.
As contas bancárias do devedor podem ser isentas da penhora (P-Konto), em conformidade com o artigo 850.º-K do CPC. A
conta P-Konto destina-se a assegurar meios de subsistência suficientes ao devedor e seus dependentes. Em primeiro lugar,
protege automaticamente os saldos da penhora até ao nível da isenção de base, fixada atualmente em 1 133,80 EUR mensais.
Esta isenção de base pode ser aumentada em determinadas circunstâncias, por exemplo, devido a outras obrigações de
alimentos que incumbam ao devedor. Pode encontrar mais informações sobre os montantes impenhoráveis no seguinte
endereço: http://www.bmjv.de/DE/Themen/FinanzenUndAnlegerschutz/ZwangsvollstreckungPfaendungsschutz
/Pfaendungsschutzkonto.html. As prestações por filhos a cargo e certos pagamentos da segurança social beneficiam de proteção
adicional. A fim de obter este tipo de proteção, tudo o que o devedor tem normalmente de fazer é fornecer um comprovativo à
instituição bancária. Em casos específicos, quando o devedor tenha necessidades especiais (por exemplo, por motivo de
doença), o montante do saldo da conta impenhorável pode ser ajustado individualmente pelo tribunal responsável pelo processo
de execução.
As obrigações de alimentos prescrevem normalmente passados três anos (artigo 195.º do Código Civil), sendo que o prazo
começa a decorrer no final do ano durante o qual a obrigação foi gerada e o credor tomou conhecimento da mesma (artigo 199.º,
n.º 1 do Código Civil). O prazo de prescrição de 30 anos só é aplicável aos juros de mora das pensões de alimentos que tenham
sido declarados executórios (artigo 197.º, n.º 1, ponto 3 do Código Civil). Este prazo começa a decorrer na data da sentença do
tribunal ou na data em que o título executivo tiver sido estabelecido ou, no caso de documentos, na data do auto (artigo 201.º, n.
º 1 do Código Civil).
A prescrição da obrigação de alimentos pode, contudo, ser suspensa. A suspensão significa que o período durante o qual a
prescrição esteve suspensa não é tido em conta para a contagem do prazo de prescrição (artigo 209.º do Código Civil). É o caso
das pensões de alimentos destinadas a filhos até atingirem os 21 anos (artigo 207.º, n.º 1, ponto 2, alínea a) do Código Civil).
Se for levado a cabo ou solicitado um ato de execução coerciva, o prazo de prescrição normal de três anos recomeça a contar
(artigo 212.º, n.º 1, ponto 2 do Código Civil), o que permite evitar a prescrição de futuras obrigações de alimentos declaradas
executórias.

12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
A decisão de alimentos é um título executivo ordinário (Vollstreckungstitel) de um crédito pecuniário, o que significa que, em
princípio, o credor da pensão de alimentos deve respeitar as normas gerais de execução e deve ele próprio fazer cobrar o seu
crédito.
Contudo, o Jugendamt pode facilitar a cobrança da pensão de alimentos se for responsável por assegurar a tutela do menor, nos
termos do artigo 1712.º do Código Civil. Pode ajudar o menor, a pedido do progenitor que detenha a responsabilidade exclusiva
por ele ou, em caso de responsabilidade conjunta, a pedido do progenitor que tenha o filho a cargo.
Deve distinguir-se esta situação dos casos em que um credor de uma pensão de alimentos pode receber determinados
pagamentos da segurança social que satisfaçam as necessidades que, de outro modo, seriam abrangidas pela prestação de
alimentos. Se o beneficiário das prestações sociais for titular de um crédito em matéria de alimentos contra ainda não satisfeito,
esse crédito é, regra geral, transferido para a autoridade pública responsável, que pode em seguida reivindicá-lo em seu próprio
nome.
Em casos especiais, quando o menor seja criado por um dos progenitores e o outro não pague qualquer prestação de alimentos
em dinheiro, podem ser efetuados pagamentos por um período limitado, ao abrigo da Lei relativa aos adiantamentos sobre
pensões de alimentos (Unterhaltsvorschussgesetz – UVG). Nestes casos, é o serviço que pagou os adiantamentos (Unterhaltsvor
schusskasse) que cobra subsequentemente a prestação de alimentos para ele transferida.
Além disso, se o devedor não cumprir a obrigação de alimentos, devendo ser fornecida uma assistência social ( Sozialhilfe)
(partindo do princípio que foram satisfeitos os outros requisitos para esta assistência social), as prestações de alimentos são
transferidas para o prestador de assistência social (tal como referido para os adiantamentos mencionados supra), que pode em
seguida executá-las coercivamente. No caso do subsídio de base para candidatos a emprego (Grundsicherung für
Arbeitssuchende), a transferência ocorre apenas mediante notificação por escrito do organismo pagador ao devedor dos
alimentos.
13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
Os pagamentos previstos pela Lei relativa aos adiantamentos sobre pensões de alimentos, bem como as prestações sociais e o
subsídio de base para candidatos a emprego, referidos no ponto 12, são pagamentos da segurança social autónomos, com um
âmbito limitado, e não prestações de alimentos em sentido estrito. São pagos diretamente ao requerente pelas autoridades
públicas competentes. Não dependem da possibilidade de a prestação de alimentos poder ou não ser cobrada. As autoridades
públicas para as quais seja transferida uma prestação de alimentos podem executá-la coercivamente em seu próprio nome.
Ao contrário das prestações ao abrigo da Lei relativa aos adiantamentos sobre pensões de alimentos e dos pagamentos da
assistência social e do subsídio de base para candidatos a emprego, a assistência fornecida pelo Jugendamt não cria um direito
próprio a um pagamento pela autoridade pública competente, cuja ação, neste caso, se limita a ajudar o beneficiário a reivindicar
e a executar coercivamente a prestação de alimentos.
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?

Se um credor de uma pensão de alimentos pretender executá-la coercivamente em relação a um devedor que resida num país
estrangeiro, pode solicitar o apoio do Gabinete Federal de Justiça (Bundesamt für Justiz), em Bona. A República Federal da
Alemanha designou o Gabinete Federal de Justiça como autoridade central para os processos transnacionais em matéria de
obrigação de alimentos.
14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

Os pedidos apresentados, ao abrigo do artigo 55.º do Regulamento da UE relativo a obrigações alimentares, do artigo 9.º do
Protocolo de Haia, de 23 de novembro de 2007, sobre a lei aplicável às obrigações alimentares, ou do artigo 2.º, n. os 1 e 2, da
Convenção das Nações Unidas de 1956, por um credor de alimentos residente na Alemanha, devem ser dirigidos à autoridade
central requerida por intermédio do Gabinete Federal de Justiça em Bona. Podem ser obtidas mais informações no seguinte
endereço:
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/AU/AU_node.html
Dados de contacto da autoridade central:
Bundesamt für Justiz

Referat II 4
53094 Bona
Alemanha
Correio eletrónico:

auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Tel.: +49 (0) 228 99410 6434
Fax: +49 (0) 228 99410 5202
15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:
15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?

O credor de uma pensão de alimentos que resida no estrangeiro pode apresentar o pedido à autoridade central do país onde
reside, ao abrigo do artigo 55.º do Regulamento da UE relativo a obrigações alimentares, do artigo 9.º do Protocolo de Haia, de
23 de novembro de 2007, sobre a lei aplicável às obrigações alimentares, ou do artigo 2.º, n. os 1 e 2, da Convenção das Nações
Unidas de 1956.
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso obter?

Esses pedidos devem ser apresentados através da autoridade central do país de residência que os transmitirá à autoridade
central da República Federal da Alemanha (ver 14.2).
16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?
Sim.
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de alimentos
nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado correspondentes?
Não aplicável.
18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do capítulo
V do regulamento da pensão de alimentos?
As taxas cobradas nos processos em matéria de obrigação de alimentos devem ser, geralmente, pagas antecipadamente. Nos
domínios abrangidos pelo regulamento relativo a obrigações alimentares, o apoio judiciário é concedido em conformidade com os
artigos 44.º a 47.º do referido regulamento. A obrigação de pagamento antecipado não se aplica em determinadas circunstâncias,
sobretudo quando seja concedido apoio judiciário.
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º do
regulamento da pensão de alimentos?
A Alemanha concedeu à sua autoridade central – o Gabinete Federal de Justiça – os poderes necessários para garantir a eficácia
das medidas descritas no artigo 51.º.
A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede
Judiciária Europeia. As traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional
competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão
e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta
página.
Os Estados-Membros responsáveis pela gestão das páginas com conteúdos nacionais estão a proceder atualmente à atualização
de alguns dos conteúdos deste portal para ter em conta a saída do Reino Unido da União Europeia. A eventual permanência de
conteúdos que não refletem a saída do Reino Unido é involuntária e será devidamente corrigida.
Última atualização: 23/06/2020
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1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que
devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
Nos termos da Constituição estónia, por obrigação de alimentos entende-se o dever de uma família sustentar os seus membros
que necessitam de assistência.
A pensão de alimentos é um montante fixado pelo tribunal que, geralmente, é enviado periodicamente sob a forma de numerário.
A pedido do beneficiário dos alimentos, o tribunal pode, em alguns casos, impor que a obrigação de alimentos seja paga de uma
só vez. A pessoa obrigada a prestar alimentos a um filho menor pode, se existir uma razão válida para tal, solicitar autorização
para cumprir a obrigação de alimentos de forma não monetária.
Geralmente, a obrigação de pagar a pensão de alimentos a alguém que necessite de assistência cabe aos ascendentes e
descendentes em primeiro e segundo grau – por outras palavras, os filhos adultos, pais e avós são obrigados a sustentar-se
mutuamente. Os cônjuges são igualmente obrigados a sustentar mutuamente a sua família através dos rendimentos provenientes
do seu trabalho e dos seus bens, o que inclui as atividades destinadas a cobrir as despesas inerentes a uma habitação comum e
a satisfazer as necessidades habituais e extraordinárias de ambos os cônjuges e dos filhos. A obrigação de prestar alimentos a
alguém que necessite de assistência pode abranger igualmente o cônjuge divorciado ou uma pessoa com quem a pessoa não
seja casada mas com quem tenha um filho.
A pensão de alimentos é paga sob a forma de subsídio por um progenitor a um menor, especialmente se o progenitor em causa
não viver com a criança ou não estiver envolvido na sua educação. O cônjuge divorciado de uma pessoa que precise de
assistência é obrigado a prestar-lhe alimentos, sobretudo se, após o divórcio e em virtude da responsabilidade de cuidar de um
filho, a pessoa não for capaz de se bastar a si própria ou necessitar de assistência em razão da idade ou estado de saúde. Uma
pessoa que tenha um filho com uma pessoa que precise de assistência é obrigada a prestar-lhe alimentos durante 12 semanas
após o nascimento da criança e também posteriormente, se a pessoa em causa necessitar de assistência em resultado de um
problema de saúde causado por ter de criar a criança em causa, pela gravidez ou pelo parto.
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
A maioridade é atingida aos 18 anos, pelo que uma pessoa de idade inferior é considerada menor. O filho menor tem o direito de
beneficiar de uma pensão de alimentos, e são sobretudo os pais que são obrigados a sustentá-lo, em partes iguais. O filho que
complete 18 anos e continue os estudos numa escola básica, secundária ou num estabelecimento de ensino profissional também
tem o direito de beneficiar da pensão de alimentos, mas apenas até aos 21 anos.
Outros ascendentes ou descendentes que não sejam capazes de se sustentar têm o direito de receber uma pensão de alimentos,
caso se determine que necessitam de assistência.
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?
O progenitor de um filho menor pode ser obrigado a prestar alimentos. Se não pagar a pensão de alimentos voluntariamente,
pode ser apresentado um pedido junto de um tribunal com o intuito de requerer o pagamento da pensão de alimentos em dívida.
Para requerer uma pensão de alimentos, deve ser apresentado ao tribunal um pedido de aplicação do processo de ordem de
pagamento de pensão de alimentos em benefício de um filho ou uma petição inicial (ação de requerimento de uma pensão de
alimentos). Não são devidos quaisquer emolumentos ao Estado pela apresentação dos pedidos supracitados aquando do
requerimento de uma pensão de alimentos em benefício de um filho menor.
A tramitação acelerada em questões relacionadas com uma ordem de pagamento constitui um processo simplificado sempre que
o pagamento da pensão de alimentos só possa ser ordenado se a pensão em causa for reclamada em benefício de um filho
menor, se o nome do progenitor obrigado à prestação de alimentos constar da certidão de nascimento da criança, se a pensão de

alimentos não for superior a 200 EUR por mês e se o outro progenitor não contestar o pagamento da pensão de alimentos em
causa. Se as condições para a apresentação do pedido de pagamento não forem satisfeitas, deve ser apresentada uma petição
inicial ao tribunal da comarca de residência do menor com o intuito de obter uma pensão de alimentos.
É possível obter informações mais pormenorizadas sobre a tramitação acelerada em questões relacionadas com uma ordem de
pagamento de uma pensão de alimentos em benefício de um filho menor aqui. O formulário para a apresentação da petição
inicial relativa ao pagamento da pensão de alimentos está disponível aqui.
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?
Os filhos menores têm o direito de receber uma pensão de alimentos. Desde que a capacidade jurídica dos menores se encontre
limitada, o representante legal da criança – o progenitor com a guarda legal – é a pessoa responsável pela apresentação da
petição inicial junto do tribunal em nome dos filhos. Se estes tiverem um tutor nomeado, a ação deve ser instaurada por este, na
qualidade de representante legal.
Um adulto com capacidade jurídica é responsável pela instauração de uma ação de alimentos.
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?
A apresentação da petição ao tribunal com o intuito de obrigar o progenitor a pagar uma pensão de alimentos aos filhos menores
é tratada como uma questão relacionada com alimentos. Numa questão relacionada com alimentos, a petição inicial deve ser
apresentada ao tribunal da comarca de residência dos filhos. Se estes não residirem na Estónia, a ação deve ser instaurada no
tribunal da residência do requerido. Se o requerido não residir na Estónia, a ação deve ser instaurada no tribunal da residência do
requerente.
A pensão de alimentos pode igualmente ser requerida no âmbito da tramitação acelerada sempre que disser respeito a questões
relacionadas com uma ordem de pagamento (ver a resposta à pergunta 3).
6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central ou
local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
Para tentar obter uma pensão de alimentos em benefício dos filhos num tribunal é necessário intentar uma ação que não implica
necessariamente a prestação de apoio judiciário ou os serviços de um intermediário. O tribunal ordena o pagamento de alimentos
a partir da data em que a ação foi apresentada, podendo o tribunal igualmente, com base na ação, ordenar que a pensão de
alimentos seja paga retroativamente até um ano antes de a ação ter sido intentada.
O formulário para a apresentação da petição inicial relativa ao pagamento da pensão de alimentos está disponível

aqui.

7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios financeiros
suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
Não são devidos quaisquer emolumentos ao Estado pela ação intentada para obter alimentos em benefício de filhos menores ou
para revisão de um pedido de aplicação da tramitação acelerada em questões relacionadas com uma ordem de pagamento no
âmbito de um requerimento de pensão de alimentos.
É possível obter apoio judiciário ou processual para cobrir os custos processuais.
Caso o apoio judiciário seja prestado pelo Estado, é designado um advogado pela Ordem dos Advogados da Estónia. O papel do
advogado consiste em representar e prestar aconselhamento durante o processo. O Estado presta apoio judiciário às pessoas
que, devido à sua situação financeira, são incapazes de pagar os serviços jurídicos prestados por peritos no momento em que
necessitam da assistência judiciária ou que apenas são capazes de fazê-lo em parte ou em prestações ou cuja situação
financeira tornaria impossível a sua subsistência depois do pagamento dos referidos serviços jurídicos. O facto de o Estado
prestar apoio judiciário não dispensa o beneficiário do pagamento de outras despesas.
Os pedidos de apoio processual estatal para cobrir os custos processuais podem ser apresentados por pessoas que não sejam
capazes de pagar tais custos devido à sua situação financeira ou que apenas sejam capazes de os pagar em prestações ou em
parte. Devem existir igualmente razões suficientes para presumir que a participação prevista no âmbito do processo será bemsucedida.
O formulário de pedido de apoio processual a apresentar por uma pessoa singular e o documento relativo ao estatuto pessoal e
financeiro do requerente e dos membros da sua família estão disponíveis aqui.

8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão do
tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de que
forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
O tribunal pode ordenar o pagamento de um montante fixo ou variável a título de pensão de alimentos em benefício de um filho
menor, especificando a base para o cálculo desse montante. Geralmente, os tribunais ordenam que a pensão de alimentos seja
paga mensalmente. No entanto, a pensão de alimentos mensal em benefício de um filho não pode ser inferior a metade do
vencimento mínimo mensal estabelecido pelo Governo (assim, em 2014 a pensão de alimentos mínima foi de 177,50 EUR por
descendente e em 2015 é de 195 EUR). No entanto, o tribunal pode, se existir motivo fundado, reduzir a pensão de alimentos
para um montante inferior ao vencimento mínimo mensal estipulado pelo governo. Neste caso, os motivos fundados podem incluir
a incapacidade do progenitor para trabalhar ou o facto de a pessoa obrigada à prestação de alimentos ter outros dependentes.
A pessoa obrigada à prestação de alimentos pode, se existir motivo fundado, solicitar autorização para prestar alimentos de outra
forma. Os pais podem, por acordo mútuo, chegar a acordo pormenorizado sobre a forma de prestação dos alimentos e determinar
como e com que regularidade a mesma deverá ser prestada.
O âmbito da pensão de alimentos é determinado com base nas necessidades dos menores e no estilo de vida habitual. O estilo
de vida habitual depende dos meios financeiros à disposição dos pais. Se os motivos que justificam o pagamento da pensão de
alimentos se alterarem, qualquer uma das partes pode intentar uma ação judicial com o intuito de requerer o aumento ou redução
da pensão de alimentos. Os emolumentos devidos ao Estado pela ação intentada com o intuito de alterar o montante dos
alimentos são calculados com base no valor do pedido e no valor do aumento da pensão.
Se a alteração for aprovada, o montante a pagar a título de pensão de alimentos pode, geralmente, ser alterado a partir da data
em que é proferida a decisão – isto é, os montantes em dívida da pensão de alimentos não podem ser alterados.
Na Estónia, o montante da pensão de alimentos é alterado automaticamente se a pensão de alimentos ordenada por decisão
judicial estiver associada ao vencimento mensal mínimo estabelecido pelo Governo e se esse mínimo for alterado. O vencimento
mensal mínimo pode ser consultado aqui.
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
Em geral, a pensão de alimentos é paga como uma quantia periódica em numerário. A pessoa obrigada a prestar alimentos aos
filhos menores pode, se existir motivo fundado, solicitar autorização para cumprir a obrigação de alimentos de qualquer outra
forma. A pensão de alimentos é paga sob a forma de subsídio pelo progenitor ao menor, especialmente se o progenitor em causa
não viver com ele ou não estiver envolvido na sua educação. A pensão de alimentos é paga antecipadamente em relação a cada
mês civil. Apesar de o beneficiário da pensão de alimentos ser o filho, geralmente a pensão de alimentos deve ser paga ao outro
progenitor. A pensão de alimentos pode ser paga diretamente ao menor, se os pais assim o decidirem ou se tiver sido proferida
decisão judicial nesse sentido.
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o pagamento?
Se a decisão judicial que ordena o pagamento da pensão de alimentos entrar em vigor ou estiver sujeita a execução imediata
mas o outro progenitor não a cumprir, deverá ser contactado um agente de execução. Se o devedor não efetuar os pagamentos
indicados na decisão no prazo estipulado, o agente de execução, com base na petição apresentada pela pessoa que tomou
medidas para garantir a ação, tomará as medidas necessárias para penhorar os bens do devedor. A penhora dos bens do
devedor exige que o agente de execução esteja na posse da decisão judicial e de um pedido de execução. No pedido de
execução devem ser indicadas informações sobre o devedor e os seus bens (residência, contactos, informações conhecidas
sobre os bens). Se o requerente pretender que o agente de execução aproveite todas as oportunidades previstas na lei para
proceder à cobrança da dívida, deve constar do pedido de execução que o requerente está a apresentar um pedido de
pagamento sobre os bens móveis e imóveis registados do devedor, bem como sobre os seus direitos. Em processos de
execução, a pensão de alimentos em benefício de um filho tem prioridade sobre outros créditos, podendo os bens ser penhorados
em quantidades maiores para satisfazer um pedido de alimentos.
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e os
prazos de prescrição previstos no regime de execução
As pessoas são dispensadas da obrigação de alimentos na medida em que não sejam capazes, tendo em conta as suas outras
obrigações e a sua situação patrimonial, de prestar alimentos a outra pessoa sem prejudicar a sua própria subsistência habitual.
Apesar das reservas acima mencionadas, os pais não são dispensados da obrigação de alimentos em relação aos filhos
menores. O tribunal pode igualmente dispensar uma pessoa obrigada (devedor) a prestar alimentos, limitar o período estipulado

para o cumprimento de tal obrigação ou reduzir o montante devido a título de alimentos, se for extremamente injusto exigir o
cumprimento de tal obrigação, nomeadamente se a pessoa com direito a receber alimentos se tiver colocado numa situação em
que necessite de assistência devido às suas próprias ações imprudentes.
É possível exigir o pagamento retroativo até um ano, no máximo, de uma indemnização por danos causados pelo não pagamento
de alimentos e pelo incumprimento da obrigação. O prazo de prescrição para o pagamento de alimentos enquanto obrigação de
alimentos é de três anos para cada obrigação individual. O prazo de prescrição tem início no final do ano civil em que o crédito
correspondente à obrigação se torna cobrável. A obrigação de alimentos é uma obrigação pessoal que caduca após a morte da
pessoa que a ela tenha direito ou da pessoa obrigada; aplicam-se exceções no que se refere a adiantamentos e montantes
compensatórios.
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
A autoridade central competente para conhecer dos litígios transfronteiriços em matéria de alimentos é o Ministério da Justiça. A
unidade do Ministério da Justiça responsável pela apreciação de litígios transfronteiriços em matéria de alimentos é a Divisão de
Cooperação Judiciária Internacional do Departamento de Política Criminal.
É possível requerer apoio judiciário estatal aquando da apresentação de um pedido de alimentos junto do tribunal. Não existem
autoridades ou organizações separadas que prestem assistência em processos de obrigações alimentares nacionais.
13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
O progenitor que seja responsável pela educação de um menor tem o direito de requerer uma pensão de alimentos do Instituto da
Segurança Social (Sotsiaalkindlustusamet). Esta pensão de alimentos constitui um auxílio estatal temporário que é concedido a
um progenitor que esteja a educar e sustentar os filhos sozinho. O Estado paga alimentos em nome do progenitor que não o está
a fazer, cobrando posteriormente esses montantes ao progenitor devedor. A pensão de alimentos paga pelo Estado é paga a uma
pessoa no âmbito de processos judiciais em questões relacionadas com alimentos. A condição para receber a pensão de
alimentos do Estado é que a pessoa deve solicitar ao tribunal o pagamento de alimentos, quer nos termos da tramitação
acelerada em questões relacionadas com uma ordem de pagamento quer através de uma ação.
A pensão de alimentos do Estado é paga por um período máximo de 90 dias. A taxa diária da pensão de alimentos do Estado é ⅓
da pensão de alimentos em benefício do filho (3,20 EUR em 2014) e a pensão de alimentos do Estado é paga uma única vez.
Para mais informações sobre como requerer a pensão de alimentos, consultar esta

página.

14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?

A fim de obter uma pensão de alimentos ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho, pode ser obtida assistência
junto da Divisão de Cooperação Judiciária Internacional do Ministério da Justiça.
Para requerer uma pensão de alimentos noutro país, deve ser apresentado um pedido para dar início a um processo em matéria
de alimentos à Divisão de Cooperação Judiciária Internacional do Ministério da Justiça da Estónia e à autoridade competente do
outro país. Deve ser anexado a esse pedido uma cópia da certidão de nascimento dos filhos ou da decisão judicial que
estabelece a paternidade. Se a paternidade não tiver sido estabelecida, este facto deve ser indicado no pedido enviado para o
outro país.
O formulário está disponível aqui.
14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

A Divisão de Cooperação Judiciária Internacional do Ministério da Justiça da Estónia pode ser contactada por telefone através
dos números +372 6 208 183, +372 6 208 186 e
+372 6 208 190 ou por correio eletrónico: central.authority@just.ee.
15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:
15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?

O pedido de um requerente que resida noutro país receberá a melhor atenção se for contactada a autoridade competente do país
de residência que, por sua vez, contactará o Ministério da Justiça da Estónia.
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso obter?

Ver a resposta à pergunta 16.
16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?
O Protocolo da Haia de 2007 foi ratificado pela União Europeia, de que a Estónia faz parte desde 1 de maio de 2004.
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de alimentos
nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado correspondentes?
Ver a resposta à pergunta 18.
18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do capítulo
V do regulamento da pensão de alimentos?
Em processos transfronteiriços na União Europeia que envolvam pedidos de alimentos, está disponível apoio judiciário estatal e
assistência processual estatal ao abrigo do regulamento. Tal garante a representação em juízo por um profissional com
conhecimentos jurídicos adequados e o acesso à justiça através da cobertura dos custos processuais. As normas que regem o
apoio judiciário e a assistência processual indicam que a legislação nacional é aplicada salvo disposição em contrário do
Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho.
Em princípio, as mesmas garantias que se aplicam às pessoas que residem na Estónia aplicamse às pessoas que residem
noutros Estados-Membros da UE. No caso de processos de alimentos transfronteiriços, é possível obter apoio judiciário e
aconselhamento, bem como apoio judiciário estatal e assistência processual, junto da autoridade central, isto é, a Divisão de
Cooperação Judiciária Internacional do Ministério da Justiça, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho,
e, no que diz respeito às partes não abrangidas pelo referido regulamento, com base no direito nacional.
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º do
regulamento da pensão de alimentos?
Foi designada a autoridade central – o Ministério da Justiça no caso da cooperação judiciária transfronteiriça. A fim de obter uma
pensão de alimentos ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho, pode ser obtida assistência junto da Divisão de
Cooperação Judiciária Internacional do Ministério da Justiça, que conduz os processos relativos a pedidos internacionais de apoio
judiciário.
A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede
Judiciária Europeia. As traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional
competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão
e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta
página.
Os Estados-Membros responsáveis pela gestão das páginas com conteúdos nacionais estão a proceder atualmente à atualização
de alguns dos conteúdos deste portal para ter em conta a saída do Reino Unido da União Europeia. A eventual permanência de
conteúdos que não refletem a saída do Reino Unido é involuntária e será devidamente corrigida.
Última atualização: 16/10/2017
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1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que
devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
Uma decisão em matéria de prestação de alimentos entre cônjuges obriga um dos cônjuges em causa a efetuar ao outro cônjuge
os pagamentos periódicos ou pagamentos fixos para seu sustento e, nos casos aplicáveis, a efetuar a essa pessoa, conforme
especificado na decisão, os referidos pagamentos periódicos para o benefício de membros a cargo da família, caso existam.
Uma decisão em matéria de prestação de alimentos de um menor a cargo obriga um dos progenitores em causa a realizar ao
outro progenitor, ou a outra pessoa que tenha a seu cargo os cuidados e guarda do menor, os pagamentos periódicos ou
pagamentos fixos, conforme especificados na decisão, para o sustento do menor.
Uma obrigação de prestação de alimentos é um requisito para apoio financeiro a uma pessoa e, nos casos em que essa
obrigação é invocada através dos tribunais, para cumprimento das obrigações decretadas por qualquer decisão judicial relativa à
prestação de alimentos.

A prestação de alimentos pode ser paga pelas seguintes categorias de pessoas:
pais em relação aos filhos: sim
filhos em relação aos pais: geralmente, não
um cônjuge divorciado ao outro cônjuge: sim
Outras:
parceiros civis e coabitantes para efeitos da Lei de Parceria Civil e Determinados Direitos e Obrigações de Coabitantes de
2010
progenitor não casado com a pessoa que detém a guarda do menor
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
Um filho a cargo menor de dezoito anos, um filho a cargo menor de vinte e três anos que se encontre a estudar a tempo inteiro ou
um filho de qualquer idade a cargo por motivos de incapacidade.
Os pais têm a obrigação de sustentar financeiramente os filhos de forma a satisfazer as suas necessidades financeiras
quotidianas e ocasionais.
Geralmente, os filhos não podem ser considerados responsáveis pelo pagamento de alimentos aos pais, salvo em circunstâncias
raras e extraordinárias em que direitos de propriedade em fideicomisso sejam alterados em caso de divórcio e transferidos para a
posse dos filhos.
Um cônjuge divorciado pode ser considerado responsável pela prestação de alimentos ao outro cônjuge nos casos em que o
cônjuge requerente dê provas de que o outro não os prestou de forma adequada em virtude das circunstâncias.
Um parceiro civil ou coabitante para efeitos da Lei de Parceria Civil e Determinados Direitos e Obrigações de Coabitantes de
2010 pode ser considerado responsável pela prestação de alimentos ao outro parceiro civil ou coabitante nos casos em que o
parceiro civil ou coabitante requerente dê provas de que o outro não os prestou de forma adequada em virtude das circunstâncias.
Os pais, casados ou não, podem recorrer ao tribunal para solicitar a prestação de alimentos por parte do outro progenitor em
relação aos seus filhos. Tal também pode ser solicitado por parte de um tutor legal, um serviço de saúde ou qualquer pessoa
detentora de estatuto jurídico em relação a um menor a cargo.
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?
Normalmente, é apresentado um pedido ao Tribunal pela pessoa a cargo por via de ação judicial em matéria civil contra a outra
pessoa. Relativamente à prestação de alimentos a um menor, o pedido é geralmente apresentado pelo progenitor ou outra
pessoa com os cuidados e guarda do menor a seu cargo.
As informações sobre os procedimentos aplicáveis aos pedidos de prestação de alimentos estão geralmente disponíveis na
secção de Direito da Família no sítio Web dos Serviços Judiciais (. wwwcourts.ie).
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?
Normalmente, o requerente num caso de prestação de alimentos é o progenitor que tem a seu cargo os cuidados do(s) menor
(es). Os requerentes podem incluir ex-cônjuges, bem como menores por direito próprio. As partes necessitam de ter um interesse
suficiente num caso de modo a obterem legitimidade, ou locus standi, para apresentar um pedido de prestação de alimentos. No
caso de um familiar ou de relação próxima, é necessário que a pessoa requerente possua determinadas competências jurídicas
para gerir os assuntos do familiar ou do amigo próximo, nomeadamente uma procuração. Os progenitores ou tutores legais
podem solicitar a prestação de alimentos em nome de um menor.
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?
O Tribunal de Comarca tem competência para ordenar a prestação de alimentos para um menor até ao montante máximo de 150
EUR por semana a um dos progenitores e para ordenar a prestação de alimentos a um cônjuge/parceiro civil até um montante
máximo de 500 EUR por semana. Caso sejam solicitados montantes superiores, é necessário recorrer ao Tribunal de Círculo ou
ao Tribunal Superior. Nos casos em que os processos matrimoniais já foram iniciados no Tribunal de Círculo ou no Tribunal
Superior, é necessário recorrer aos mesmos, independentemente do montante solicitado.

6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central ou
local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
Não. É possível apresentar um pedido pessoalmente, caso o requerente opte por não contratar os serviços de um advogado. Está
disponível apoio judiciário em matéria civil para as partes litigantes em direito da família que o solicitem, tendo em consideração
os seus recursos.
7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios financeiros
suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
Todos os processos em matéria de Direito da Família na Irlanda estão isentos de custas judiciais. Os custos associados à
obtenção de aconselhamento e representação jurídica podem variar; no entanto, está disponível apoio judiciário em matéria civil
para as pessoas que não dispõem de recursos.
8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão do
tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de que
forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
O Tribunal de Comarca tem competência para ordenar a prestação de alimentos para um menor até ao montante máximo de 150
EUR por semana a um dos progenitores e para ordenar a prestação de alimentos a um cônjuge/parceiro civil até um montante
máximo de 500 EUR por semana. Caso sejam solicitados montantes superiores, é necessário recorrer ao Tribunal de Círculo ou
ao Tribunal Superior.
Ao determinar a pensão de alimentos, o tribunal vai ter em consideração as necessidades razoáveis do credor de alimentos (a
pessoa com direito aos alimentos) em relação à capacidade do devedor de alimentos (a pessoa condenada a pagar os alimentos)
de efetuar o pagamento. As partes podem apresentar um pedido ao tribunal no sentido de obter a revisão de qualquer ordem de
prestação de alimentos em virtude de qualquer alteração das circunstâncias financeiras das partes.
Uma ordem de prestação de alimentos deve ter início na data especificada na decisão judicial, que pode ser anterior ou posterior
à data de proferimento da decisão, mas não pode ser anterior à data do pedido.
Em processos judiciais e de divórcio no Tribunal de Círculo ou no Tribunal Superior, a prestação de alimentos apenas pode ter
efeito retroativo, no máximo, até à data do pedido.
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
Geralmente, a prestação de alimentos é paga diretamente ao credor de alimentos. No entanto, os credores têm o direito de
receber o pagamento através da secretaria do tribunal. Nos casos em que o tribunal considerar necessário, é possível ordenar a
penhora do salário do devedor de alimentos, de modo que o seu empregador efetue as deduções relativas aos pagamentos para
serem transferidas para o credor.
A prestação de alimentos é paga à pessoa com direito aos alimentos e às pessoas que administrem os alimentos em seu
benefício, nomeadamente um progenitor ou tutor legal.
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o pagamento?
Nos casos em que um devedor de alimentos não pague, o credor de alimentos pode recorrer ao tribunal que proferiu a decisão de
prestação de alimentos ou ao Tribunal de Comarca, consoante o recurso pretendido.
O tribunal pode ordenar a penhora de rendimentos do trabalho do devedor de alimentos, conforme abordado no ponto 1 acima.
Se este recurso não se revelar eficaz, o tribunal pode ordenar ao devedor de alimentos o pagamento do valor devido ao credor de
alimentos. Caso o devedor de alimentos não cumpra, o tribunal pode ordenar que os montantes devidos ao devedor em mora por
parte de outra pessoa sejam ao invés pagos ao credor de alimentos. Pode ainda ordenar a venda de bens pertencentes ao
devedor para saldar os montantes em dívida.
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e os
prazos de prescrição previstos no regime de execução
O Tribunal de Comarca é o local de execução das sentenças proferidas noutros Estados-Membros. Este tem competência em
matéria de desobediência (Artigos 9.º-A e 9.º-B da Lei de 1976), mas apenas relativamente a decisões efetivamente proferidas

pelo Tribunal de Comarca. Não tem competência para acusar alguém por desobediência relativamente ao incumprimento de uma
decisão proferida noutro tribunal. O Tribunal de Comarca está efetivamente limitado a proferir uma ordem de penhora de
rendimentos do trabalho (nos casos aplicáveis), intimações de pagamento ou ordens de penhora (raramente aplicáveis)
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
Compete a cada credor de alimentos solicitar ao tribunal assistência em matéria de cobranças a título de alimentos. Embora
estejam disponíveis outros recursos, nomeadamente através de mediação, os tribunais têm a competência apropriada e
jurisdicional para resolver casos de falta de pagamento de prestações de alimentos.
13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
Não. O devedor apenas é responsável pela prestação de alimentos paga diretamente por ele ou descontada da fonte, do seu
salário.
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?

O Regulamento 4/2009, habitualmente designado de Regulamento relativo às obrigações alimentares, abrange os pedidos de
prestação de alimentos transfronteiriças resultantes de relações familiares. Estabelece normas comuns para toda a União
Europeia e visa garantir a cobrança de prestações de alimentos, mesmo nos casos em que o devedor ou o credor se encontram
noutro país da UE.
A Convenção das Nações Unidas sobre a cobrança de alimentos no estrangeiro (a Convenção de Nova Iorque) entrou em vigor
na Irlanda em novembro de 1995 com a Lei relativa às pensões de alimentos de 1994. Esta Convenção destina-se a facilitar a
cobrança de pensões de alimentos em Estados contratantes por uma pessoa residente numa jurisdição em relação a uma pessoa
residente noutra.
Ambos os atos estabelecem uma rede de Autoridades Centrais em cada Estado contratante e os requerentes/credores
/peticionários podem encaminhar os seus pedidos para uma Autoridade Central que, por sua vez, os encaminha ao Tribunal
competente e, em alguns casos, organiza a assistência jurídica. Os dados de contacto da Autoridade Central Irlandesa para a
Cobrança de Alimentos no Estrangeiro são os seguintes:
Department of Justice and Equality,
Bishop’s Square,
Redmond’s Hill,
Dublin 2,
Irlanda.
Telefone: +353 (0)1 479 0200
Chamadas locais: 1890 555 509
Fax +353 (0)1 479 0201
Correio eletrónico:

mainrecov_inbox@justice.ie

Um peticionário pode obter assistência do Funcionário do Tribunal de Comarca relativamente a decisões proferidas pelo Tribunal
de Comarca. Os peticionários também podem solicitar representação legal. Podem ser elegíveis para apoio judiciário, devendo
contactar o seu gabinete de consultoria jurídica local para o efeito. Por último, o peticionário pode recorrer à assistência do FLAC
(Free Legal Advice Centre [Centro de aconselhamento jurídico gratuito]), uma organização independente e voluntária que opera
uma rede de consultórios jurídicos por todo o país. Estes consultórios são confidenciais e gratuitos.
Em casos transfronteiriços em que o devedor de alimentos reside noutra jurisdição, o peticionário pode apresentar um pedido
através da Autoridade Central para a Cobrança de Alimentos, localizada no Ministério da Justiça e da Igualdade.
14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

A secretaria do tribunal ou organização em causa pode ser contactada por telefone, carta, e-mail ou presencialmente. Aconselhase aos peticionários que visitem o sítio Web de cada organização para obter informações detalhadas e localizadas.

É possível encontrar os dados de contacto das secretarias dos tribunais no sítio Web dos Serviços Judiciais (
ie).

http://www.courts.

Consulte a pergunta 14.1 e o sítio Web do Ministério da Justiça e da Igualdade ( http://www.justice.ie) para obter os dados de
contacto da Autoridade Central Irlandesa para a Cobrança de Alimentos no Estrangeiro.
15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:
15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?

Ver supra. N.º 14.1.
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso obter?

Ver supra. N.º 14.2.
16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?
Sim
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de alimentos
nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado correspondentes?
Não aplicável.
18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do capítulo
V do regulamento da pensão de alimentos?
O requerente/peticionário não tem de pagar custas judiciais para submeter um caso a tribunal. Os requerentes beneficiam de
apoio judiciário gratuito relativamente a estas matérias: assim que a Autoridade Central Irlandesa recebe um pedido, se
necessário, este é encaminhado para o Conselho de Apoio Judiciário para apreciação.
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º do
regulamento da pensão de alimentos?
O Artigo 51.º refere-se às medidas adotadas pela Autoridade Central relativamente a pedidos ao abrigo do Regulamento relativo
às obrigações alimentares. Relativamente ao requerimento de declarações de executoriedade, a Autoridade Central Irlandesa
solicita-as ao Gabinete do Master (categoria de juiz) do Tribunal Superior. A Autoridade Central Irlandesa encaminha os pedidos
de execução diretamente para os Tribunais de Comarca. Relativamente à instauração de processos, a Autoridade Central
providencia a representação legal do requerente através do Conselho de Apoio Judiciário.
A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede
Judiciária Europeia. As traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional
competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão
e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta
página.
Os Estados-Membros responsáveis pela gestão das páginas com conteúdos nacionais estão a proceder atualmente à atualização
de alguns dos conteúdos deste portal para ter em conta a saída do Reino Unido da União Europeia. A eventual permanência de
conteúdos que não refletem a saída do Reino Unido é involuntária e será devidamente corrigida.
Última atualização: 18/11/2019
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1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que
devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
O termo «alimentos» refere-se às necessidades imediatas de subsistência, sobretudo a alimentação mas, de facto, o termo
abrange todas as necessidades vitais, quer se refiram ao sustento da pessoa, da sua educação, cultura ou lazer.
As obrigações alimentares implicam o pagamento de prestações — em princípio, pecuniárias — que cobrem as necessidades
vitais do beneficiário.
As seguintes pessoas são obrigadas a fornecer alimentos, por grau de parentesco:

[a] o cônjuge, mesmo que esteja divorciado [se existir uma obrigação alimentar após o divórcio];
[b] os descendentes em relação aos ascendentes, segundo a ordem de sucessão ab intestato;
[b] os ascendentes [pais, avós: no caso de ausência dos pais ou de incapacidade destes] aos seus filhos solteiros (biológicos ou
adotados), em princípio, enquanto são menores;
[b] os irmãos/irmãs em relação a irmãos/irmãs, e
os casos especiais de prestação de alimentos são:
[c] a pensão de alimentos paga em caso de separação e após divórcio ou anulação do casamento e
[d] a pensão de alimentos paga a uma mãe solteira em benefício de um filho nascido fora do casamento, antes do
reconhecimento deste.
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
Em princípio, o filho tem direito a receber pensão de alimentos dos seus ascendentes [pais e avós] até à idade adulta, ou seja, até
atingir 18 anos.
Os filhos também têm direito a receber pensão de alimentos na idade adulta enquanto estiverem a estudar ou a frequentar o
ensino superior ou um curso de formação profissional e não puderem trabalhar devido aos seus estudos e não possuírem bens
próprios que possam satisfazer as suas necessidades em matéria de alimentos.
Uma pessoa apenas tem direito a pensão de alimentos se não estiver em condições de providenciar ao seu sustento graças ao
seu património ou um trabalho adequado à sua idade, ao seu estado de saúde e outras condições de vida em geral, tendo em
conta, designadamente, as necessidades educativas que possa ter; os menores, mesmo que disponham de bens próprios, têm
direito a receber alimentos dos seus pais, na medida em que o rendimento resultante dos seus bens ou trabalho não seja
suficiente para se sustentarem. No entanto, uma pessoa não é obrigada a prestar alimentos se, tendo em conta as suas outras
obrigações, não estiver em condições de o fazer sem comprometer o seu próprio sustento; esta regra não se aplica à prestação
de alimentos a um menor por um progenitor, a menos que o menor tenha direito a alimentos prestados por outra pessoa, ou
possa sustentar-se graças ao seu património.
No caso de ex-cônjuges:
Um ex-cônjuge que não consiga sustentar-se graças aos seus rendimentos ou ao seu património tem direito a solicitar uma
pensão de alimentos ao outro: (1) se, no momento em que é pronunciado o divórcio, a sua idade ou estado de saúde for tal que
não se lhe possa exigir que assuma ou prossiga o exercício de uma ocupação adequada para prover à sua subsistência, (2) se
tiver um menor a seu cargo e, por conseguinte, estiver impedido de exercer uma ocupação adequada ou, (3) se não conseguir
encontrar um emprego regular adequado, ou necessitar de formação profissional; em ambos os casos, o direito não dura mais de
três anos a partir do momento em que é pronunciado o divórcio, ou (4) em todos os outros casos em que seja necessária, por
motivos equitativos, a atribuição de uma pensão de alimentos no momento em que o divórcio é pronunciado.
No entanto, a pensão de alimentos pode ser negada ou limitada por razões significativas, sobretudo se o casamento tiver sido
breve, ou se o cônjuge que possa ter direito à pensão de alimentos for responsável pelo divórcio ou tiver provocado
voluntariamente a própria situação de carência.
Cada um dos ex-cônjuges deve apresentar ao outro informação exata sobre o seu património e rendimentos, na medida em que
possam ser relevantes para fixar o montante da pensão de alimentos. A pedido de um dos ex-cônjuges, transmitido através do
procurador competente, a entidade patronal, o serviço competente ou o inspetor de finanças em causa devem fornecer
informações úteis sobre a situação patrimonial do outro cônjuge e, em especial, sobre os seus rendimentos.
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?
A regra geral consiste em o credor de alimentos apresentar um pedido ao tribunal para reclamar o pagamento de uma pensão de
alimentos ao devedor.
Se a Convenção de Nova Iorque sobre a cobrança de pensões de alimentos no estrangeiro (Decreto-Lei n.º 4421/1964) for
aplicável, a autoridade responsável pela transmissão de um pedido de alimentos por parte de uma pessoa que a eles tenha
direito e que resida num Estado Parte na Convenção deve solicitar à autoridade responsável destinatária do pedido onde reside o

devedor no outro Estado Parte na Convenção (o Ministério da Justiça na Grécia) que tome todas as medidas necessárias à
cobrança da pensão de alimentos por parte da pessoa com direito à mesma. Na prática, o Ministério da Justiça confia a um
advogado a tarefa de assegurar o reconhecimento do direito ou a execução de uma sentença proferida por um tribunal
estrangeiro a favor do beneficiário estrangeiro, que pode exercer todas as vias de recurso aplicáveis junto dos tribunais gregos.
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?
No caso dos menores que não podem, nos termos da lei [artigo 63.º do CPC], apresentar pessoalmente um pedido no tribunal
para cobrança da pensão de alimentos contra a pessoa responsável pela sua prestação, essa ação pode ser intentada pela
pessoa a quem tenha sido concedida a responsabilidade parental [uma pessoa singular: um progenitor ou qualquer outra pessoa,
ou uma entidade jurídica como, por exemplo, uma instituição].
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?
O tribunal competente para apreciar ações em matéria de alimentos intentadas por pessoas com direito a alimentos contra os
devedores de alimentos é o tribunal singular de primeira instância (Μονομελές Πρωτοδικείο) [artigo 17.º, n.º 2, e artigo 681.º-Β do
Código de Processo Civil - CPC].
O tribunal territorialmente competente é o tribunal da residência ou do domicílio do credor de alimentos [artigo 39.º-A do CPC] ou
devedor na sua qualidade de requerido. Se o pedido for conjugado com um litígio matrimonial ou um litígio entre pais e filhos, o
tribunal pode ser o da última residência comum dos cônjuges.
Se existir urgência ou perigo iminente, o credor de alimentos pode solicitar ao tribunal singular de primeira instância
territorialmente competente que decida a título provisório a concessão de alimentos até que seja proferida uma decisão definitiva
quanto ao direito do credor de alimentos num processo ordinário.
6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central ou
local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
É necessário nomear um advogado mandatado com procuração para intentar uma ação em matéria de alimentos.
7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios financeiros
suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
Num pedido de alimentos, o requerido deve efetuar o pagamento de um adiantamento para as custas judiciais do requerente, que
não pode exceder os 300 EUR [artigo 173.º, n.º 4, do CPC]. A falta de pagamento das custas por parte do requerente de um
pedido de alimentos, devidas antes da audiência mediante a apresentação da prova correspondente ao funcionário do tribunal,
implica a sua ausência, o que significa que será proferida contra ele uma decisão à revelia [artigo 175.º do CPC].
O requerido pode solicitar apoio judiciário, nos termos da Lei n.º 3226/2004, se o seu rendimento for muito baixo, fornecendo os
comprovativos exigidos juntamente com o pedido de injunção no tribunal singular de primeira instância.
8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão do
tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de que
forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
O tribunal fixa a pensão de alimentos para dois anos, tendo em conta o que é necessário à subsistência digna e à educação da
pessoa com direito a alimentos, e a capacidade financeira da pessoa responsável pela sua prestação. Após dois anos, qualquer
parte, ou seja, a pessoa com direito a alimentos ou a pessoa responsável pela sua prestação, pode requerer a alteração do
montante da pensão para os dois anos seguintes e, no caso de uma alteração das circunstâncias tidas em conta pelo tribunal,
qualquer das partes pode requerer que a decisão seja reapreciada e o nível da pensão de alimentos alterado.
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
Em princípio, a pensão de alimentos é paga antecipadamente, em numerário, cada mês ao beneficiário.
A pensão de alimentos não pode ser paga de uma só vez, exceto nos casos de pensão de alimentos após divórcio [artigo 1443.º,
alínea b), do Código Civil].
Se o beneficiário de alimentos for um menor, ou estiver sob tutela judicial, a pensão de alimentos é paga, respetivamente, ao
progenitor ou ao tutor ou curador designado pelo tribunal, que, obviamente, exercem a ação judicial em nome da pessoa com
direito a alimentos.
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o pagamento?

Se o devedor de alimentos se recusar a pagar os alimentos, a pessoa que a eles tem direito tentará satisfazer o pedido através da
execução dos bens do devedor, se estes os possuir.
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e os
prazos de prescrição previstos no regime de execução
O direito à pensão de alimentos cessa se as condições da sua concessão deixarem de existir, ou se a pessoa com direito a
alimentos ou o credor falecerem; o pedido da pessoa com direito a alimentos contra a pessoa responsável pela sua
prestação está sujeito a uma prescrição de cinco anos, a partir do momento em que o pedido foi apresentado.
Os créditos de devedores [por exemplo, uma instituição] que pagaram alimentos a uma pessoa com direito a alimentos por
conta da pessoa inicialmente responsável, estão sujeitos a uma prescrição de cinco anos [artigo 250.º, n.º 17, do Código
Civil].
Uma mãe solteira tem direito a reclamar as despesas do parto e uma pensão de alimentos ao pai da criança por um período
limitado [dois meses antes do nascimento e quatro meses ou um ano no máximo (em casos excecionais), após o
nascimento], se a paternidade for determinada por decisão judicial e a mãe estiver em situação de carência. O pedido de
uma mãe solteira prescreve três anos após o nascimento do filho e também pode ser intentado contra os herdeiros do pai.
A penhora de, no máximo, metade do salário de uma pessoa responsável por uma pensão de alimentos é permitida e é
também aplicável aos depósitos em instituições de crédito [artigo 982.º, n.º 2, alínea d) e n.º 3, do CPC].
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
Não, exceto no caso de beneficiários estrangeiros que possam ter a assistência do Ministério da Justiça para exercerem os seus
direitos [ver resposta à pergunta 3 supra].
13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
Não na Grécia.
[Exceto quando uma instituição ou uma pessoa coletiva pública ou privada tem a tutela de um menor; neste caso, a obrigação
alimentar recai em geral sobre ela, e essa pessoa coletiva é, por conseguinte, subrogada ex officio [artigo 1490.º do Código Civil]
nos direitos do credor de alimentos. No entanto, essa pessoa coletiva não pode ser obrigada em caso algum a adiantar uma
pensão de alimentos, mesmo que reconhecida por tribunal, a um menor com direito a alimentos devidos por outro devedor.
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?

Segundo o disposto nos artigos 51.º e 56.º do regulamento supramencionado, a autoridade central do Estado-Membro do credor
de alimentos: a) deve cooperar com a autoridade central do Estado-Membro do devedor de alimentos no encaminhamento e
receção dos pedidos pertinentes; (b) deve instaurar ou facilitar a instauração do processo relativo a esses pedidos. No que se
refere a tais pedidos, as autoridades centrais devem tomar todas as medidas adequadas para: (a) prestar ou facilitar a prestação
de apoio judiciário, se as circunstâncias o exigirem; (b) facilitar a identificação do devedor de alimentos ou da pessoa que a eles
tem direito, em especial, mediante a aplicação dos artigos 61.º, 62.º e 63.º do regulamento; (c) facilitar o acesso às informações
pertinentes sobre os rendimentos e, se necessário, a situação financeira do devedor de alimentos ou da pessoa que a eles tem
direito, incluindo a identificação dos seus bens, nomeadamente nos termos dos artigos 61.º, 62.º e 63.º; (d) promover acordos
amigáveis com vista ao pagamento voluntário da pensão de alimentos, através da mediação, da conciliação ou de procedimentos
análogos, conforme adequado; (e) facilitar a execução mais ampla de decisões em matéria de obrigações alimentares, incluindo
as prestações em atraso; (f) facilitar a cobrança e a rápida transferência de prestações alimentares; (g) facilitar o acesso a
documentos ou outras provas, sem prejuízo do Regulamento (CE) n.º 1206/2001; (h) prestar assistência para determinar a
filiação, se tal for necessário para a cobrança de alimentos; (i) iniciar ou facilitar a introdução da instância para obter as medidas
provisórias necessárias de caráter territorial cuja finalidade seja assegurar a conclusão de um pedido de alimentos pendente; (j)
facilitar a comunicação ou notificação de atos abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1393/2007.
14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

Pode contactar o serviço central do Ministério da Justiça, situado em 96 Mesogeion Ave., Atenas — Grécia, PC 11527, Tel. + 30
210 7767322
civilunit@justice.gov.gr
15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:

15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso obter?

16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de alimentos
nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado correspondentes?
A Grécia está vinculada pelo Protocolo da Haia, de 23 de novembro de 2007, sobre a lei aplicável às obrigações alimentares. De
acordo com o Protocolo, as obrigações alimentares são regidas pela lei do Estado-Membro de residência habitual do credor de
alimentos, pelo que se esta pessoa residir na Grécia é aplicável a lei grega.
18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do capítulo
V do regulamento da pensão de alimentos?
O capítulo V do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho prevê o direito a apoio judiciário, incluindo o aconselhamento jurídico
com vista a um acordo prévio a uma eventual ação judicial, a assistência jurídica tendo em vista submeter uma questão a uma
autoridade judicial ou outra entidade, e a representação em juízo, a dispensa de encargos ou a tomada a cargo dos encargos do
processo, e os honorários dos mandatários designados para realizar diligências durante o processo. Nos Estados-Membros em
que a parte vencida suporta os encargos da parte contrária, se o beneficiário do apoio judiciário perder a causa, tal inclui os
encargos imputados à parte contrária caso tais encargos estivessem cobertos se o beneficiário tivesse residência habitual no
Estado-Membro do tribunal do processo, a interpretação e a tradução dos documentos exigidos pelo tribunal ou pela autoridade
competente e apresentados pelo beneficiário do apoio judiciário, que são necessários à resolução do litígio, as despesas de
deslocação que o beneficiário do apoio judiciário deve apresentar quando a lei ou o tribunal do Estado-Membro em causa exige a
presença física das pessoas na audiência e o tribunal decida que estas não podem ser ouvidas satisfatoriamente por qualquer
outro meio.
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º do
regulamento da pensão de alimentos?
A autoridade central deve, nomeadamente, manter contactos regulares com as autoridades competentes a fim de: (a) facilitar a
identificação do devedor ou do credor de alimentos; (b) obter informações pertinentes sobre os rendimentos e, se necessário,
outras circunstâncias financeiras do devedor ou do credor de alimentos, incluindo a localização dos bens e (c) incentivar o
pagamento voluntário da pensão de alimentos.
A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede
Judiciária Europeia. As traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional
competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão
e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta
página.
Os Estados-Membros responsáveis pela gestão das páginas com conteúdos nacionais estão a proceder atualmente à atualização
de alguns dos conteúdos deste portal para ter em conta a saída do Reino Unido da União Europeia. A eventual permanência de
conteúdos que não refletem a saída do Reino Unido é involuntária e será devidamente corrigida.
Última atualização: 14/09/2016
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1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que
devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
Entende-se por alimentos tudo o que é necessário em termos de alimentação, alojamento, vestuário e cuidados de saúde.
Os alimentos compreendem também a educação e formação do credor de alimentos enquanto este for menor e mesmo
posteriormente se este continuar a estudar por razões que não lhe são imputáveis. Em caso de rutura do casamento, durante o
processo de separação judicial ou divórcio, podem ser requeridos alimentos para os filhos que vivem na casa que não sejam
financeiramente independentes.

As despesas com a gravidez e o parto devem ser incluídas nos alimentos, a menos que estejam cobertas de outra forma.
Existe uma obrigação mútua de prestação de alimentos entre:
1. – Cônjuges.
2. – Ascendentes e descendentes.
Os irmãos só devem receber assistência necessária à vida, se necessária por alguma razão não imputável ao credor de
alimentos, incluindo, se for caso disso, a assistência necessária para a sua educação.
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
No caso dos filhos, até atingirem a maioridade, que em Espanha é aos 18 anos, exceto nos casos em que o menor tenha
rendimentos próprios suficientes. Depois de atingida a maioridade, a obrigação continua, no que diz respeito aos filhos, enquanto
estes não forem financeiramente independentes, não tiverem concluído os estudos ou estiverem desempregados sem que tal lhes
seja imputável. No caso dos menores, também deverá ter-se em conta os artigos do Código Civil sobre os efeitos conjuntos da
anulação do casamento, da separação judicial e do divórcio (artigo 90.º e seguintes).
Enquanto os filhos forem menores, a pensão de alimentos tem caráter preferencial, constituindo uma obrigação prioritária a que o
respetivo sujeito não se pode escusar.
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?
Os pedidos devem ser apresentados junto dos tribunais comuns, sendo competentes os tribunais de primeira instância ( Juzgados
de Primera Instancia).
Quais são os principais elementos do procedimento?
Os pedidos são analisados em audiência. Se forem solicitados alimentos como medida complementar à separação judicial ou
divórcio, ou às medidas sobre paisfilhos em caso de separação do casal, tal será analisado conjuntamente com esses processos,
através de uma audiência com algumas características especiais.
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?
O pedido deve ser apresentado pessoalmente pela parte em causa, exceto se for menor, caso em que deve ser apresentado pela
pessoa legalmente responsável pelo mesmo, pelo Ministério Público ou pelo organismo de proteção da infância. No entanto, pode
ser apresentado recorrendo a representação, desde que o representante tenha uma procuração certificada presencialmente por
um notário, por um funcionário do tribunal ou por um cônsul de uma missão diplomática espanhola no estrangeiro.
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?
A regra geral é a de que são competentes os tribunais do local de residência do devedor de alimentos. Se existir mais do que um
devedor solidário (pai e mãe), a competência pertence aos tribunais do local de residência de qualquer um deles. Se o devedor
não for residente em Espanha, têm competência os tribunais do seu último lugar de residência neste país. Em todas as outras
circunstâncias, são competentes os tribunais do local de residência do credor de alimentos.
6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central ou
local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
Os requerentes devem ser defendidos por um advogado e representados por um representante legal ou por um mandatário.
7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios financeiros
suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
Em Espanha, os pedidos exclusivamente destinados à obtenção de alimentos não implicam custas judiciais, com exceção dos
honorários cobrados por advogados, representantes legais e peritos, caso sejam necessários.
Os honorários cobrados pelos advogados e representantes legais são calculados em função do pedido. Está disponível
assistência financeira para cobrir as custas judiciais se o requerente ou a pessoa a quem são solicitados alimentos não possuir
meios financeiros suficientes, podendo ter direito a apoio judiciário gratuito nos termos das tabelas estabelecidas no artigo 3.º da
Lei n.º 1/1996, de 10 de janeiro de 1996, relativa ao apoio judiciário gratuito. A assistência consiste na prestação de serviços por

um advogado ou representante legal nomeado pelo tribunal para conduzir a ação judicial, e atribuir ao Estado o pagamento de
custas judiciais, como os pagamentos a testemunhas especializadas ou os custos de publicação de éditos.
8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão do
tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de que
forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
Na maioria dos casos, são fixados pagamentos regulares que, de acordo com a lei, devem ser pagos antecipadamente todos os
meses. É pouco habitual que seja fixado um único pagamento de montante certo; tal só ocorre quando é necessário liquidar
alimentos em atraso, quando o devedor é uma pessoa sem ativos fixos e esta for a melhor forma de assegurar pagamentos
futuros, ou por acordo entre as partes. Ao calcular os montantes efetivos dos pagamentos a efetuar, o tribunal utiliza uma regra
jurídica abstrata que se baseia na proporcionalidade de três aspetos: as necessidades do credor de alimentos; os meios
financeiros do devedor de alimentos; e os meios financeiros de outras pessoas que também estejam obrigadas a contribuir para
os alimentos (codevedores) na mesma medida que o devedor de alimentos principal. A decisão judicial que fixa o montante da
pensão de alimentos deve estabelecer a base das atualizações futuras. Esta atualização faz-se automaticamente, com a
passagem do tempo, e é a pessoa responsável por efetuar os pagamentos que deve aplicar o montante atualizado. Se o devedor
de alimentos não atualizar a pensão de alimentos, o tribunal fá-lo-á, a pedido do credor de alimentos. O montante da pensão de
alimentos pode ser ajustado (mais uma vez, na sequência de um pedido da parte interessada) se se verificar qualquer alteração
substancial nos factos inicialmente utilizados para determinar os pagamentos: os montantes devem ser aumentados quando
houver uma melhoria na situação financeira do devedor de alimentos ou uma deterioração na do credor de alimentos e for
necessária uma contribuição maior (por exemplo, quando uma doença se agrava); os montantes devem ser reduzidos quando
houver uma deterioração da situação do devedor de alimentos ou uma melhoria nos meios do credor de alimentos. Por último,
deixam de ser devidos alimentos quando a sua causa subjacente cessa.
O Conselho Geral do Poder Judicial (Consejo General del Poder Judicial, CGPJ) definiu tabelas para o cálculo das pensões de
alimentos. Estas são orientações, com base nas necessidades dos filhos, tendo em conta o rendimento dos progenitores e o
número de filhos. O custo do alojamento e da educação foram excluídos do cálculo e, por conseguinte, a pensão final deve ser
ajustada caso a caso, tendo em conta estes custos. Ver: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial.
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
A forma habitual de pagamento é em dinheiro. No entanto, existem duas exceções: o devedor pode optar por cumprir a sua
obrigação fornecendo, ao credor de alimentos, comida e alojamento em sua casa; o recurso a esta opção é muito limitado pela
jurisprudência quando não há garantia de boas relações; o pagamento através da entrega de bens ou direitos é a exceção e só é
adequado para pagar montantes em atraso, quando existe o risco de os bens desaparecerem, ou quando o devedor de alimentos
não tem bens. A pensão de alimentos é paga diretamente ao credor. O método mais comum é a transferência bancária. Quando
o credor de alimentos é menor ou incapaz, os alimentos são pagos ao seu representante legal.
Nos processos relativos à rutura matrimonial ou às relações entre pais e filhos, o tribunal permite, como forma de pagamento de
alimentos, o pagamento direto ao credor por determinadas despesas relativas a um filho menor (por exemplo, educação, seguro
médico, etc.)
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o pagamento?
Nesse caso, o credor de alimentos pode apresentar um pedido de execução da decisão judicial que declarou o direito à pensão
de alimentos. Em Espanha existem os seguintes meios de execução: penhora dos rendimentos (com exceção de um montante
mínimo de subsistência indicado pelo tribunal); retenção do reembolso de impostos; penhora das contas bancárias; retenção das
prestações de segurança social; apreensão dos bens e respetiva venda em hasta pública; em certos casos, a falta de pagamento
da pensão de alimentos pode configurar uma infração penal passível de pena de prisão.
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e os
prazos de prescrição previstos no regime de execução
No caso das dívidas relativas a prestações de alimentos, contrariamente às dívidas ordinárias, não se aplica um limite quantitativo
à penhora das contas do devedor ou dos seus bens. As ações visando o cumprimento das obrigações subsequentes prescrevem
após decorridos cinco anos.
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
Nos casos dos pedidos de prestação de alimentos a menores ou pessoas sem capacidade jurídica, o Ministério Público pode
assegurar a sua representação.

13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
O «Fundo de Garantia de Pensões de Alimentos», criado pela Lei n.º 42/2006, de 28 de dezembro de 2006, e regulamentado pelo
Decreto Real 1618/2007, de 7 de dezembro de 2007, é um fundo sem personalidade jurídica que tem por objetivo assegurar que
os filhos menores recebem as pensões de alimentos reconhecidas que não foram pagas, devidas nos termos de um acordo
aprovado em tribunal ou de uma decisão judicial em processos de separação judicial, divórcio, declaração de anulação do
casamento, filiação ou alimentos, mediante o pagamento de um montante que será considerado um adiantamento.
Para ser elegível para um adiantamento por parte deste Fundo, é fundamental que a decisão que reconhece os alimentos tenha
sido proferida por um tribunal espanhol.
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?

Sim, ao abrigo das regras da União Europeia e das convenções internacionais sobre o pagamento de alimentos que a Espanha
ratificou, um credor de alimentos pode solicitar assistência junto da autoridade central espanhola, integrada no Ministério da
Justiça.
14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

Através de qualquer meio de contacto, junto do Departamento de Cooperação Jurídica Internacional (Subdirección General de
Cooperación Jurídica Internacional), do Ministério da Justiça. Calle San Bernardo n.º 62, 28071 Madrid. Telefone: 00 34 91
3902228/2295/4437. Fax: 00 34 91 3904457
15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:
15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?

Um credor residente noutro Estado-Membro pode contactar a autoridade central desse Estado, produzindo provas de que lhe foi
concedida uma pensão de alimentos, e solicitar que a autoridade central contacte a autoridade central espanhola e que esta dê
início ao processo de execução em Espanha. Tal deve estar em conformidade com as regras da União Europeia e com as
convenções internacionais sobre o pagamento de alimentos ratificadas pela Espanha.
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso obter?

Nas condições estabelecidas pelas autoridades do Estado em causa.
16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?
Sim, a União Europeia (e, por conseguinte, a Espanha) ratificou o Protocolo em 8 de abril de 2010.
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de alimentos
nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado correspondentes?
18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do capítulo
V do regulamento da pensão de alimentos?
Em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho, de 18 de dezembro de 2008, relativo à competência, à lei
aplicável, ao reconhecimento e à execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações alimentares, as partes
envolvidas num litígio abrangido por esse regulamento devem ter um acesso efetivo à justiça noutro Estado-Membro, incluindo a
processos de execução e de recurso ou de reapreciação, em conformidade com as condições estabelecidas no capítulo
pertinente. Além disso, o Estado-Membro requerido deve prestar apoio judiciário gratuito em relação a todos os pedidos efetuados
por um credor ao abrigo do artigo 56.º relativos a obrigações alimentares decorrentes de uma relação de filiação relativamente a
pessoas com menos de 21 anos.
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º do
regulamento da pensão de alimentos?
Um capítulo VIII intitulado «Assistência jurídica gratuita nos litígios transfronteiriços na União Europeia», foi aditado à Lei n.º 1
/1996, de 10 de janeiro de 1996, relativa a esta matéria. O referido capítulo rege este direito conferido às pessoas singulares,
sejam elas cidadãs da União Europeia ou nacionais de países terceiros que residam legalmente num Estado-Membro.

A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede
Judiciária Europeia. As traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional
competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão
e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta
página.
Os Estados-Membros responsáveis pela gestão das páginas com conteúdos nacionais estão a proceder atualmente à atualização
de alguns dos conteúdos deste portal para ter em conta a saída do Reino Unido da União Europeia. A eventual permanência de
conteúdos que não refletem a saída do Reino Unido é involuntária e será devidamente corrigida.
Última atualização: 30/05/2019
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1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que
devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
No direito francês, a pensão de alimentos referese à obrigação imposta por lei à pessoa que dispõe dos meios para suprir as
necessidades de outrem a quem está ligada por laços de parentesco ou de aliança. Assim, são várias as pessoas que podem
beneficiar de alimentos, nomeadamente:
Um cônjuge por parte do seu cônjuge (artigos 212.º e 214.º do Código Civil);
Os filhos por parte dos seus progenitores (artigos 203.º, 371.º2 e 373.º22 Código Civil);
Os pais, mães e outros ascendentes por parte dos seus filhos (artigo 205.º do Código Civil);
Os sogros e sogras por parte dos seus genros e noras (artigo 206.º do Código Civil);
O cônjuge sobrevivo em caso de necessidade (artigo 767.º do Código Civil).
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
No que se refere à obrigação de prestação de alimentos a filhos, não existe limite legal de idade: o dever de sustento e de
educação dos pais para com os filhos não cessa de pleno direito quando o filho atinge a maioridade (artigo 371.º2 do
Código Civil). Devem distinguirse dois períodos:
Enquanto o filho for menor ou, sendo maior, enquanto não tiver autonomia financeira, os pais têm, relativamente a ele, uma
obrigação de sustento e de educação, a fim de assegurar as condições necessárias ao seu desenvolvimento e à sua
educação;
quando cessa a obrigação de sustento e de educação, o regime geral da obrigação de prestação de alimentos aplicase, na
condição de o requerente produzir prova do seu estado de necessidade (artigos 205.º e 207.º do Código Civil).
A contribuição pode ser paga no todo ou em parte ao filho que já atingiu a maioridade.
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?
Se os alimentos não forem pagos voluntariamente, o credor de alimentos, o seu representante, ou a pessoa que assuma essa
responsabilidade a título principal deve intentar uma ação judicial para efeitos de fixação da pensão e de condenação do devedor.
O pedido de alimentos pode ser o objeto principal do processo ou ser formulado, por exemplo, por ocasião de um processo de
divórcio ou de fixação das modalidades de exercício da responsabilidade parental.
Para os pedidos de pensão de alimentos entre adultos, aquele que reclama alimentos, deve provar estar em situação de
necessidade e não ter condições de assegurar a sua subsistência. Porém, se o próprio credor tiver, com gravidade, faltado ao
cumprimento das suas obrigações para com o devedor, o juiz pode libertar este último da totalidade ou de parte da dívida de
alimentos (artigo 207.º do Código Civil).
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?
No direito francês, o menor não é considerado credor de alimentos: só o progenitor ou o terceiro que tenha o menor a cargo
possui essa qualidade e pode instaurar uma ação contra o outro progenitor ou os progenitores para efeitos de fixação de uma
contribuição para a educação e o sustento do menor.

Os serviços de assistência social podem atuar em substituição do credor de alimentos, em caso de omissão deste último, com
fundamento no artigo 205.º do Código Civil (artigo L1327 do Código da Ação Social e das Famílias).
Os hospitais e estabelecimentos públicos de saúde/estabelecimentos de acolhimento dispõem de um recurso direto contra os
devedores de alimentos a pessoas hospitalizadas (artigo L614511 do Código da Saúde Pública).
A pessoa sob tutela deve ser representada pelo seu tutor (artigo 475.º do Código Civil).
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?
A ação deve ser intentada perante a secção de família (juge aux affaires familiales) do tribunal de grande instância (artigo L. 2133
do Código da Organização Judiciária).
Sob reserva da aplicação das disposições do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho, de 18 de dezembro de 2008, relativo à
competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e à execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações
alimentares, o artigo 1070.º do Código de Processo Civil determina que:
É competente a secção de família do tribunal do lugar onde se situa a casa de morada da família;
Se os pais viverem separadamente, é competente o tribunal do lugar de residência do progenitor com quem os filhos
menores residem habitualmente, no caso de a responsabilidade paternal ser exercida conjuntamente, ou o do lugar de
residência do único progenitor que a exerça; nos outros casos, é competente o tribunal do lugar onde reside quem não
tomou a iniciativa de intentar a ação.
Em caso de pedido conjunto, o tribunal competente, segundo a escolha das partes, é o do lugar onde reside uma ou outra parte.
Todavia, quando o litígio incide apenas sobre a pensão de alimentos, a contribuição para o sustento e a educação do filho, a
contribuição para os encargos da vida familiar ou a prestação compensatória, o tribunal competente pode ser o do lugar de
residência do cônjuge credor ou do progenitor que assegura, a título principal, a guarda dos filhos, mesmo que estes sejam
maiores.
6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central ou
local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
O processo é oral e a representação não é obrigatória: o requerente deve comparecer pessoalmente no tribunal munido dos
documentos comprovativos necessários.
O processo pode ser instaurado por atribuição (intervenção de um oficial de justiça) ou mediante simples requerimento dirigido ao
tribunal.
Quando a prestação de alimentos é requerida no âmbito de um processo de divórcio, o requerente deve ser representado por um
advogado.
7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios financeiros
suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
Não há despesas de justiça em primeira instância. Em sede de recurso, é devida uma taxa de 225 euros.
O requerente pode beneficiar de apoio judiciário sob certas condições, atinentes a recursos.
8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão do
tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de que
forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
A contribuição para o sustento e a educação do filho pode assumir as seguintes formas:
Pagamento mensal ao progenitor credor (o mais frequente);
Assunção direta das despesas apresentadas em benefício do filho;
Direito de uso e habitação sobre bem imóvel pertencente ao devedor, abandono de bens em regime de usufruto ou afetação
ao credor de bens produtores de rendimentos.

A contribuição é calculada em função dos recursos de cada um dos pais e das necessidades do filho. O Ministério da Justiça
publica desde 2010 um quadro de referência, a título meramente indicativo, fixado em função dos rendimentos do devedor e do
credor, do número de filhos a cargo e da amplitude do direito de visita e de alojamento. O juiz estabelece sistematicamente na
sua decisão uma indexação da contribuição (com base no índice de preços no consumidor das famílias urbanas em geral).
Outras pensões de alimentos:
Para fixar o montante da contribuição de um cônjuge para os encargos da vida familiar, o juiz deve ter em consideração a
totalidade dos encargos do interessado que correspondam a despesas necessárias ou úteis. A contribuição assume a forma de
uma prestação pecuniária, de tomada a cargo de um empréstimo ou ainda de ocupação do domicílio conjugal.
Tratandose de pensão de alimentos atribuída ao cônjuge em processo de divórcio por força do dever de assistência , pode
preverse a assunção da totalidade ou de parte das prestações mensais de um empréstimo; contudo, os tribunais privilegiam o
pagamento de uma quantia mensal. Esta pensão é fixada em função do nível de vida a que o cônjuge requerente pode pretender
tendo em conta as capacidades do seu cônjuge.
As prestações de alimentos concedidas aos ascendentes e sogros sãono apenas em função da necessidade daquele que as
requer e da fortuna daquele que as deve. O juiz pode, mesmo oficiosamente, consoante as circunstâncias do caso, fazer
acompanhar a pensão de alimentos de uma cláusula de variação autorizada pela legislação em vigor (artigo 208.º do Código
Civil).
Em matéria de alimentos, a revisão das pensões é sempre possível, desde que o requerente demonstre existir um elemento novo
que afete os recursos do credor e/ou do devedor, e/ou as necessidades do filho/credor.
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
O Código Civil não privilegia qualquer modo de pagamento. As modalidades de pagamento podem ser determinadas por acordo
entre as partes. Na ausência de acordo, o juiz determina as modalidades de pagamento na sua decisão.
A pensão de alimentos é paga diretamente ao credor ou ao serviço de assistência social, hospital ou instituições públicas de
acolhimento ou de saúde que tenham agido judicialmente em nome do credor.
Notese, no que diz respeito à contribuição para o sustento do filho, que a pensão de alimentos pode ser substituída, no todo ou
em parte, pelo pagamento de uma soma pecuniária a um organismo acreditado encarregue de atribuir ao filho, como
contrapartida, uma renda indexada (artigo 373.º23 do Código Civil). O tribunal pode decidir igualmente que a pensão de alimentos
será paga diretamente ao filho maior.
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o pagamento?
O credor, munido de um título executivo, pode recorrer diretamente a um oficial de justiça para fazer aplicar uma medida de
execução ao património do devedor (exceto se se tratar de penhora de imóveis ou de remunerações, que requer decisão judicial
prévia). O oficial de justiça goza de amplos poderes de investigação junto das administrações com vista à obtenção das
informações necessárias para localizar o devedor ou bens deste.
Os principais processos de execução a que um credor de alimentos pode recorrer são os seguintes:
Pagamento direto (artigos L 2131 e R 2131, e seguintes do Código dos Processos Civis de Execução): permite a
recuperação dos últimos seis meses de atraso de pensões e a da pensão corrente. O oficial de justiça notifica o terceiro
executado (empregador, instituição bancária ou qualquer terceiro devedor do devedor de alimentos) da sua obrigação de
pagar diretamente ao oficial de justiça o montante da pensão;
Penhora de remunerações (artigos L 32521 e R 32521, e seguintes do Código do Trabalho): a penhora deve ser autorizada
pelo tribunal de primeira instância;
Penhora de créditos do devedor sobre terceiros (artigos L 2111, L 1621, R 2111 e R 1621, e seguintes do Código dos
Processos Civis de Execução): permite apreender os créditos do devedor (a maior parte das vezes, através da penhora de
uma conta bancária);
Penhora de bens móveis para venda (artigos L 2211 e R 2131, e seguintes do Código dos Processos Civis de Execução):
penhora de bens móveis corpóreos (televisor, automóvel, etc.);
Penhora de bens imobiliários (artigos L 3111 e R 2131, e seguintes do Código dos Processos Civis de Execução): tem por
objeto um imóvel de que o devedor é proprietário. A venda do bem deve ser autorizada pelo juiz de execução.
As despesas do oficial de justiça estão exclusivamente a cargo do devedor de alimentos.

Em matéria penal, o devedor pode ser condenado por abandono da família. A infração é punível com pena de prisão de dois anos
e multa de 15 000 euros (artigo 227.º3 do Código Penal).
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e os
prazos de prescrição previstos no regime de execução
Em matéria de alimentos, o prazo de prescrição é de 5 anos a contar de cada prazo vencido (artigo 2224.º do Código Civil).
O processo de pagamento direto não pode ser aplicado a um atraso de mais de 6 meses. Porém, não está excluído o recurso a
outros meios de execução para a cobrança das dívidas mais antigas.
Os procedimentos de execução devem limitarse ao que se revele necessário para a cobrança da dívida, não podendo haver
abuso na escolha das medidas.
A lei declara impenhoráveis determinados bens: pensões de alimentos, bens móveis necessários à vida e ao trabalho do devedor,
objetos indispensáveis aos deficientes, determinadas prestações sociais mínimas e prestações familiares. Da conta bancária de
pessoa que viva só, só podem ser penhorados os montantes que excedam o valor do rendimento mínimo (rendimento de
solidariedade ativa). A parte penhorável de uma remuneração é determinada em função do seu montante e das pessoas a cargo
do devedor.
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
Os organismos devedores de prestações familiares podem, em determinadas condições, ser subrogados nos direitos de um
credor de alimentos. Nesse caso, podem proceder judicialmente em nome deste último. Além disso, quando os procedimentos de
execução privados não funcionam, é possível requerer ao procurador da República que acione, por intermédio do contabilista
público, os processos públicos de cobrança.
13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
Os organismos devedores de prestações familiares podem, em determinadas condições, pagar ao credor de alimentos um
subsídio de apoio familiar a título de adiantamento sobre os alimentos devidos.
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?

Se o devedor residir no estrangeiro e o credor estiver em França, este último poderá contactar o serviço de cobrança de créditos
alimentares [Bureau de Recouvrement des Créances Alimentaires (RCA)] do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do
Desenvolvimento Internacional. Este serviço contactará a autoridade central do Estado de residência do devedor, a fim de
proceder à cobrança da dívida.
O credor pode também contactar a Caixa de Abonos de Família [Caisse d’Allocations Familiales (CAF)], que poderá prestar apoio
financeiro em caso de incumprimento do devedor, ainda que este se encontre no estrangeiro.
14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

A autoridade central francesa pode ser contactada por via postal, telefónica ou eletrónica:
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
Bureau de Recouvrement des Créances alimentaires
27, rue de la Convention
CS 91533
F75436 PARIS CEDEX 15
Telefone: + 33 (0) 1 43 17 91 99
Telecópia: +33 (0)1 43 17 81 97
Endereço eletrónico:

recouvcreancesalimentaires.faesajpdp@diplomatie.gouv.fr

15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:

15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?

Se o devedor residir em França e o credor se encontrar no estrangeiro, este último deverá contactar a autoridade central do
Estado em que reside. A autoridade central requerente contactará a autoridade central francesa (RCA, do Ministério dos Negócios
Estrangeiros), que tomará as medidas necessárias para a cobrança da dívida.
O credor que disponha de uma decisão executória pode igualmente recorrer diretamente a um oficial de justiça para a cobrança
da dívida (sem passar pelas autoridades centrais). Neste caso, não poderá beneficiar da assistência da autoridade central.
Cumpre referir que, na falta de decisão judicial que estabeleça o princípio da pensão alimentar, a autoridade central de um
EstadoMembro requerente pode transmitir um pedido de decisão RCA, a fim de que o princípio da pensão alimentar seja fixado
por decisão judicial francesa [anexo VII do Regulamento (UE) n.º 4/2009].
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso obter?

A autoridade central francesa pode ser contactada por via postal, telefónica ou eletrónica:
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
Bureau de Recouvrement des Créances alimentaires
27, rue de la Convention
CS 91533
F75436 PARIS CEDEX 15
Telefone: + 33 (0) 1 43 17 91 99
Telecópia: +33 (0)1 43 17 81 97
Endereço eletrónico:

recouvcreancesalimentaires.faesajpdp@diplomatie.gouv.fr

Se o credor decidir recorrer diretamente aos serviços de um oficial de justiça, pode encontrar os dados de contacto de um
profissional competente na rubrica «Trouver un huissier», ou no sítio da Chambre nationale des huissiers de justice.
16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?
Sim.
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de alimentos
nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado correspondentes?
Não aplicável.
18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do capítulo
V do regulamento da pensão de alimentos?
O apoio judiciário pode ser total ou parcial, e é concedido:
Automaticamente, aos filhos menores de 21 anos, nos termos do artigo 46.º do Regulamento (CE) n.º 4/2009;
Se o requerente reunir as condições atinentes aos recursos fixadas na lei (Lei n.º 91647, de 10 de julho de 1991, relativa ao
apoio judiciário, e Decreto n.º 911266. de 19 de dezembro de 1991), nos outros casos.
O apoio judiciário inclui, em França, os honorários do advogado designado pela decisão de apoio judiciário para o processo
judicial, bem como as despesas do oficial de justiça designado pela mesma decisão para o processo de cobrança da dívida.
Os pedidos de apoio judiciário relativos a obrigações alimentares seguem os mesmos trâmites que outros litígios transnacionais,
em conformidade com a Diretiva 2003/8/CE do Conselho, de 27 de janeiro de 2003.
O pedido de apoio judiciário deve ser enviado pelo credor, em francês, ao Serviço do Acesso ao Direito e à Justiça, e de Apoio às
Vítimas (SADJAV), cujo endereço é o seguinte:
Ministère de la Justice
Service de l’accès au droit et à la Justice et de l’aide aux victimes

Bureau de l’aide juridictionnelle
13, place Vendôme
F75436 PARIS CEDEX 01
Telefone: 01 44 77 71 86
Telecópia: 01 44 77 70 50
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º do
regulamento da pensão de alimentos?
O RCA acusa a receção do pedido apresentado pela autoridade central estrangeira e dos documentos apresentados; verifica se o
processo está completo, assim como a exatidão e a fiabilidade dos documentos, nomeadamente judiciais. Sempre que necessário
para antecipar eventuais problemas de execução, o RCA pede à autoridade remetente esclarecimentos e/ou outros documentos
ou traduções de documentos. O serviço de cobrança de créditos alimentares facilita o início dos procedimentos respeitantes aos
pedidos previstos no artigo 56.º, transmitindoos às autoridades judiciais competentes.
O RCA ajuda a localizar o devedor e facilita a procura de informações sobre os seus rendimentos, dirigindose ao procurador da
República e aos serviços da DireçãoGeral das Finanças Públicas, em aplicação dos artigos 61.º, 62.º e 63.º do Regulamento
(CE) n.º 4/2009.
A autoridade central facilita igualmente a resolução amigável, contactando diretamente o devedor e transmitindo ao credor as
suas propostas de pagamento voluntário, por intermédio da autoridade central do Estado de residência do credor.
Gorada a cobrança amigável, é sempre possível o recurso a um processo de cobrança judicial, na medida em que a decisão
estrangeira tenha força executória em França. O RCA está em contacto com os oficiais de justiça encarregues das cobranças, a
fim de se assegurar do bom andamento dos procedimentos de execução.
O RCA pede sistematicamente o recurso à transferência bancária.
Sempre que a determinação da filiação seja necessária para a cobrança de alimentos, o RCA indica ao credor a autoridade
competente para o efeito.
A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede
Judiciária Europeia. As traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional
competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão
e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta
página.
Os Estados-Membros responsáveis pela gestão das páginas com conteúdos nacionais estão a proceder atualmente à atualização
de alguns dos conteúdos deste portal para ter em conta a saída do Reino Unido da União Europeia. A eventual permanência de
conteúdos que não refletem a saída do Reino Unido é involuntária e será devidamente corrigida.
Última atualização: 04/06/2018

Alimentos - Croácia
ÍNDICE
1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas
que devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?
6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central
ou local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?

7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios
financeiros suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão
do tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de
que forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o
pagamento?
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e
os prazos de prescrição previstos no regime de execução
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?
14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?
15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:
15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso
obter?
16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de
alimentos nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado
correspondentes?
18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do
capítulo V do regulamento da pensão de alimentos?
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.
º do regulamento da pensão de alimentos?

1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que
devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
Por alimentos entende-se o dever e o direito de sustento de pais e filhos, cônjuges e parceiros de uma união de facto, parentes
diretos, enteados e padrastos ou madrastas sempre que previstos pela Lei da Família (Obiteljski zakon). Estas pessoas
contribuem para as prestações de alimentos mútuas de acordo com as suas próprias capacidades e as necessidades da pessoa
sustentada, em conformidade com a referida lei.
Em primeiro lugar, cabe aos progenitores sustentar os filhos menores. Se o progenitor não o fizer, os avós do lado desse
progenitor devem cumprir esta obrigação. O padrasto deve sustentar os enteados menores se estes não puderem obter alimentos
dos próprios pais.
Os pais devem sustentar os filhos adultos que frequentem a escola secundária, a universidade ou um curso de formação
profissional em conformidade com legislação especial, ou que frequentem o ensino básico ou secundário para adultos e cumpram
regular e devidamente as suas obrigações, até à idade máxima de vinte e seis anos.

Os pais devem sustentar os filhos adultos que tenham concluído o ensino, mas não consigam encontrar emprego durante um ano
após a conclusão dos estudos, desde que não tenham completado vinte e seis anos. O dever de pagar a prestação de alimentos
a filhos adultos cessa antes do final do período de um ano a contar da conclusão dos estudos no momento em que completarem
vinte e seis anos.
Os pais devem sustentar os filhos adultos que estejam incapacitados para trabalhar por motivo de doença grave e permanente ou
deficiência, enquanto essa incapacidade se mantiver.

Os filhos adultos devem sustentar o progenitor que esteja incapacitado para trabalhar e não disponha de meios de subsistência
suficientes ou seja incapaz de obter tais meios através dos seus próprios recursos. Os enteados adultos devem sustentar o
padrasto e madrasta se estes estiverem incapacitados para trabalhar e não dispuserem de meios de subsistência suficientes ou
forem incapazes de obter tais meios através dos seus próprios recursos e caso tenham sustentado e cuidado dos enteados
durante um longo período. Os netos adultos devem sustentar os avós se estes estiverem incapacitados para trabalhar e não
dispuserem de meios de subsistência suficientes ou forem incapazes de obter tais meios através dos seus próprios recursos e
caso tenham sustentado e cuidado dos netos durante um longo período.
O cônjuge que não disponha de meios de subsistência suficientes ou não consiga obter tais meios através dos seus recursos e,
simultaneamente, esteja incapacitado para trabalhar ou não consiga encontrar emprego, tem o direito de receber uma prestação
de alimentos do outro cônjuge se este tiver meios e condições suficientes para prestar alimentos. As normas relativas à prestação
de alimentos entre cônjuges aplicam-se, por analogia, à prestação de alimentos entre parceiros de uma união de facto enquanto
durar essa união.
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
Em primeiro lugar, cabe aos progenitores sustentar os filhos menores. Se o progenitor não o fizer, os avós do lado desse
progenitor devem cumprir esta obrigação. O padrasto deve sustentar os enteados menores se estes não puderem obter alimentos
dos próprios pais.
Os pais devem sustentar os filhos adultos que frequentem a escola secundária, a universidade ou um curso de formação
profissional em conformidade com legislação especial, ou que frequentem o ensino básico ou secundário para adultos e cumpram
regular e devidamente as suas obrigações, até à idade máxima de vinte e seis anos.
Os pais devem sustentar os filhos adultos que tenham concluído o ensino, mas não consigam encontrar emprego durante um ano
após a conclusão dos estudos, desde que não tenham completado vinte e seis anos. O dever de pagar a prestação de alimentos
a filhos adultos cessa antes do final do período de um ano a contar da conclusão dos estudos no momento em que completarem
vinte e seis anos.
Os pais devem sustentar os filhos adultos que estejam incapacitados para trabalhar por motivo de doença grave e permanente ou
deficiência, enquanto essa incapacidade se mantiver.
Considera-se adulto a pessoa que tiver atingido dezoito anos de idade.
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?
Deve contactar-se um centro de assistência social e um tribunal.
A prestação de alimentos pode ser regulada pelo procedimento de aconselhamento obrigatório. O aconselhamento obrigatório é
realizado antes do início do processo de divórcio no caso de haver filhos menores em comum e antes de instaurado outro
processo judicial relativo ao poder paternal e às relações pessoais com o menor. As disposições da Lei da Família sobre o
aconselhamento obrigatório antes do início do processo de divórcio, se existirem filhos menores em comum, também se aplicam
ao aconselhamento obrigatório antes do início do processo relativo ao poder paternal e às relações pessoais com o menor, se os
pais dos menores estiverem separados. O aconselhamento obrigatório é iniciado quando uma das partes apresenta o pedido no
centro de assistência social. Se os pais não tiverem providenciado um plano de poder paternal conjunto, o centro de assistência
social irá aconselhá-los a estabelecer um acordo no âmbito da mediação familiar, em conformidade com o disposto na Lei da
Família.
A prestação de alimentos pode ser fixada através de mediação familiar, no âmbito da qual as partes tentam resolver as questões
familiares por mútuo acordo com a ajuda de mediadores familiares. Os familiares participam voluntariamente na mediação
familiar, podendo dar-se início ao processo de divórcio logo após a primeira reunião de mediação familiar. O principal objetivo da
mediação familiar é decidir sobre o poder paternal conjunto e outros assuntos respeitantes ao menor. O plano de poder paternal

conjunto ou outros assuntos decididos durante a mediação familiar adquirem caráter executivo se aprovados pelo tribunal em
processo extrajudicial a pedido das partes. A mediação familiar pode ser realizada de forma independente do processo judicial,
antes do seu início, durante ou após a sua conclusão.
O montante da prestação de alimentos que o progenitor com quem o filho não vive está obrigado a pagar pode também ser
regulado pelo plano de poder paternal conjunto, que os progenitores podem preparar por si durante o aconselhamento
obrigatório, bem como durante a mediação familiar. Se o plano de poder paternal conjunto for apresentado ao tribunal no âmbito
de um processo extrajudicial para verificação, adquire então caráter executivo, em conformidade com a Lei da Família.
O menor pode apresentar o pedido de prestação de alimentos através de um processo extrajudicial simplificado para
determinação da prestação de alimentos. As partes nestes processos são o menor e o progenitor que não vive com ele. O menor
a que diz respeito o processo de prestação de alimentos é representado pelo progenitor com quem vive. O tribunal competente
para julgar processos simplificados em matéria de prestação de alimentos pode ser, para além do tribunal com competência
territorial geral, o tribunal do domicílio ou residência do menor.
As decisões judiciais sobre obrigações de alimentos são tomadas em processos de litígio conjugal, processos de determinação
da maternidade ou paternidade e processos de poder paternal, em conformidade com a Lei da Família.
Em caso de divórcio, os cônjuges podem chegar a acordo sobre as prestações de alimentos, definindo o seu valor, as
modalidades de cumprimento da obrigação e respetiva duração. Os cônjuges podem celebrar um acordo de prestação de
alimentos por escrito e apresentá-lo ao tribunal para aprovação em processo extrajudicial, o que lhe atribui força executiva.
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?
As partes do processo relativo à prestação de alimentos são o menor e a pessoa obrigada a sustentá-lo ao abrigo da Lei da
Família. O menor é representado pelo progenitor com quem vive. Se o progenitor com quem o menor vive aceitar, o centro de
assistência social representa o menor no processo. Para além do centro de assistência social, o progenitor com quem o menor
vive continua autorizado a agir no âmbito do processo. Em caso de conflito entre as ações empreendidas pelo centro de
assistência social e as do progenitor com quem o menor vive, o tribunal considerará todas as circunstâncias e, em particular, o
bem-estar do menor e decidirá se irá ter em conta os atos do centro de assistência social ou do progenitor.
O centro de assistência social deve agir em nome do menor, instituir e conduzir o processo de prestação de alimentos ou
aumentar a prestação de alimentos, se o progenitor com quem o menor vive não tiver exercido esse direito por motivos
injustificados durante mais de três meses a contar da data em que o menor tiver adquirido o direito. O centro de assistência social
representa o menor no processo relativo à prestação de alimentos se este estiver ao cuidado de outra pessoa singular ou
coletiva. Nesses casos, os progenitores do menor não estão autorizados a agir no processo em nome deste juntamente com o
centro de assistência social.
Em conformidade com o disposto na Lei de Processo Civil (Zakon o parničnom postupku), as partes só podem ser representadas
por advogados, na qualidade de seus procuradores, salvo disposição legal em contrário. As partes podem ser representadas por
parentes consanguíneos diretos, irmãos ou cônjuges, agindo na qualidade de procuradores – se gozarem de capacidade jurídica
plena e não exercerem advocacia ilegalmente.
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?
Em caso de litígio sobre a prestação obrigatória de alimentos, em que o requerente seja o futuro beneficiário dessa prestação, é
competente – para além do tribunal com competência territorial geral – o tribunal em cujo território o requerente tem domicílio ou
residência. Se, em litígios sobre a prestação obrigatória de alimentos com um elemento internacional, um tribunal da Croácia for o
tribunal competente pelo facto de o requerente ter domicílio na Croácia, o tribunal com competência territorial é aquele em cujo
território o requerente tem domicílio. Se um tribunal na Croácia for competente porque o requerido tem bens na Croácia a partir
dos quais se pode cobrar a prestação de alimentos, a competência territorial incumbe ao tribunal em cujo território estiverem
localizados os bens.
É competente para aprovar o plano de poder paternal conjunto o tribunal com competência territorial geral sobre o processo que
envolve o menor.
É competente para aprovar o acordo de prestação de alimentos ao menor o tribunal com competência territorial geral sobre o
processo que envolve o menor.
É competente para aprovar o acordo de prestação de alimentos ao cônjuge o tribunal em cujo território os cônjuges tenham
domicílio comum. Se os cônjuges não tiverem domicílio comum, é competente o tribunal em cujo território os cônjuges tiverem
tido o último domicílio comum. Se um tribunal na Croácia for competente para aprovar o acordo de prestação de alimentos entre

cônjuges porque estes tiveram o último domicílio comum na Croácia, a competência incumbe ao tribunal em cujo território os
cônjuges tiverem tido o último domicílio comum.
É competente para decidir em processo simplificado relativo à prestação de alimentos, para além do tribunal com competência
territorial geral, o tribunal onde o menor tiver domicílio ou residência.
6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central ou
local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
Nos termos do artigo 89.º-A da Lei de Processo Civil, as partes podem realizar atos no decurso do processo, pessoalmente ou
através dos seus advogados, mas o tribunal pode convocar uma parte representada por um advogado a comparecer
pessoalmente no tribunal para prestar depoimento sobre os factos a apurar no litígio. As partes só podem ser representadas por
advogados, na qualidade de seus procuradores, salvo disposição legal em contrário. Nos termos do artigo 89.º-A, n.º 3, as partes
podem ser representadas por parentes consanguíneos diretos, irmãos ou cônjuges, agindo na qualidade de procuradores – se
gozarem de capacidade jurídica plena e não exercerem advocacia ilegalmente.
7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios financeiros
suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
Nos termos do artigo 1.º da Lei das Custas Judiciais (Zakon o sudskim pristojbama), devem ser pagas custas judiciais por todas
as ações instauradas. O montante das custas é determinado pela tabela de custas judiciais.
O artigo 16.º da Lei das Custas Judiciais estabelece que os filhos, enquanto partes nos processos em matéria de prestação de
alimentos ou relacionados com créditos decorrentes desse direito, estão isentos do pagamento de custas judiciais.
Nos termos do artigo 172.º da Lei de Processo Civil, a forma como o direito à isenção do pagamento de custas judiciais e o direito
a apoio judiciário profissional são exercidos e as condições em que tal tem lugar estão estabelecidas num ato jurídico distinto que
regula o apoio judiciário gratuito. Nos termos do artigo 176.º, se uma parte tiver exercido o direito à isenção do pagamento de
custas judiciais com base no regulamento especial relativo ao apoio judiciário e se, no decurso do processo, o tribunal determinar
que a parte tem condições para pagar as taxas ou custas judiciais, o tribunal notificará imediatamente a autoridade pública
competente desse facto.
A Lei do Apoio Judiciário Gratuito (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) define o objeto, os beneficiários e os tipos de apoio
judiciário gratuito, os prestadores de apoio judiciário, as condições e o procedimento para a prestação de apoio judiciário, o apoio
judiciário transnacional, o financiamento do apoio judiciário e a supervisão da aplicação da referida lei, que não é aplicável se o
apoio judiciário for prestado segundo normas especiais.
8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão do
tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de que
forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
A prestação de alimentos devida aos filhos é sempre definida como uma quantia específica.
O progenitor com quem o menor vive participa na sua quota-parte da obrigação de alimentos proporcionando cuidados diários ao
menor, ao passo que o progenitor que não vive com o menor cumpre a obrigação de alimentos cobrindo as necessidades
materiais do menor sob forma de apoio financeiro.
As necessidades materiais totais do menor, determinadas pelo tribunal no decurso do litígio, dizem respeito aos custos de
alojamento, alimentação, vestuário, higiene, sustento, educação, cuidados de saúde e outros custos semelhantes que envolvam o
menor. As necessidades materiais totais do menor são definidas em conformidade com o nível de vida do progenitor que está
obrigado a pagar a prestação de alimentos.
O menor pode ter outras necessidades materiais se necessitar de cuidados redobrados e constantes devido à sua condição
médica, que deve ser tomada em consideração no momento de fixação do valor da prestação de alimentos em processo cível.
As capacidades totais do progenitor que é devedor de alimentos, que o tribunal determina em processo cível, dizem respeito ao
seu rendimento e situação financeira no momento em que o seu valor é fixado.
Uma vez por ano e até ao dia 1 de abril o mais tardar, o ministro responsável pela assistência social determina os montantes
pecuniários mínimos, que representam o valor mínimo implicado pelas necessidades materiais totais que será exigido a título de
prestação mensal de alimentos atribuída a filhos menores na República da Croácia, a pagar pelo progenitor que não viva com ele.

Os montantes mínimos são definidos, em termos de percentagem do vencimento líquido médio por trabalhador empregado por
pessoas coletivas na República da Croácia no ano anterior, da seguinte forma:
1. Para filhos até aos 6 anos de idade, 17 % do vencimento médio;
2. Para filhos entre os 7 e os 12 anos de idade, 20 % do vencimento médio; e
3. Para filhos entre os 13 e os 18 anos de idade, 22 % do vencimento médio.
A título excecional, pode também ser fixado um valor inferior para as necessidades de alimentos do menor, mas nunca inferior a
metade do mínimo legal:
1. Se o devedor de alimentos tiver de sustentar dois ou mais filhos; ou
2. Se o filho contribuir para a sua subsistência obtendo o seu próprio rendimento.
Uma vez por ano e até ao dia 1 de abril do presente ano o mais tardar, o ministro responsável pela assistência social
estabelecerá tabelas referentes às necessidades médias dos menores, em função da idade, do rendimento do progenitor
obrigado a pagar a prestação de alimentos conforme especificado nas tabelas de pagamento e do custo médio de vida na
República da Croácia.
O credor de alimentos e o devedor de alimentos podem solicitar ao tribunal o aumento ou redução do montante a pagar a título de
alimentos, o termo da obrigação ou a alteração do método de pagamento estabelecido por título executivo anterior, em caso de
alteração das circunstâncias.
As prestações de alimentos não estão sujeitas a indexação na República da Croácia.
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
As prestações de alimentos serão pagas à pessoa indicada na decisão judicial, de acordo com as modalidades nela
estabelecidas.
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o pagamento?
Se o devedor de alimentos não pagar a prestação de alimentos voluntariamente, poderão ser instaurados e conduzidos
processos de execução.
A execução através da penhora de vencimentos e outros rendimentos regulares, bem como de valores em dinheiro depositados
na conta bancária, para efeitos de cobrança da prestação de alimentos dos filhos, será efetuada antes da execução de quaisquer
outros créditos, independentemente do momento em que sejam incorridos.
O devedor de alimentos pode ver inscrita nas atas da audiência judicial ou em documento especial autenticado a autorização para
que o seu vencimento, pensão ou rendimento pecuniário similar seja parcial ou totalmente executado para efeitos de cobrança de
crédito apresentado pelo credor de alimentos e para que os pagamentos sejam efetuados diretamente ao credor de alimentos
conforme definido nesse documento. O documento é emitido em exemplar único e produz os efeitos jurídicos do título executivo
transitado em julgado.
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e os
prazos de prescrição previstos no regime de execução
O progenitor que não vive com o filho menor e que não lhe tenha pago alimentos, deve pagarlhe uma indemnização pelos
alimentos sonegados, calculada desde a data em que o direito a alimentos foi estabelecido até à data em que a ação foi
intentada. A ação de reivindicação de créditos devidos aos filhos intentada contra o progenitor que não sustentou os filhos está
sujeita ao prazo de prescrição de cinco anos a contar da data em que tal obrigação foi constituída.
Nos termos do artigo 226.º da Lei das Obrigações Civis (Zakon o obviarem adenosina), as reivindicações de pagamentos de
prestações periódicas devidos anualmente ou em intervalos mais curtos, independentemente de se tratar de pagamentos
suplementares, tais como juros, ou de pagamentos em que o próprio direito se extinguiu, tais como prestações de alimentos,
estão sujeitas ao prazo de prescrição de três anos a contar da data em que cada pagamento é devido.
Nos termos do artigo 233.º da Lei das Obrigações Civis, os pagamentos estabelecidos por decisão judicial transitada em julgado,
a decisão de outra autoridade pública competente e o acordo alcançado em tribunal ou celebrado perante outra autoridade
competente ou através de ato notarial estão sujeitos ao prazo de prescrição de dez anos, incluindo aqueles em relação aos quais
a lei estipula um prazo de prescrição mais curto.

Nos termos do artigo 235.º da Lei das Obrigações Civis, o prazo de prescrição não começa a aplicar-se entre progenitores e filhos
até à extinção dos direitos parentais.
Nos termos do artigo 172.º da Lei das Execuções (Ovršni zakon), os bens a seguir enumerados não podem ser objeto de
execução: rendimentos recebidos como prestações obrigatórias de alimentos, indemnizações por problemas de saúde ou perda
ou redução da capacidade de trabalho e indemnizações pelos alimentos perdidos devido à morte do credor de alimentos;
rendimentos provenientes de prestações por deficiência física concedidas em conformidade com disposições relativas a um
seguro de invalidez; rendimentos de prestações sociais; rendimentos de subsídios de desemprego temporário; rendimentos de
abono de família, salvo norma especial; rendimentos provenientes de bolsas de estudo e bolsas de apoio a estudantes;
remunerações pagas a reclusos pelo trabalho por eles realizado, com exceção de créditos recebidos como prestações
obrigatórias de alimentos e créditos recebidos a título de indemnização por prejuízos provocados por crimes cometidos pelo
recluso; rendimentos provenientes de citações e recompensas; pagamentos de subsídios de apoio à maternidade e aos pais,
salvo norma especial; outros rendimentos isentos de execução ao abrigo de leis especiais.
O artigo 173.º da Lei das Execuções limita a execução do seguinte modo:
1) Se o vencimento do devedor executado estiver sujeito a execução, o montante igual a dois terços do vencimento líquido médio
na República da Croácia é isento de execução. Se a execução for realizada com o objetivo de proceder à cobrança de créditos de
prestações obrigatórias de alimentos ou de créditos a título de indemnização por prejuízos causados por problemas de saúde ou
pela redução ou perda da capacidade de trabalho e para compensar a perda de alimentos devido à morte da pessoa responsável
pela prestação de alimentos, o montante é fixado em metade do vencimento líquido médio na Croácia, exceto quando a execução
for realizada para efeitos de cobrança forçada das somas devidas a título de alimentos em benefício dos filhos. Em tais casos, o
montante isento de execução é um quarto do vencimento líquido médio (dos trabalhadores empregados por pessoas coletivas na
Croácia no ano anterior).
2) Se o devedor executado receber um vencimento inferior ao vencimento líquido médio auferido na Croácia, o montante isento
de execução é de dois terços do vencimento. Se a execução for realizada a fim de proceder à cobrança de créditos de prestações
obrigatórias de alimentos ou de créditos a título de indemnização por prejuízos causados por problemas de saúde ou pela
redução ou perda da capacidade de trabalho e para compensar a perda de alimentos devido à morte da pessoa responsável pela
prestação de alimentos, o montante é fixado em metade do vencimento líquido do devedor.
3) Para efeitos do n.º 1 do presente artigo, pela expressão «vencimento líquido médio» entende-se o montante médio pago a
título de vencimento líquido mensal por pessoa empregada por pessoas coletivas na Croácia no período compreendido entre
janeiro e agosto do ano em curso, que será determinado pelo Instituto Nacional de Estatística croata ( Državni zavod za statistiku)
e publicado no Narodne novine (NN: Boletim Oficial da República da Croácia) até 31 de dezembro do ano em curso. O montante
definido desta forma deve ser aplicável no ano seguinte.
4) O disposto nos n.os 1 e 2 do presente artigo é igualmente aplicável à execução sempre que quaisquer indemnizações pagas
em substituição de vencimentos, indemnizações por horários de trabalho reduzidos, indemnizações por vencimentos reduzidos,
pensões, remunerações recebidas pelo pessoal que presta serviço militar e remunerações recebidas por pessoas nas forças de
reserva enquanto em serviço militar e quaisquer outros rendimentos pecuniários regulares pagos a civis e militares sejam objeto
de penhora, com exceção dos rendimentos referidos nos n.os 5 e 6 do presente artigo.
5) A execução através da penhora de rendimentos auferidos por pessoas com deficiência como uma indemnização pecuniária
pela sua deficiência física e a título de subsídio de assistência só pode ser realizada com o objetivo de proceder à cobrança de
créditos de prestações obrigatórias de alimentos ou de créditos a título de indemnização por prejuízos causados por problemas
de saúde ou pela redução ou perda da capacidade de trabalho e para compensar a perda de alimentos devido à morte da pessoa
responsável pela prestação de alimentos, caso em que o montante é fixado em metade desses rendimentos.
6) A execução através da penhora de rendimentos recebidos no âmbito de contratos de assistência ao longo da vida e de
contratos de pagamento de anuidades ao longo da vida, bem como de rendimentos recebidos ao abrigo de contratos de seguro
de vida, só pode ser efetuada sobre a parte dos rendimentos que exceda o montante do capital utilizado para calcular o montante
da prestação de alimentos.
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
Os centros de assistência social devem manter registos de todas as decisões e transações judiciais relativas a prestações de
alimentos de menores.
Quando o centro de assistência social for notificado de decisão judicial transitada em julgado ou transação judicial relativa à
prestação de alimentos de menor, deve enviar um aviso escrito sobre direitos e obrigações ao progenitor com quem o menor vive

e ao progenitor que está obrigado a pagar a prestação de alimentos ou outra pessoa referida no artigo 288.º da Lei da Família
que esteja obrigada a pagar a prestação de alimentos nos termos da decisão judicial ou transação judicial.
Neste aviso, o centro de assistência social notifica o progenitor com quem o menor vive do seguinte:
1. Adverte o progenitor de que deve informar o centro de assistência social se o devedor de alimentos não cumprir a sua
obrigação regularmente e na íntegra; e
2. Define as condições ao abrigo das quais o menor tem direito a prestação de alimentos provisória, em conformidade com a
legislação especial que rege as pensões de alimentos provisórias.
Neste aviso, o centro de assistência social adverte o progenitor que deve pagar a prestação de alimentos ou outra pessoa
referida no artigo 288.º da Lei da Família que deva pagar a prestação de alimentos nos termos da decisão judicial ou transação
judicial relativamente ao seguinte:
1. Que apresentará queixa-crime contra o devedor de alimentos que não cumprir a sua obrigação de alimentos no prazo de
quinze dias a contar do dia em que tiver conhecimento de que a obrigação de alimentos não está a ser cumprida
regularmente e na íntegra; e
2. Que a República da Croácia tem o direito de recuperar os montantes da prestação de alimentos provisória pagos em
conformidade com legislação especial que rege as pensões de alimentos provisórias.
13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
Quando o centro de assistência social for notificado de decisão judicial transitada em julgado ou transação judicial relativa à
prestação de alimentos de um menor, deve informar o progenitor com quem o menor vive sobre as condições que determinam o
seu direito à prestação de alimentos provisória em conformidade com a legislação especial que rege as prestações de alimentos
provisórias. Nos termos das condições estipuladas na Lei das Prestações de Alimentos Provisórias ( Zakon o privremenom
uzdržavanju), Narodne Novine n.º 92/14, o menor que seja nacional da Croácia e tenha domicílio no país tem direito a alimentos
provisórios. Segundo essa lei, entende-se por menor a pessoa que ainda não tiver atingido os dezoito anos e que tenha de ser
sustentada por um progenitor com base num título executivo.
O menor tem direito a prestação de alimentos provisória se o progenitor com quem não vive não cumprir, integral ou parcialmente,
a sua obrigação de alimentos e se afigurar provável que os avós do lado do progenitor não contribuam para o sustento do menor,
pelo menos no montante fixado na lei como montante da prestação de alimentos provisória.
O direito a prestação de alimentos provisória prorroga-se até o devedor de alimentos retomar o pagamento da prestação de
alimentos, pelo menos no montante fixado na lei como montante da prestação de alimentos provisória.
O menor tem direito a prestação de alimentos provisória pelo período máximo de três anos no total.
A prestação de alimentos provisória é fixada em 50 % do mínimo legal de subsistência. A prestação de alimentos provisória não
pode ser superior ao montante de subsistência determinado pelo título executivo.
Ao pagar o montante da prestação de alimentos provisória, a República da Croácia assume a posição legal do menor e os direitos
a requerer uma prestação de alimentos no montante da prestação de alimentos provisória paga, para além de outros direitos
conexos, transferem-se para ela. Nos processos de cobrança dos créditos referidos no artigo 25.º dessa lei, a República da
Croácia é representada pela delegação competente do Ministério Público.
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?

Sim. Nos termos da lei que aplica o Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho relativo à competência, à lei aplicável, ao
reconhecimento e à execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações alimentares, a autoridade central para a
execução desse regulamento é o ministério responsável pela assistência social.
Os organismos responsáveis nos termos do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho são os tribunais e centros de assistência
social, em conformidade com o mandato estipulado e a competência desses organismos.
Se a parte que pretender cobrar a prestação de alimentos se encontrar na Croácia e o devedor tiver domicílio noutro EstadoMembro, pode solicitar a assistência do Ministério da Demografia, Família, Juventude e Política Social, designado como a
autoridade central da República da Croácia.

14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

Pode contactar a autoridade central e os organismos competentes para que atuem ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do
Conselho.
Contactos da autoridade central:
Ministério da Demografia, Família, Juventude e Política Social
Trg Nevenke Topalušić 1
1000 Zagreb
Sítio web:

http://mdomsp.gov.hr/

Endereço eletrónico:

ministarstvo@mdomsp.hr

Telefone: + 385 1 555 7111
Fax: + 385 1 555 7222
15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:
15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?

Não. Nos termos do artigo 55.º do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho, quando o devedor se encontrar no território da
República da Croácia, o pedido deve ser enviado à autoridade central da República da Croácia através da autoridade central do
Estado onde o requerente se encontrar.
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso obter?

A autoridade central do Estado em que o requerente se encontrar deve enviar o pedido ao Ministério da Demografia, Família,
Juventude e Política Social, que é a autoridade central da República da Croácia para a execução do Regulamento (CE) n.º 4/2009
do Conselho.
Contactos da autoridade central:
Ministério da Demografia, Família, Juventude e Política Social
Trg Nevenke Topalušić 1
1000 Zagreb
Sítio web:

http://mdomsp.gov.hr/

Endereço eletrónico:

ministarstvo@mdomsp.hr

Telefone: + 385 1 555 7111
Fax: + 385 1 555 7222
16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?
Sim.
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de alimentos
nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado correspondentes?
Não aplicável.
18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do capítulo
V do regulamento da pensão de alimentos?
O requerente deve contactar a autoridade central do Estado-Membro para obter apoio judiciário nesse território, nos termos dos
artigos 44.º a 47.º do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho. Sempre que necessário, aplica-se o disposto na Lei do Apoio
Judiciário Gratuito.
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º do
regulamento da pensão de alimentos?

A lei que aplica o Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e à
execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações alimentares foi aprovada – Narodne Novine n.º 127/2013 – e o
Ministério da Demografia, Família, Juventude e Política Social foi designado como autoridade central para a execução desse
regulamento.
Para mais informações consulte:
1. Lei da Família – NN n.º 103/15
2. Lei das Execuções – NN n.os 112/12, 25/13, 93/14
3 Lei relativa aos Conflitos de Leis (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima) – NN n.
os

53/91, 88/01

4. Lei do Apoio Judiciário Gratuito – NN n.º 143/2013
5. Lei que aplica o Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e à
execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações alimentares – NN n.º 127/2013
6. Lei de Processo civil – NN n.os 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13,
89/14
7. Lei das Prestações de Alimentos Provisórias – NN n.º 92/14
A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede
Judiciária Europeia. As traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional
competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão
e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta
página.
Os Estados-Membros responsáveis pela gestão das páginas com conteúdos nacionais estão a proceder atualmente à atualização
de alguns dos conteúdos deste portal para ter em conta a saída do Reino Unido da União Europeia. A eventual permanência de
conteúdos que não refletem a saída do Reino Unido é involuntária e será devidamente corrigida.
Última atualização: 18/06/2020
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1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que
devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
No ordenamento jurídico italiano, existem diferentes denominações, condições e montantes para assistência familiar, dependendo
da relação entre a pessoa responsável e o beneficiário. As obrigações justificadas pelo estado de necessidade do credor são em
geral qualificadas de «alimentares».
A. A «obrigação de prestação de alimentos» é a prestação de assistência material em benefício de uma pessoa incapaz de se
sustentar de forma autónoma: é imposta a certas pessoas definidas pela lei no contexto das obrigações de solidariedade familiar.
A prestação de alimentos é regulada pelos artigos 433.º e seguintes do Código Civil; pressupõe:
1. a) a existência de uma relação jurídica específica entre a pessoa responsável pelo pagamento e o beneficiário;
2. b) a situação do beneficiário, que não é capaz de se sustentar de forma autónoma.
As pessoas responsáveis pela prestação de alimentos visada na alínea a) são, por esta ordem:
1. o cônjuge;
2. os filhos, mesmo adotados, e, na sua ausência, os descendentes mais próximos;
3. os pais e, na sua ausência, os ascendentes mais próximos; os adotantes;
4. os genros e as noras;
5. os sogros;
6. os irmãos e irmãs germanos ou os meios-irmãos e meias-irmãs, com prioridade para os primeiros.
Os parentes mais próximos, de acordo com a classificação acima, são responsáveis pela prestação de alimentos;

caso haja mais do que uma pessoa no mesmo nível, a responsabilidade é dividida entre as pessoas em causa em função da sua
situação financeira.
Quanto à alínea b): o montante a pagar é proporcional à necessidade da pessoa que requer a pensão de alimentos e à situação
financeira da pessoa responsável pelo pagamento. No entanto, não deve exceder o montante necessário para suprir as
necessidades básicas do beneficiário, tendo em conta o seu estatuto social.
B. A prestação compensatória (assegno di mantenimento) é a prestação de assistência financeira por um dos cônjuges a outro
cônjuge, em caso de separação, destinada a garantir que o seu beneficiário mantém o nível de vida de que gozou durante o
casamento. A prestação compensatória não depende do estado de necessidade do beneficiário; pode ser pedida mesmo se este
último exerce uma atividade profissional; pode ser objeto de renúncia e substituída por um pagamento único.
Uma vez que tem como objetivo assegurar que o cônjuge mantém um nível de vida semelhante depois da separação, a prestação
compensatória é geralmente mais elevada que a pensão de alimentos. No entanto, a prestação compensatória não é devida ao
cônjuge considerado responsável pela separação.
Aquando de um divórcio, o juiz pode atribuir uma prestação compensatória (assegno divorzile) em benefício do cônjuge que não
dispõe dos meios adequados ou, em qualquer caso, que não é capaz de os obter por motivos objetivos; para este fim, tem em
conta os rendimentos dos cônjuges, os motivos que levaram à decisão, o contributo pessoal e económico de cada um para a vida
familiar e o património, e relaciona estes elementos com a duração do casamento para efeitos da sua avaliação. O direito à
prestação compensatória cessa quando o beneficiário volta a casar ou forma uma nova família. O Tribunal de Cassação (acórdão
das câmaras reunidas n.º 18287 de 11 de julho de 2018) exclui no entanto a ideia de que a prestação compensatória tivesse
apenas um caráter alimentar, afirmando que esta prestação deveria ter uma função de sustento e, em igual medida, de
compensação. Para efeitos de reconhecimento da prestação, convém desde logo aplicar um critério compósito que, atendendo à
evolução comparativa das condições económicas e patrimoniais de cada um, atribui grande importância ao contributo do excônjuge requerente à formação do património comum e pessoal, relacionado com a duração do casamento, as perspetivas de
rendimentos futuros e a idade do titular do direito.
A prestação compensatória pode ser reconhecida a cargo de um cônjuge em benefício de outro, mas igualmente a cargo de um
dos parceiros civis em benefício do outro: neste caso, é a instituição da união de facto (Lei n.º 76 de 2016) que regula a formação
familiar entre pessoas do mesmo sexo.
C. Também é definida como prestação compensatória a prestação económica que os pais têm de prestar aos filhos em caso de
separação, divórcio ou rutura da coabitação de facto (artigo 337.º-C do Código Civil). Os filhos (nascidos dentro ou fora do
casamento) têm o direito a uma prestação para serem sustentados pelos pais, proporcional aos respetivos meios e em
conformidade com a sua capacidade para exercer uma atividade profissional ou para trabalhar a partir de casa. Em caso de
divórcio, separação ou rutura da coabitação, o juiz determina o pagamento de uma pensão, que fixa em função das necessidades
dos filhos, do nível de vida de que estes gozaram enquanto viveram com ambos os pais, do tempo passado com cada um deles,
dos recursos económicos de ambos os progenitores e do valor económico das tarefas domésticas e dos cuidados assegurados
por cada progenitor.
D. A Lei n.º 76 de 20 de maio de 2016 (regulação das uniões de facto entre pessoas do mesmo sexo e normas relativas à
coabitação, artigo 1.º, n.º 65, prevê que, em caso de rutura da coabitação de facto, o juiz determina a direito do coabitante de
receber alimentos do outro caso se deles tiver necessidade e ainda não é capaz de assegurar o próprio sustento. Nestes casos, a
pensão de alimentos é atribuída por um período proporcional à duração da coabitação e na medida determinada por força do
artigo 438.º, n.º 2, do Código Civil. Para efeitos da determinação da ordem das pessoas obrigadas à prestação de alimentos
prevista no artigo 433.º do Código Civil, a obrigação do coabitante de pagar a pensão nos termos do presente parágrafo
prevalece sobre a dos irmãos e irmãs.
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
Até atingirem a maioridade, os filhos têm o direito de ser sustentados pelos pais (ver pergunta anterior). Se o filho tiver atingido a
maioridade mas ainda não for financeiramente independente, o juiz pode ordenar a um ou a ambos os progenitores que efetuem
o pagamento de uma pensão, geralmente diretamente ao filho. Assim que este atingir a autonomia financeira, se voltar a depararse com dificuldades económicas, os pais não voltam a ter um dever de sustento mas devem apenas pagar uma pensão de
alimentos (pergunta 1, ponto A). Se o filho que atingir a maioridade tiver uma deficiência grave, aplica-se o regime previsto para
os filhos menores.
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?

Para obter os alimentos, o requerente deve apresentar um pedido neste sentido ao tribunal do seu lugar de residência,
juntamente os documentos que comprovem a sua necessidade.
Uma vez iniciado o processo, é possível solicitar ao juiz a concessão de uma pensão provisória antes da emissão da decisão final.
A pensão de alimentos em benefício de filhos ou de um cônjuge pode ser pedida em processo separado ou no âmbito do
processo de separação, divórcio ou rutura da coabitação. A pensão pode igualmente ser decidida pelo juiz na primeira audiência
do processo.
Por outro lado, a pensão de alimentos em benefício dos filhos, do cônjuge ou do parceiro de facto pode fazer parte dos pontos
incluídos no acordo alcançado por negociação assistida por um ou vários advogados (artigo 6.º do Decreto Legislativo 132/2014
): trata-se de um acordo segundo o qual as partes concordam em cooperar de boa-fé e com lealdade para resolver de forma
amigável todos os diferendos ligados à sua separação e à guarda dos filhos. O acordo celebrado por convenção de negociação
assistida deve ser transmitido no prazo de dez dias ao procurador da República do tribunal competente, que, se considerar que o
acordo responde ao interesse dos filhos, o valida. Depois de validado, o acordo equivale às disposições judiciais em matéria de
separação ou divórcio.
O Ministério da Justiça, na Circular de 22 de maio de 2018, dispôs o seguinte. Se o acordo tiver sido celebrado junto do
funcionário do registo civil, é este último que emite a certidão prevista no artigo 39.º do Regulamento (CE) n.º 2201/2003. Em
contrapartida, no caso dos acordos celebrados mediante negociação assistida por um ou vários advogados, a certidão prevista no
artigo 39.º atrás referido deve ser emitida pelo gabinete do procurador que validou o acordo ou que emitiu a autorização, uma vez
que o advogado não é considerado uma «autoridade» na aceção do Regulamento (CE) n.º 2201/2003 e atendendo ao facto de
que só uma decisão final do Ministério Público torna o acordo válido e eficaz, ou seja, reconhecível e executório no estrangeiro.
Daqui decorre que, se o Ministério Público se tiver recusado a validar o acordo e este tiver sido validado pelo presidente do
tribunal (artigo 6.º, n.º 2, do decreto legislativo), é ao tribunal competente que cabe emitir a devida certidão.
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?
Se uma pessoa não tiver capacidade para comparecer em tribunal (menor, adulto interditado), o pedido de alimentos deve ser
apresentado pelo respetivo representante legal (pais do menor, tutor do adulto), que pode ser igualmente um administrador de
subsistência, designado nos termos dos artigos 404.º e seguintes do Código Civil.
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?
Em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 4/2009, em questões relacionadas com obrigações alimentares nos EstadosMembros a competência cabe
1. ao tribunal da residência habitual do requerido, ou
2. ao tribunal da residência habitual do credor, ou
3. ao tribunal que, de acordo com a lei do foro, tem competência para apreciar uma ação relativa ao estado das pessoas,
quando o pedido relativo à obrigação alimentar é acessório dessa ação, salvo se esta competência se basear unicamente
na nacionalidade de uma das partes, ou
4. ao tribunal que, de acordo com a lei do foro, tem competência para apreciar uma ação relativa à responsabilidade parental,
quando o pedido relativo à obrigação alimentar é acessório dessa ação, salvo se esta competência se basear unicamente
na nacionalidade de uma das partes.
6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central ou
local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
O pedido de prestação de alimentos deve ser apresentado por um advogado, que representa a parte em tribunal.
A assistência de um advogado não é necessária se a decisão sobre a pensão de alimentos for incluída no acordo celebrado entre
ambos os cônjuges que se estão a separar de comum acordo. Nesse caso, o acordo é apresentado ao tribunal, que o analisa e
aprova (artigo 711.º do Código de Processo Civil).
7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios financeiros
suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
A pessoa que apresenta o pedido ao tribunal civil tem de pagar uma taxa chamada «contribuição unificada de inscrição no registo
do tribunal», cujo montante varia em função do tipo e do valor da ação.

Além disso, os atos emitidos pelo juiz são sujeitos a uma taxa de registo.
No entanto, as ações relativas ao sustento dos filhos estão isentas do pagamento tanto da contribuição unificada atrás referida
como da taxa de registo das medidas decretadas pelo juiz.
As partes devem pagar os honorários dos advogados que as representam em tribunal. É impossível indicar o montante das
custas judiciais a prever, pois estas variam segundo a complexidade do litígio.
As pessoas que não disponham de recursos suficientes podem solicitar a nomeação de um advogado oficioso, sendo os custos
suportados pelo Estado (= assistência judiciária ou apoio judiciário gratuito).
Atualmente, para obter apoio judiciário, o requerente deve dispor de um rendimento anual tributável, que consta da última
declaração, não superior a 11 493,82 EUR (D.M. de 16 de janeiro de 2018, GURI n.º 49 de 28 de fevereiro de 2018). Este limite é
periodicamente atualizado. Se o interessado coabitar com o seu cônjuge, parceiro de facto ou outros membros da família, o
rendimento é calculado adicionando os rendimentos obtidos no mesmo período por todos os membros da família, incluindo o
requerente.
Se coabitar com o seu cônjuge ou outros membros da família, o seu rendimento é calculado adicionando os rendimentos obtidos
durante o mesmo período por todos os membros da família, incluindo o requerente. Nesse caso, o rendimento máximo a
considerar para poder beneficiar de apoio judiciário é aumentado em 1 032,91 EUR por membro da família com quem o
requerente coabite.
O pedido de apoio judiciário deve ser apresentado ao Conselho da Ordem dos Advogados da região do tribunal competente para
apreciar o processo.
É necessário indicar no pedido os motivos de facto e de direito que o fundamentam e apresentar provas documentais, visto que o
Conselho da Ordem dos Advogados só poderá conceder apoio judiciário se as pretensões a invocar no processo não forem
manifestamente infundadas.
Se o Conselho da Ordem dos Advogados deferir o pedido, a pessoa interessada pode nomear um advogado escolhido a partir da
lista de advogados autorizados a prestar apoio judiciário.
Alguns Conselhos da Ordem dos Advogados são responsáveis pela designação do advogado que seguirá o processo.
O pedido de apoio judiciário pode ser apresentado em qualquer fase e instância do processo e é válido para todas as instâncias
subsequentes,
desde que a pessoa continue a não dispor de recursos suficientes durante a apreciação do processo.
Se o pedido de apoio judiciário for recusado, a pessoa em causa pode voltar a apresentá-lo ao tribunal com competência para
apreciar o processo.
8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão do
tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de que
forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
O despacho do tribunal que determina o montante a pagar a título de alimentos ou de prestação compensatória, e ordena o seu
pagamento, é uma sentença de condenação e, por conseguinte, constitui um título executivo.
A sentença que declare o direito a uma pensão de alimentos impõe um dever à pessoa responsável por pagar ao beneficiário um
montante necessário que permita a este último satisfazer as suas necessidades básicas vitais (alimentação, alojamento e
vestuário e custos associados à aquisição dos bens e serviços mínimos necessários para manter uma vida digna). Ao fixar o
montante a pagar a título de alimentos, o juiz deve igualmente ter em conta a situação financeira da pessoa responsável pela
prestação de alimentos.
A sentença que fixe a prestação de compensação a pagar a um cônjuge separado deve igualmente ter em conta o nível de vida
durante o casamento.
A sentença que fixe o montante de alimentos a pagar aos filhos menores ou aos filhos que atingiram a maioridade mas que ainda
não são financeiramente independentes deve ter em conta as respetivas necessidades educativas.
O montante da pensão de alimentos é ajustado automaticamente aos índices ISTAT ou com quaisquer outros parâmetros
acordados pelas partes ou indicados na sentença.

O montante da pensão de alimentos pode ser alterado em data posterior, a pedido da pessoa interessada ou do credor, que deve
ser apresentado ao juiz competente, habitualmente o mesmo que proferiu a sentença inicial.
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
O juiz estabelece as formas e modalidades de pagamento dos alimentos.
Em processos de separação, o juiz pode ordenar aos terceiros obrigados a pagar, incluindo numa base regular, à pessoa
responsável pela prestação de alimentos (por exemplo, à sua entidade empregadora) que entreguem uma parte do dinheiro
diretamente ao cônjuge separado.
A prestação deve ser paga ao credor.
As pensões de alimentos em benefício de filhos menores são pagas ao cônjuge que tem a guarda.
A pensão de alimentos fixada pelo juiz em benefício de filhos que atingiram a maioridade mas que ainda não são financeiramente
independentes é paga diretamente aos interessados, salvo decisão em contrário do juiz.
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o pagamento?
Se a pessoa condenada ao pagamento da pensão de alimentos ou da prestação compensatória não a pagar voluntariamente, o
beneficiário pode recorrer aos meios habituais de execução de obrigações financeiras (execução forçada).
Por outro lado, o artigo 614.º-A do Código de Processo Civil pode aplicar-se, o que incentiva a execução espontânea das
obrigações de fazer: na condenação, o juiz pode determinar, a menos que seja manifestamente iníquo, a pedido de uma parte,
uma soma de dinheiro devida pela pessoa responsável pelo pagamento pela violação ou incumprimento posteriores, ou pelos
atrasos na execução da medida. A condenação constitui título executivo para o pagamento dos montantes devidos por cada
violação ou incumprimento.
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e os
prazos de prescrição previstos no regime de execução
O direito à pensão de alimentos não está, em si mesmo, sujeito a um prazo de prescrição. Quaisquer prestações individuais que
se vençam mas não sejam pagas estão sujeitas a um prazo de prescrição de cinco anos (artigo 2948.º, n.º 2, do Código Civil).
Além disso, o prazo de prescrição é suspenso entre cônjuges e entre quem quer que tenha a responsabilidade parental em
relação às pessoas que recebem a pensão de alimentos.
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
Ver pergunta seguinte.
13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
Foi recentemente criado um fundo público para o pagamento de uma pensão de alimentos ao cônjuge que tem dificuldades e não
tem meios para assegurar a sua própria subsistência, bem como a dos filhos menores que vivem com ele e dos filhos maiores
com uma deficiência grave, quando o cônjuge que deveria pagá-la não cumpre a sua obrigação.
Para obter o pagamento da pensão de alimentos (pelo Ministério da Justiça), a pessoa interessada deve apresentar um pedido
neste sentido ao tribunal do seu lugar de residência.
O pagamento pelo Ministério da Justiça tem um caráter preliminar. Este último contacta em seguida o cônjuge incumpridor para
recuperar os montantes pagos.
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?

A pessoa que tem direito a uma pensão alimentar a pagar por um devedor que reside noutro Estado-Membro pode dirigir-se à
autoridade central italiana e apresentar por intermédio desta, no Estado-Membro em que o devedor tem residência habitual, um
pedido de reconhecimento e uma declaração de executoriedade e execução da decisão de reconhecimento do seu direito a
alimentos, nos termos do sistema de cooperação previsto no capítulo VII do Regulamento (CE) n.º 4/2009.

O Ministério da Justiça – Departamento para a Justiça de Menores e da Comunidade – é a autoridade central italiana designada
em aplicação do artigo 49.º do Regulamento (CE) n.º 4/2009 para efeitos de cobrança de alimentos em litígios transfronteiriços no
espaço judiciário europeu.
14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

A autoridade central italiana pode ser contactada na seguinte morada:
Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Via Damiano Chiesa 24
00136 ROMA
Tél. (+39) 06 68188 326-331-535
Fax: (+39) 06 06.68808 323
Correio eletrónico:

acitalia0409.dgmc@giustizia.it

15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:
15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?

O credor que residir noutro Estado-Membro e pretender fazer executar em Itália a decisão que reconhece o seu direito à pensão
de alimentos pode dirigir-se à autoridade central do Estado-Membro em que reside e, por intermédio desta, apresentar o pedido
previsto no artigo 56.º do Regulamento (CE) n.º 4/2009, beneficiando assim do sistema de cooperação previsto no capítulo VII.
O credor que residir noutro Estado-Membro não pode dirigir-se diretamente à autoridade central italiana.
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso obter?

Ver pergunta anterior.
16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?
Sim.
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de alimentos
nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado correspondentes?
18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do capítulo
V do regulamento da pensão de alimentos?
Em matéria de acesso à justiça em processos transfronteiriços, o regime previsto no capítulo V do Regulamento (CE) n.º 4/2009 é
aplicado diretamente.
Por conseguinte, nos processos relativos ao reconhecimento ou ao reconhecimento e à declaração de executoriedade de uma
decisão e à execução de uma decisão proferida no Estado-Membro ou já reconhecida, se o requerente tiver menos de 21 anos, o
apoio judiciário gratuito é automaticamente concedido, sem ter em conta, portanto, os critérios de rendimentos e de
fundamentação correta do pedido, previstos nas normas gerais aplicáveis em Itália ao acesso a apoio judiciário gratuito.
No que se refere aos pedidos relativos a alimentos em benefício de um filho de mais de 21 anos e aos pedidos que não resultem
de relações de filiação (para os pedidos apresentados por um cônjuge ou por outra pessoa que tenha uma relação ou uma
afinidade com o credor), é concedido apoio judiciário se os critérios habituais de rendimentos e de fundamentação correta do
pedido forem respeitados, em conformidade com a legislação nacional (ver pergunta 7).
No âmbito da cooperação prevista no capítulo VII do Regulamento (CE) n.º 4/2009, o pedido de concessão de apoio judiciário
gratuito é transmitido ao Conselho da Ordem dos Advogados competente pela autoridade central italiana.
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º do
regulamento da pensão de alimentos?
A autoridade central de Itália utiliza os seguintes métodos para lidar com pedidos de cooperação enviados em aplicação do
capítulo VII:

incentiva a adoção de soluções amigáveis através do envio de um convite aos devedores para que cumpram a obrigação de
alimentos voluntariamente;
solicita aos devedores que contactem a autoridade central para que possam ser acordados os procedimentos de resolução
do processo;
localiza o devedor acedendo à base de dados do registo nacional de municípios italianos e à base de dados da
administração penitenciária, ou contactando os serviços locais de registo da população;
recolhe informações sobre o rendimento e os bens do devedor, com o apoio da polícia fiscal;
em cooperação com as autoridades judiciais, facilita a obtenção de provas documentais, no contexto da medida específica
prevista no artigo 51.º, n.º 2, alínea g), do regulamento;
facilita a prestação de apoio judiciário gratuito, tal como explicado acima nas perguntas 7 e 18.

A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede
Judiciária Europeia. As traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional
competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão
e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta
página.
Os Estados-Membros responsáveis pela gestão das páginas com conteúdos nacionais estão a proceder atualmente à atualização
de alguns dos conteúdos deste portal para ter em conta a saída do Reino Unido da União Europeia. A eventual permanência de
conteúdos que não refletem a saída do Reino Unido é involuntária e será devidamente corrigida.
Última atualização: 15/06/2020
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1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que
devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
Abrangem as obrigações comuns de alimentos devidas pelos pais aos filhos menores, de acordo com os seus meios financeiros,
independentemente de os pais estarem ou não separados. As obrigações de alimentos são alargadas ao ex-cônjuge se o mesmo
não for capaz de se bastar a si próprio através dos seus próprios recursos financeiros.
As pessoas que têm de pagar pensões de alimentos são os pais aos filhos e/ou os ex-cônjuges entre si e os filhos adultos aos
pais, se estes últimos não forem capazes de se bastar a si próprios através dos seus ativos ou rendimentos.
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
As obrigações de alimentos cessam quando os filhos atingem a maioridade, isto é, quando perfazem 18 anos, a menos que os
mesmos não sejam capazes de se bastar a si próprios depois de se tornarem adultos. Tal é aplicável nos casos em que os filhos
sofrem de doenças físicas ou mentais ou não podem trabalhar por estarem a prosseguir os estudos num estabelecimento de
ensino superior ou numa escola de formação profissional, ou sempre que os filhos do sexo masculino estejam a cumprir o serviço
militar.
Em conformidade com o direito cipriota e, mais especificamente, com o artigo 34.º da Lei 216/90 relativa às relações entre pais e
filhos, os filhos adultos têm igualmente obrigações de alimentos para com os pais.
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?
Deve recorrer a um tribunal e, mais especificamente, ao tribunal de família da comarca em que reside.
O processo inicia-se com um pedido inicial de cobrança de alimentos, acompanhado de uma declaração do requerente sob
juramento, que é registado pelo tribunal. O pedido é notificado ao requerido (devedor de alimentos), a quem é concedido o direito
de ser ouvido e de apresentar uma declaração de oposição. Se as duas partes chegarem a acordo, é proferida uma decisão que
fixa os alimentos de comum acordo. Caso contrário, é agendada uma audiência para apreciar o pedido e o tribunal toma uma
decisão com base nos testemunhos das duas partes.
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?

Quando o credor é menor (isto é, tem menos de 18 anos), o pedido é apresentado pelo seu tutor (p. ex., pela mãe) em seu nome
e benefício.
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?
Nos termos do artigo 12.º da Lei 23/90 relativa aos tribunais de família (última redação), quando o credor é menor o tribunal
competente é o da residência do credor ou do devedor [artigo 12.º, n.º 1, alínea b)]. Em todos os outros casos (isto é, quando o
credor é adulto), o tribunal competente é o da residência ou atividade profissional do requerente (credor) ou do devedor [artigo 12.
º, n.º 1, alínea a)].
6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central ou
local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
Os requerentes podem pleitear pessoalmente ou através de advogado.
No que diz respeito ao processo, consultar a resposta 3.
7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios financeiros
suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
O processo implica o pagamento de taxas sob a forma de honorários de advogado (se o requerente for representado por
advogado) e custas judiciais efetivas. O montante é definido nas tabelas publicadas periodicamente pelo Supremo Tribunal de
Chipre. O custo exato depende da duração e/ou da complexidade do processo. Se o requerente não dispuser de meios
financeiros suficientes, pode solicitar apoio judiciário gratuita nos termos da Lei 165(I)/2002, última redação.
8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão do
tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de que
forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
O tribunal pode fixar as seguintes pensões de alimentos: dos pais aos filhos, dos filhos aos pais e entre ex-cônjuges. A obrigação
de alimentos é calculada tendo em consideração as necessidades do credor e os recursos financeiros do devedor. Os alimentos
incluem tudo o que é necessário para assegurar o bem-estar e a subsistência do credor e, além disso, para cobrir os custos da
sua educação, se aplicável (artigo 37.º da Lei 216/90).
A decisão que fixa os alimentos pode ser revista pelo tribunal, na sequência da apresentação de um pedido nesse sentido pelo
requerente (ou pelo seu representante), se o custo de vida ou as circunstâncias familiares do credor se alterarem ou se as
condições de prestação de alimentos do devedor sofrerem alterações (artigo 38.º, n.º 1, da Lei 216/90).
Para além de alterações nas circunstâncias ou nos custos, a legislação (artigo 38.º, n.º 2, da Lei 216/90) prevê um aumento
automático de dez por cento (10%) nos alimentos a cada vinte e quatro (24) meses, salvo decisão em contrário do tribunal.
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
A obrigação de alimentos é paga mensalmente ao credor ou ao seu tutor ou advogado, por transferência bancária, em cheque ou
em numerário.
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o pagamento?
Se o devedor se recusar a pagar, a cobrança da pensão de alimentos é efetuada de forma semelhante à forma como é efetuada
a cobrança de sanções pecuniárias. O processo inclui a emissão de um mandado de detenção (artigo 40.º da Lei 216/90).
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e os
prazos de prescrição previstos no regime de execução
Em conformidade com o artigo 9.º, n.º 3, da Lei 232/91, o devedor é dispensado da obrigação de pagar o montante devido por
força de uma decisão que fixa os alimentos por um período superior a dois anos.
Qualquer período de ausência do devedor dos alimentos da República de Chipre é excluído do cálculo do período supracitado.
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
Não existe tal autoridade ou organização a nível nacional.

13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
Ver a resposta anterior.
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?

Sim, nesse caso o requerente/credor pode solicitar a assistência da Autoridade Central da República, isto é, do Ministério da
Justiça e da Ordem Pública.
14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

A pessoa em causa ou o seu advogado pode contactar a Autoridade Central por telefone, por escrito (por carta, fax ou correio
eletrónico) ou através de reunião presencial.
15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:
15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?

Se o requerente/credor estiver noutro país e o devedor estiver em Chipre, o requerente pode solicitar a assistência do Ministério
da Justiça e da Ordem Pública, na qualidade de Autoridade Central, por intermédio da Autoridade Central competente do país
onde o mesmo se encontra, embora não diretamente.
Em alternativa, o requerente pode recorrer diretamente ao tribunal através do seu advogado.
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso obter?

No caso específico, a Autoridade Central de Chipre pode ser contactada por telefone ou por escrito (por carta, fax ou correio
eletrónico) e prestar assistência no sentido de reencaminhar o pedido escrito de alimentos para o tribunal nacional competente.
16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?
Sim, Chipre encontra-se vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007.
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de alimentos
nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado correspondentes?
Não aplicável.
18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do capítulo
V do regulamento da pensão de alimentos?
Com a aplicação do novo Regulamento das obrigações alimentares [Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho], atualmente os
pedidos são enviados diretamente para o tribunal cipriota competente através da Autoridade Central nacional.
O acesso à justiça é igualmente facilitado através da prestação de apoio judiciário, tanto ao abrigo da legislação nacional, isto é,
da Lei 165(I)/2002, como no contexto da diretiva europeia aplicável relativa ao apoio judiciário no âmbito de litígios transnacionais.
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º do
regulamento da pensão de alimentos?
A fim de assegurar a aplicação correta do artigo 51.º, a Autoridade Central coopera estreitamente com outras autoridades
competentes do Estado com vista, inter alia, a obter as informações solicitadas, tais como o endereço residencial e comercial do
devedor, as suas receitas, etc., localizar o devedor e citar ou notificar atos judiciais ao devedor através da obtenção e
comunicação às autoridades judiciais de um endereço válido para citação ou notificação.
Apesar da disposição em matéria de apoio judiciário, os serviços supracitados, assim como o reencaminhamento dos pedidos ao
abrigo do Regulamento (CE) n.º 4/2009, são prestados aos requerentes por intermédio da Autoridade Central, pelo que não é
necessário requerer especificamente aquele apoio.
A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede
Judiciária Europeia. As traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional
competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão

e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta
página.
Os Estados-Membros responsáveis pela gestão das páginas com conteúdos nacionais estão a proceder atualmente à atualização
de alguns dos conteúdos deste portal para ter em conta a saída do Reino Unido da União Europeia. A eventual permanência de
conteúdos que não refletem a saída do Reino Unido é involuntária e será devidamente corrigida.
Última atualização: 15/10/2019
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1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que
devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
Apesar de a legislação nacional da Letónia não definir de forma abrangente a obrigação alimentar, existe um entendimento
comum sobre questões específicas relativas à obrigação de prestação de alimentos a outra pessoa. Por exemplo, a pensão de
alimentos para filho menor engloba as despesas da criança que cada um dos pais é obrigado a assumir, independentemente da
sua situação financeira. O montante mínimo da pensão de alimentos para filho menor foi definido pelo Governo ( Ministru kabinets,
«Conselho de Ministros»). A definição de pensão de alimentos para filho menor consta da Lei do Fundo de Garantia de Alimentos.
Nas muitas questões relacionadas com as obrigações alimentares – podendo ser denominada de várias maneiras, como «pensão
de alimentos» (uzturlīdzekļi) ou «recursos para garantir o nível anterior de bem-estar» (līdzekļi iepriekšējā labklājības līmeņa
nodrošināšana) – o entendimento comum baseiase na jurisprudência desenvolvida. Por exemplo, é geralmente aceite que, entre
cônjuges, a pensão de alimentos signifique ajudas financeiras a longo prazo prestadas por um cônjuge ao outro, cuja situação
financeira tenha piorado.
Responsáveis pelo pagamento da pensão de alimentos:
Os pais são responsáveis pelos filhos
Os pais são obrigados a prestar alimentos ao filho menor até que este possa subsistir por si próprio. Por conseguinte, a obrigação
de prestar alimentos ao filho não termina com a maioridade deste. Porém, o tribunal pode decidir se a pensão de alimentos deve
ser concedida caso o filho tenha atingido a maioridade e tenha interrompido os estudos ou a formação profissional, e tenha
capacidade para subsistir com os rendimentos do seu próprio trabalho, mas não o faça. Convém ter em conta que a obrigação de
os pais prestarem alimentos aos filhos tem de ser proporcional à sua situação financeira. Não obstante, cada progenitor tem a
obrigação de prestar o montante mínimo da pensão de alimentos definido pelo Governo, independentemente da sua situação
financeira. A prestação de alimentos ao filho menor é obrigatória, independentemente de este viver com um ou com ambos os
pais, ou viver separado destes.
Prestar alimentos a um filho menor significa proporcionar-lhe alimentação, vestuário, habitação, cuidados de saúde, cuidados
pessoais e educação (assegurando um desenvolvimento físico e mental com a devida atenção à personalidade, competências e
interesses da criança, e preparando-a para um trabalho útil à sociedade).
Os filhos são responsáveis pelos pais
A obrigação de os filhos prestarem alimentos aos pais incumbe todos os filhos em igual medida. Se a situação financeira dos
vários filhos for desigual, o tribunal pode definir a obrigação de prestar alimentos aos pais proporcionalmente à situação financeira
de cada filho.
Um cônjuge é responsável pelo outro cônjuge
Se o casamento for anulado e apenas um dos ex-cônjuges tinha conhecimento de que o casamento estava sujeito a ser anulado
no momento da sua conclusão, o cônjuge que não estava tão ciente dessa situação pode exigir recursos proporcionais à situação
financeira do primeiro cônjuge para assegurar o seu nível anterior de bem-estar. Do mesmo modo, no momento do divórcio ou
após o divórcio, um ex-cônjuge pode exigir ao outro ex-cônjuge recursos proporcionais à situação financeira do outro cônjuge
para assegurar o nível anterior de bem-estar do requerente.
Não está prevista a obrigação de fornecer ao ex-cônjuge recursos para assegurar o nível anterior de bem-estar caso:
1. O tempo decorrido desde o divórcio ou o anulamento do casamento seja igual à duração do casamento ou à duração da
coabitação durante o casamento que foi anulado;
2. O ex-cônjuge tenha voltado a casar;
3. O rendimento do ex-cônjuge cubra os alimentos desse cônjuge;
4. O ex-cônjuge renuncie aos alimentos através do seu próprio trabalho;
5.

5. O ex-cônjuge que está sujeito à obrigação de fornecer alimentos não possua meios de subsistência suficientes ou esteja
incapacitado para o trabalho;
6. O ex-cônjuge tenha cometido uma infração penal contra o outro ex-cônjuge ou contra a vida, saúde, liberdade, propriedade
ou honra dos ascendentes ou descendentes do outro ex-cônjuge;
7. O ex-cônjuge tenha deixado o outro ex-cônjuge desamparado apesar de ter tido possibilidade de lhe prestar assistência;
8. O ex-cônjuge tenha feito intencionalmente uma denúncia caluniosa de uma infração penal contra qualquer uma das pessoas
referidas no ponto 6;
9. O ex-cônjuge viva de forma imoral ou esbanjadora;
10. Algum dos cônjuges faleça ou seja dado como falecido;
11. Existam outros motivos importantes.
Os avós são responsáveis pelos netos
Na ausência de pais, ou caso estes sejam incapazes de prestar alimentos à criança, esta obrigação recai sobre os avós em igual
medida. Se a situação financeira dos avós for desigual, o tribunal deve definir as suas obrigações em proporção com a situação
financeira de cada avô.
Os netos são responsáveis pelos seus avós
Da mesma maneira, a obrigação de prestar alimentos, se necessária, recai sobre todos os netos em igual medida. Se a situação
financeira dos netos for desigual, o tribunal deve definir as suas obrigações de prestar alimentos aos avós em proporção com a
situação financeira de cada neto.
Obrigações alimentares com base num acordo sobre a pensão de alimentos
As partes podem decidir prestar alimentos com base num acordo sobre a pensão de alimentos. Por força de um acordo sobre a
pensão de alimentos, uma parte fornece à outra parte benefícios materiais, seja em numerário ou em espécie, e, em
contrapartida, a outra parte compromete-se a cuidar da primeira parte durante a sua vida, a menos que seja acordado um período
diferente. Salvo acordo em contrário, a pensão de alimentos inclui alimentação, habitação, vestuário e cuidados; se o destinatário
dos alimentos for menor, inclui também a educação e instrução num estabelecimento de ensino primário.
Obrigação de pensão de alimentos decorrente de danos corporais
Se uma pessoa que tem uma obrigação de prestar alimentos para com outra falecer na sequência de danos corporais, a
obrigação passa para a pessoa responsável pela morte do lesado. O montante dessa compensação é deixado ao critério do
tribunal, sendo considerada a idade da pessoa falecida, a sua capacidade para subsistir por si própria antes da sua morte e, por
último, as necessidades da pessoa para a qual os alimentos eram prestados. Se o destinatário da pensão de alimentos tem meios
de subsistência suficientes, não tem direito a pensão de alimentos.
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
Os pais de uma criança são obrigados a prestar alimentos até que esta seja capaz de subsistir por si própria. Por conseguinte, a
obrigação de prestar alimentos não termina com a maioridade da criança. Porém, o tribunal pode avaliar se a pensão de
alimentos deve ser concedida caso a criança tenha atingido a maioridade e tenha interrompido a educação ou formação
profissional e tenha capacidade para subsistir através do seu próprio trabalho sem, contudo, o fazer.
A legislação letã não define o que constitui os recursos que asseguram o nível anterior de bem-estar do outro cônjuge. Também
não define o que exige a obrigação para com os pais ou avós.
A legislação letã define a pensão de alimentos à criança como o fornecimento de alimentação, vestuário, habitação e cuidados de
saúde, cuidados pessoais e educação (assegurando um desenvolvimento físico e mental com a devida atenção à personalidade,
competências e interesses da criança, preparando-a para um trabalho proveitoso na sociedade). A extensão da pensão de
alimentos depende do direito da criança a condições de vida adequadas e às suas necessidades reais.
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?

De forma a assegurar qualquer forma de pensão de alimentos, o requerente tem de apresentar um pedido ao tribunal de acordo
com o procedimento referido no Código de Processo Civil. O requerente tem de apresentar um pedido e outros documentos
necessários ao tribunal.
Os pais de uma criança podem ter celebrado um acordo sob a forma de ato notarial ( notarial akts) que prevê o pagamento mensal
da pensão de alimentos. Este acordo constitui uma transação civil com consequências jurídicas, na medida em que vincula
ambas as partes a cumprir e respeitar as disposições de um acordo juridicamente formulado. Se um dos pais da criança não
cumprir um acordo sobre pagamento de alimentos a termo fixo ou periódico, o acordo poderá ser apresentado ao oficial de justiça
do tribunal (tiesu izpildītājs) para execução.
A Letónia criou um Fundo de Garantia de Alimentos (Uzturlīdzekļu garantiju fonds) concebido para prestar alimentos a menores,
financiado pelo orçamento do governo central. O detentor dos ativos é a Administração do Fundo de Garantia de Alimentos ( Uzturl
īdzekļu garantiju fonda administrācija). A Administração do Fundo está diretamente subordinada ao Ministério da Justiça.
Os alimentos podem ser obtidos através do Fundo de Garantia de Alimentos desde que seja realizada uma tentativa prévia de
cobrança de pensões de alimentos através de processos judiciais. Se a ação não puder ser executada o credor pode apresentar
um pedido à Administração do Fundo.
A Administração do Fundo adianta as pensões de alimentos apenas se a execução da decisão do tribunal relativa à cobrança de
pensões de alimentos, de acordo com o processo civil aplicável, foi considerada impossível ou se o devedor cumprir a decisão do
tribunal que ordena a cobrança mas não assegurar o montante mínimo de alimentos definido pelo Governo.
A Administração do Fundo tem o dever de agir como o executor da dívida contra o devedor, sem ser necessária uma decisão
judicial, por qualquer montante de pensão de alimentos pago pelo Fundo.
O procedimento de obtenção de pensão de alimentos da Administração do Fundo de Garantia de Alimentos é o seguinte:
O requerente – o credor da pensão de alimentos – pode apresentar um pedido diretamente à Administração do Fundo,
entregando um pedido e os seguintes documentos:
uma cópia da decisão do tribunal que concede a pensão de alimentos,
um certificado emitido por um oficial de justiça que confirme a impossibilidade de executar a decisão respeitante aos
alimentos contra o devedor, ou que confirme que o devedor cumpre a decisão judicial relativa à cobrança dos alimentos mas
não assegurou o montante mínimo de alimentos exigido pelo Governo; este certificado deve ser enviado à Administração do
Fundo no prazo de um mês a contar da data da sua emissão,
um documento comprovativo da autorização caso a pensão de alimentos seja requerida através de um mandatário.
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?
Sim, um mandatário pode intentar uma ação em nome de um parente ou de um parceiro. No caso de crianças menores, a ação
pode ser intentada pelos seus representantes legais, ou seja, os pais ou os tutores.
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?
As regras em matéria de competência preveem que o tribunal com competência para a cobrança dos alimentos de qualquer
natureza é o tribunal de comarca ou o tribunal municipal (rajona (pilsētas) tiesa).
Na Letónia, o tribunal tem competência de acordo com:
o Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho relativo à competência, legislação aplicável, reconhecimento e execução de
decisões e cooperação em matérias de obrigação de alimentos («Regulamento relativo às obrigações alimentares»),
tratados bilaterais e multilaterais vinculativos na República da Letónia,
o Código de Processo Civil, caso as disposições contidas no Regulamento relativo às obrigações alimentares ou as
disposições dos tratados bilaterais e multilaterais vinculativos na República da Letónia não sejam aplicáveis.
O Código de Processo Civil prevê que os seguintes tribunais da Letónia têm competência em matéria de obrigações alimentares:
pode ser intentada uma ação no tribunal do local onde o requerido tem o seu lugar de residência,
pode ser intentada uma ação no tribunal do lugar em que o réu tem bens imóveis ou no tribunal do último lugar conhecido
de residência, caso o lugar de residência deste não seja conhecido ou não tenha lugar de residência permanente na Letónia,

pode também ser intentada uma ação relativamente à cobrança de pensões de alimentos para um filho ou um pai no
tribunal do lugar de residência do requerente,
uma ação de alimentos decorrente de danos corporais pode ser intentada no lugar de residência do requerente ou no lugar
em que os danos foram infligidos.
6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central ou
local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
Para que uma ação seja apresentada e intentada no tribunal, o requerente não necessita de recorrer aos serviços de um
advogado ou outro intermediário. O requerente também não necessita de procurar qualquer forma de reconciliação antes da
análise do processo em tribunal.
Contudo, ao preparar o processo para o julgamento, o juiz deve procurar resolver as diferenças entre as partes. As partes são
assim incentivadas a chegar a um mútuo acordo antes da análise do processo em tribunal.
Convém realçar que as partes podem celebrar um acordo em matéria de obrigações alimentares sem recorrer ao tribunal.
7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios financeiros
suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
De acordo com o artigo 43.º do Código de Processo Civil, as pessoas a seguir indicadas estão isentas do pagamento das custas
judiciais ao Estado (emolumentos do Estado (valsts nodeva), taxas de chancelaria (kancelejas nodeva) e despesas processuais (a
r lietas izskatīšanu saistītie izdevumi)):
os requerentes, em ações de cobrança de pagamentos de alimentos de uma criança ou um pai e em ações de
determinação da paternidade, caso esta seja instaurada em simultâneo com uma ação para a cobrança de pensões de
alimentos de uma criança,
os requerentes, em relação ao reconhecimento ou reconhecimento e execução de uma decisão de um país estrangeiro em
matéria de pagamento de alimentos a crianças ou pais,
os requerentes, relativamente a ações decorrentes de danos corporais resultando em mutilação ou em outros danos à
saúde ou na morte de uma pessoa,
os requeridos, em matéria de redução de pagamentos pensões de alimentos a uma criança ou a um pai decidida pelo
tribunal.
Uma petição inicial (prasības pieteikumu) pode ser uma petição original ou um pedido reconvencional, um pedido apresentado por
uma terceira parte com uma ação independente num processo já em curso a respeito do tema da disputa, um pedido num
processo de adjudicação particular ou outro pedido apresentado ao tribunal previsto na legislação pertinente; para qualquer
petição inicial é cobrado um emolumento do Estado nos seguintes termos:
até 2 134 EUR: 15 % do montante exigido mas não menos do que 71,14 EUR,
desde 2 135 EUR até 7 114 EUR: 320,10 EUR mais 4 % do montante exigido superior a 2 134 EUR,
desde 7 115 EUR até 28 457 EUR: 519,30 EUR mais 3,2 % do montante exigido superior a 7 114 EUR,
desde 28 458 EUR até 142,287 EUR: 1 202,28 EUR mais 1,6 % do montante exigido superior a 28 457 EUR,
desde 142 288 EUR até 711 435 EUR: 3 023,56 EUR mais 1 % do montante exigido superior a 142 287 EUR,
mais do que 711 435 EUR: 8 715,04 EUR mais 0,6 % do montante exigido superior a 711 435 EUR.
Em processos de cobrança de pensões de alimentos, considera-se como montante exigido o total a ser pago num ano.
Na Letónia, a assistência jurídica a demandantes ou requerentes estrangeiros que tenham direito a assistência jurídica nos
termos do Regulamento relativo às obrigações alimentares é fornecida pela autoridade central estabelecida de acordo com o
regulamento – a Administração do Fundo de Garantia de Alimentos. A Administração do Fundo de Garantia de Alimentos fornece
assistência jurídica e representação perante os tribunais da Letónia e organismos de execução a credores de alimentos internos e
credores estrangeiros com direito a assistência jurídica nos termos do regulamento.
Em casos não previstos no Regulamento relativo às obrigações alimentares, o Estado letão concede assistência jurídica a
pessoas que se encontrem numa posição especial ou cujos bens e rendimentos lhes impeçam de assegurar a proteção dos seus
direitos. A assistência jurídica é concedida de acordo com a Lei estatal que cria a assistência jurídica.

Nestes casos, a assistência jurídica está disponível relativamente às despesas correntes de elaboração de peças processuais,
aconselhamento jurídico durante ações judiciais e representação no tribunal. Além da assistência supramencionada, nos litígios
transfronteiriços uma pessoa tem também o direito a receber serviços de interpretação, traduções de documentos jurisdicionais e
extrajudiciais e documentos apresentados pelo requerente necessários para adjudicar o processo e, em casos específicos, ao
pagamento de despesas de viagem até ao tribunal. O Estado não cobre as custas judiciais. As custas judiciais incluem
emolumentos do Estado, taxas de chancelaria e despesas processuais, tais como quantias devidas às testemunhas e aos peritos,
despesas relacionadas com a inquirição de testemunhas, com a entrega de uma cópia do pedido apresentado pelo requerente e
a citação, etc. Porém, após ponderação da situação financeira de uma pessoa, o tribunal pode isentá-la do pagamento parcial ou
completo das custas judiciárias para a receita do Estado, ou permitir pagamentos em prestações.
8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão do
tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de que
forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
Quando o tribunal concede alimentos a uma criança, pode fazê-lo sob forma de um montante fixo ou noutra forma, como
alimentação, vestuário, habitação, entre outros, ou ambos.
Ao avaliar e ao conceder um montante fixo da pensão de alimentos, o tribunal terá primeiro em conta a situação financeira das
partes, as condições de vida e a situação da família, considerando devidamente as provas apresentadas.
Ao adjudicar a cobrança de pensões de alimentos de uma criança, o tribunal avaliará todas as situações e provas no processo e
determinará o montante da pensão de alimentos. De acordo com os regulamentos previstos pelo Governo, o montante mínimo da
pensão de alimentos que cada pai está sujeito a pagar mensalmente a cada filho desde o mês do seu nascimento até aos sete
anos de idade é de 25 % da remuneração mínima mensal prevista pelo Governo; por cada criança a partir dos sete anos de idade
até aos 18 anos de idade é de 30 % da remuneração mínima mensal prevista pelo Governo.
Assim que os alimentos sejam concedidos, qualquer alteração ao montante, ao período de pagamento e à isenção do mesmo
necessita de um novo pedido pela parte interessada. O tribunal pode rever o montante da pensão de alimentos através de novo
processo, com base em alterações na situação financeira e familiar das partes interessadas e proceder ao ajustamento por
defeito ou por excesso.
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
O devedor da pensão de alimentos tem de pagar a pensão ao credor da pensão de alimentos. Se uma ação for intentada em
nome de um menor por um dos pais ou tutor, a pensão de alimentos é paga a eles em vez de à criança. Tradicionalmente, a
pensão de alimentos é paga periodicamente em montantes fixos, por exemplo sob a forma de deduções salariais. É pouco
frequente a pensão de alimentos ser paga de forma diferente.
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o pagamento?
Se o devedor não proceder ao pagamento da pensão de alimentos voluntariamente, a pessoa a favor de quem foi concedida a
pensão de alimentos tem de obter uma ordem de execução (izpildu raksts) do tribunal em que o processo foi adjudicado. Essa
ordem de execução ou outra elaborada noutro Estado-Membro da União Europeia tem de ser apresentada a um oficial de justiça ( t
iesu izpildītājs) para execução dentro do prazo de 10 anos após a entrada em vigor da decisão do tribunal ou da decisão do juiz,
salvo se se aplicarem outros prazos de prescrição. (Caso os pagamentos periódicos sejam cobrados como resultado de decisão
judicial, a ordem de execução continua a produzir efeitos durante todo o período em que os pagamentos periódicos foram
adjudicados e o prazo de prescrição começa a contar no último dia de cada pagamento). O oficial de justiça dá início a uma
execução obrigatória em virtude de um pedido escrito pela parte que pretenda a execução. O oficial de justiça é obrigado a
aceitar a ordem de execução caso o lugar de residência, a localização dos bens ou o local de trabalho do devedor se situe no seu
distrito (iecirknis). O oficial de justiça também pode aceitar ordens de execução a executar na área sob a jurisdição do tribunal
regional (apgabaltiesa) a que o oficial de justiça está apenso, que é a área em que o oficial de justiça tem capacidade de ação.
Medidas de execução obrigatória incluem: cobrança dirigida a bens móveis pertencentes ao devedor, incluindo bens na posse de
outrem, e bens incorpóreos do devedor, através da sua venda; cobrança de dinheiro devido ao devedor por parte de outras
pessoas (remuneração pelos trabalhos, pagamentos equivalentes, outros rendimentos do devedor, depósitos em instituições de
crédito); cobrança dirigida a bens imóveis pertencentes ao devedor através da sua venda ou outras medidas definidas no
processo.
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e os
prazos de prescrição previstos no regime de execução

Segundo o artigo 570.º do Código de Processo Civil, a cobrança não pode ser executada contra os bens do devedor se este
estiver a trabalhar ou a receber uma pensão ou bolsa de estudos, e o montante a cobrar não ultrapassar a parte do rendimento
mensal em relação à qual é efetuada a cobrança nos termos da lei. O Código de Processo Civil estabelece categorias de bens em
que não pode ser executada a cobrança, por exemplo determinados utensílios domésticos, equipamentos domésticos e vestuário
imprescindível do devedor e dos membros da sua família que estejam a seu cargo. Nos termos do artigo 594.º do Código de
Processo Civil, até a dívida a ser cobrada ser paga, as deduções são efetuadas em conformidade com os documentos de
execução a partir das remunerações pelo trabalho e de pagamentos equivalentes a esse trabalho, feitos ao devedor, da seguinte
maneira:
Em processos de cobrança de pensões de alimentos para a alimentação de menores ou a favor da Administração do Fundo
de Garantia de Alimentos, deve permanecer intacta uma percentagem da remuneração do trabalho do devedor e
pagamentos equivalentes a esse trabalho igual a 50 % da retribuição mínima mensal e para cada criança menor a cargo
devem também permanecer intactos recursos iguais ao montante definido pelas prestações de segurança social do Estado.
Noutros processos de cobrança de pensões de alimentos, a quantia deduzida a partir da remuneração pelo trabalho do
devedor e pagamentos equivalentes a esse trabalho pode atingir os 50 %. Contudo, a retribuição mínima mensal deve
permanecer intacta e para cada criança menor a cargo devem permanecer intactos recursos iguais ao montante definido
pelas prestações de segurança social do Estado.
De acordo com o artigo 632.º do Código de Processo Civil, o credor ou devedor por força de uma sentença deve apresentar uma
reclamação fundamentada contestando as ações ou a recusa das mesmas por parte do oficial de justiça na execução do
processo, com exceção de determinadas situações; a reclamação tem de ser apresentada no tribunal de comarca ou tribunal
municipal do local em que o escritório do oficial de justiça se encontra no prazo de 10 dias a contar da data em que as ações
contestadas foram realizadas ou, se não foi comunicado ao autor da reclamação a hora e o local das ações tomadas, a data em
que o autor tomou conhecimento de tais ações. Em conformidade com o artigo 634.º do Código de Processo Civil, caso um
acórdão já executado seja anulado e seja proferido um novo acórdão após nova adjudicação do assunto indeferindo a
reclamação ou caso seja tomada a decisão de pôr termo aos processos judiciais ou o assunto seja deixado sem nova
adjudicação, a execução do acórdão é anulada e tudo o que tenha sido cobrado ao requerido em benefício do requerente nos
termos do acórdão agora anulado deve ser devolvido ao requerido.
Em conformidade com o artigo 546.º do Código de Processo Civil, os documentos de execução podem ser apresentados para
execução obrigatória no prazo de 10 anos a contar da data em que a adjudicação pelo tribunal ou pelo juiz entre em vigor, desde
que não interfiram outros prazos de prescrição estipulados pela lei. Caso os pagamentos periódicos sejam cobrados como
resultado de decisão judicial, o documento de execução continua a produzir efeitos durante todo o período em que os
pagamentos periódicos foram adjudicados e o prazo de prescrição começa a contar no último dia de cada pagamento.
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
Uma pessoa pode apresentar à Administração do Fundo de Garantia de Alimentos um pedido para receber uma pensão de
alimentos para um menor, caso a execução da decisão do tribunal relativa à cobrança de pensões de alimentos, de acordo com o
processo civil aplicável, seja considerada impossível ou se o devedor cumprir a decisão do tribunal relativa à cobrança mas não
assegurar o montante mínimo da pensão de alimentos.
Em conformidade com o Regulamento relativo às obrigações alimentares, uma pessoa pode apresentar um pedido à
Administração do Fundo de Garantia de Alimentos para a cobrança de pensões de alimentos de um devedor que já não se
encontre na Letónia. A Administração do Fundo de Garantia de Alimentos desempenha a função de autoridade central na Letónia
para efeitos do regulamento.
De acordo com o Regulamento relativo às obrigações alimentares, uma pessoa que tenha direito legal a uma pensão de
alimentos pode apresentar um pedido à Administração do Fundo de Garantia de Alimentos e a outro Estado-Membro da União
Europeia de modo a:
1. Obter uma decisão ordenando a cobrança de pensões de alimentos no país em que o requerido é residente;
2. Ter um montante de pensão de alimentos ajustado (por defeito ou por excesso);
3. Obter uma decisão ordenando a cobrança de pensões de alimentos e a determinação da paternidade da criança no país em
que o requerido é residente;
4. Obter o reconhecimento de uma decisão de um tribunal na Letónia ordenando a cobrança de pensões de alimentos, para
que esta seja declarada executória ou para que seja executada.

13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
A Administração do Fundo de Garantia de Alimentos pode substituir o devedor da pensão de alimentos para uma criança caso a
execução da decisão do tribunal relativa à cobrança de pensões de alimentos, de acordo com o processo civil aplicável, tenha
sido considerada impossível ou se o devedor cumprir a decisão do tribunal relativa à cobrança mas não assegurar o montante
mínimo de alimentos definido pelo Estado. Caso a Administração do Fundo pague a pensão de alimentos, tem direito a tomar
medidas para cobrar os montantes pagos, acrescidos de juros à taxa legal em vigor (consultar artigo 3.º supra).
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?

Se o requerente e a criança têm residência permanente na Letónia mas o devedor da pensão de alimentos reside noutro país, o
requerente pode apresentar um pedido à Administração do Fundo de Garantia de Alimentos caso a execução da decisão do
tribunal relativa à cobrança de pensões de alimentos, de acordo com o processo civil aplicável, seja considerada impossível ou se
o devedor cumprir a decisão do tribunal relativa à cobrança mas não assegurar o montante mínimo da pensão de alimentos.
Se o devedor residir num país estrangeiro e não possuir bens na Letónia que possam ser objeto de execução, o requerente pode
apresentar a decisão do tribunal ao respetivo país estrangeiro para que seja reconhecida e executada antes da apresentação do
pedido à Administração do Fundo de Garantia de Alimentos. Caso a execução da decisão no respetivo país estrangeiro seja
impossível, o requerente pode candidatar-se à Administração do Fundo, solicitando que esta substitua o devedor relativamente à
execução de alimentos.
A Administração do Fundo de Garantia de Alimentos desempenha a função de autoridade central nos termos do Regulamento
relativo às obrigações alimentares (ver artigos 3.º e 13.º) e uma pessoa pode pedir ajuda, no âmbito do regulamento, à
Administração do Fundo.
Se um tribunal letão emitir uma decisão relativa à cobrança de pensões de alimentos e a pessoa residente na Letónia pretender
que essa decisão seja reconhecida e/ou executada noutro Estado-Membro da União Europeia ou desejar obter uma decisão
judicial contra um devedor residente noutro Estado-Membro da União Europeia, a Administração do Fundo de Garantia de
Alimentos pode ajudar essa pessoa, nos termos do Regulamento relativo às obrigações alimentares, a enviar a decisão do
tribunal letão ao respetivo país estrangeiro para reconhecimento e/ou execução e para decisão relativamente ao pedido.
A Administração do Fundo de Garantia de Alimentos pode substituir-se ao devedor e pagar a pensão alimentos à criança menor,
bem como facultar informações sobre pensões de alimentos.
(Ver artigos 3.º e 13.º).
14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

Administração do Fundo de Garantia de Alimentos (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija)
Endereço: Pulkveža Brieža iela 15, Riga
LV-1010, Letónia
Telefone: + 371 67830626
Telecopiador: +371 67830636
Endereço eletrónico:

pasts@ugf.gov.lv

15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:
15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?

Se o credor de alimentos está noutro Membro-Estado da UE e o devedor de alimentos se encontra na Letónia, o credor pode
apresentar o pedido à autoridade central do país em que o credor se encontra, em conformidade com o Regulamento relativo às
obrigações alimentares. O pedido deve requerer uma decisão a ordenar a cobrança de pensões de alimentos na Letónia, país em
que o devedor reside, ou uma decisão a ordenar a cobrança de pensões de alimentos em simultâneo com a determinação da
paternidade na Letónia, ou uma decisão que declare executória na Letónia uma decisão estrangeira a ordenar uma cobrança de
pensões de alimentos ou uma decisão de execução da decisão estrangeira. Em conformidade com o regulamento, a autoridade
central do país estrangeiro irá levar a cabo as formalidades necessárias e enviar o pedido do credor à autoridade central da

Letónia estabelecida de acordo com o regulamento. A autoridade central da Letónia – a Administração do Fundo de Garantia de
Alimentos – ajudará o requerente estrangeiro a apresentar a decisão do tribunal estrangeiro para execução ou para
reconhecimento e execução na Letónia, ou ajudará o requerente a apresentar um pedido de cobrança de pensões de alimentos
no tribunal letão onde o devedor reside ou um pedido de cobrança de pensões de alimentos em simultâneo com a determinação
da paternidade na Letónia.
Caso a execução da decisão do tribunal a ordenar a cobrança de uma pensão de alimentos, em conformidade com o processo
civil aplicável, seja declarada impossível, ou se o devedor cumprir a decisão do tribunal ordenando a cobrança mas não
assegurar o montante mínimo da pensão de alimentos, uma pessoa que reside permanentemente com o seu filho na Letónia,
tendo ambos declarado que residem na Letónia, pode apresentar um pedido de pensão de alimentos à Administração do Fundo
de Garantia de Alimentos.
Em conformidade com o Regulamento relativo às obrigações alimentares, uma pessoa tem de apresentar o pedido junto da
autoridade central do país em que reside. Uma pessoa residente na Letónia pode apresentar o pedido junto da Administração do
Fundo de Garantia de Alimentos de forma a:
1. Obter uma decisão ordenando a cobrança da pensão de alimentos noutro Estado-Membro da União Europeia em que o
requerido é residente;
2. Obter uma decisão ordenando a cobrança da pensão de alimentos em simultâneo com a determinação da paternidade da
criança noutro Estado-Membro da União Europeia em que o requerido é residente;
3. Que uma decisão a ordenar a cobrança de pensão de alimentos que já tenha sido deliberada seja reconhecida, declarada
executória e executada noutro Estado-Membro da União Europeia em que o requerido é residente.
Caso a execução da decisão do tribunal a ordenar a cobrança de uma pensão de alimentos, em conformidade com o processo
civil aplicável, seja declarada impossível, ou se o devedor cumprir a decisão do tribunal ordenando a cobrança mas não
assegurar o montante mínimo da pensão de alimentos, uma pessoa que reside permanentemente com o seu filho na Letónia,
tendo ambos declarado que residem na Letónia, pode apresentar um pedido de pensão de alimentos à Administração do Fundo
de Garantia de Alimentos.
Administração do Fundo de Garantia de Alimentos (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija)
Endereço: Pulkveža Brieža iela. 15, Riga
LV-1010, Letónia
Telefone: + 371 67830626
Telecopiador: +371 67830636
Endereço eletrónico:

pasts@ugf.gov.lv

Nos termos do Regulamento das obrigações alimentares, a Administração do Fundo de Garantia de Alimentos desempenha as
funções de autoridade central na Letónia.
A Administração do Fundo de Garantia de Alimentos adianta as pensões de alimentos apenas se a execução da decisão do
tribunal que ordena a cobrança de pensões de alimentos nos termos do processo civil aplicável for declarada impossível ou se o
devedor cumprir uma decisão do tribunal que ordene a cobrança mas não assegurar o montante mínimo da pensão de alimentos.
16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?
A Letónia está vinculada pelo Protocolo da Haia de 2007.
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de alimentos
nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado correspondentes?
A Letónia está vinculada pelo Protocolo da Haia de 2007.
18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do capítulo
V do regulamento da pensão de alimentos?
Ao abrigo do artigo 43.º do Código de Processo Civil, estão isentas do pagamento de custas judiciais ao Estado as seguintes
pessoas:

os requerentes, em ações de cobrança de prestações de alimentos para filho menor ou progenitor e em ações de
determinação da paternidade, caso esta seja instaurada em simultâneo com uma ação para a cobrança de pensões de
alimentos para filho menor,
os requerentes, em ações de reconhecimento ou de reconhecimento e execução de sentença estrangeira sobre o
pagamento de pensão de alimentos a filho menor ou progenitor,
os requeridos, em ações de redução de pagamentos pensões de alimentos a filho menor ou a progenitor decidida por
tribunal.
Quando um pedido de cobrança de recursos para assegurar o nível anterior de bem-estar é apresentado por um ex-cônjuge ou
por um requerente que peça o reconhecimento ou o reconhecimento e a execução de uma sentença estrangeira sobre a
cobrança de pensões de alimentos a um ex-cônjuge ou a outra pessoa, ao abrigo do artigo 43.º, n.º 4, o tribunal ou o juiz, tendo
em conta a situação financeira do indivíduo, pode adiar ou isentar, parcial ou totalmente, o requerente do pagamentos das custas
judiciais ao Estado ou dividir o pagamento em prestações.
Na Letónia, a assistência judiciária a demandantes ou requerentes estrangeiros com direito a ela ao abrigo do Regulamento das
obrigações alimentares é prestada pela autoridade central determinada pelo regulamento – a Administração do Fundo de
Garantia de Alimentos. A Administração do Fundo de Garantia de Alimentos presta assistência judiciária e assegura a
representação perante os tribunais da Letónia e organismos de execução a credores de alimentos nacionais e estrangeiros com
direito a assistência judiciária ao abrigo do regulamento.
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º do
regulamento da pensão de alimentos?
A Letónia alterou várias legislações nacionais e regulamentos de modo a permitir à autoridade central, estabelecida de acordo
com o Regulamento relativo às obrigações alimentares, desempenhar as funções mencionadas no artigo 51.º. As leis e
regulamentos que foram objeto de alteração na Letónia asseguram a prestação de assistência jurídica a credores transfronteiriços
ou a requerentes com direito a assistência jurídica, como previsto no regulamento, incluindo a representação da respetiva pessoa
em tribunal e perante organismos de execução. Para identificar o lugar de residência do devedor e do credor na Letónia, ou para
obter informações sobre os rendimentos do credor e do devedor ou a localização de quaisquer bens pertencentes aos mesmos
na Letónia, a autoridade central letã, ou seja, a Administração do Fundo de Garantia de Alimentos, tem acesso direto aos
diferentes registos na Letónia que possuem essas informações. As informações que podem ser adquiridas diretamente pela
autoridade central a partir dos respetivos registos permitem a obtenção de documentos e de provas. Para introduzir ou facilitar
processos, assegurar as medidas temporárias necessárias e obter provas, a Administração do Fundo tem o direito a recorrer aos
tribunais na Letónia em nome dos respetivos demandantes ou requerentes. Em nome do requerente, a Administração do Fundo
poderá intentar uma ação para determinação da paternidade da criança perante o tribunal caso a ação seja intentada
simultaneamente com uma ação de cobrança de pensões de alimentos.
A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede
Judiciária Europeia. As traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional
competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão
e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta
página.
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1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que
devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
Obrigação que incumbe aos pais de satisfazer as necessidades dos filhos
Os pais têm a obrigação de suprir as necessidades dos filhos menores. As modalidades e a forma dos «alimentos» são
determinadas de comum acordo entre os pais. O montante dos alimentos deve ser proporcional às necessidades dos filhos
menores e à situação financeira dos pais; deve garantir as condições necessárias ao desenvolvimento da criança. Ambos os pais
devem suprir as necessidades dos filhos menores em função da sua situação financeira [artigo 3.192 do Código Civil (Civilinis

kodeksas)]. Em certas condições especificadas na lei, os pais devem suprir as necessidades dos filhos adultos (até aos 24 anos
de idade) sempre que o possam fazer [artigo 3.192, n.º 1, do Código Civil].
Obrigação que incumbe aos filhos adultos de suprir as necessidades dos pais
Os filhos adultos têm a obrigação de suprir as necessidades dos pais, se estes tiverem perdido a capacidade de obter
rendimentos e precisarem de ajuda. A pensão de alimentos (decidida pelo tribunal) deve assumir a forma de pagamentos
mensais de montante fixo (artigo 3.205 do Código Civil).
Obrigações alimentares mútuas entre cônjuges
Ao proferir um despacho de separação, o tribunal pode ordenar ao cônjuge faltoso que pague uma pensão ao cônjuge que dela
necessita, salvo se as questões alimentares tiverem sido resolvidas de comum acordo entre os cônjuges. A pensão de alimentos
pode ser ordenada sob a forma de um montante fixo ou de pagamentos mensais, ou ainda de uma transferência de bens
(artigo 3.78 do Código Civil). Em caso de anulação do casamento, o cônjuge não faltoso que tenha necessidade de uma pensão
de alimentos tem o direito de a solicitar ao cônjuge faltoso durante um período máximo de três anos (artigo 3.47 do Código Civil).
Obrigação alimentar mútua entre ex-cônjuges
Ao proferir um despacho de divórcio, o tribunal atribui uma pensão de alimentos a favor do cônjuge que dela necessita, a menos
que as questões alimentares tenham sido resolvidas poro acordo entre os cônjuges relativamente aos efeitos do divórcio. Um
cônjuge não terá direito a pensão de alimentos se dispuser de bens ou rendimentos suficientes para satisfazer todas as suas
necessidades. Presume-se que a pensão de alimentos é necessária se o cônjuge criar um filho menor nascido do casamento ou
for incapaz de trabalhar devido à sua idade ou estado de saúde. O cônjuge responsável pelo divórcio não tem direito a pensão de
alimentos. Ao proferir o despacho que fixa pensão de alimentos e decidir o montante da mesma, o tribunal deve ter em conta a
duração do casamento, a necessidade de alimentos, os bens pertencentes aos excônjuges, o seu estado de saúde, a sua idade,
a sua capacidade de trabalhar, a probabilidade de que o cônjuge desempregado encontre emprego e outros fatores importantes.
A pensão de alimentos pode ser ordenada sob a forma de um montante fixo a pagar mensalmente ou de uma transferência de
bens (artigo 3.72 do Código Civil).
Obrigações alimentares mútuas entre os outros membros da família
Na medida do possível, os irmãos adultos devem suprir as necessidades dos irmãos menores que necessitem de apoio, que
tenham perdido os pais ou que não possam obter deles uma pensão de alimentos (artigo 3.236 do Código Civil). Os netos
adultos, que estejam em condições de o fazer, devem pagar uma pensão de alimentos aos avós quando estes não sejam
capazes de trabalhar e tenham necessidade de apoio. Os avós, que estejam em condições de o fazer, devem pagar uma pensão
de alimentos aos netos menores que tenham perdido os pais ou que não possam obter deles uma pensão de alimentos
(artigo 3.237 do Código Civil).
Contrato de pensão de alimentos e contrato de pensão vitalícia
A título de um contrato de pensão de alimentos, uma das partes, neste caso o devedor da pensão de alimentos (devedor),
compromete-se, a título gratuito ou em troca de uma transferência de capitais dos quais seja proprietário, a pagar periodicamente
à outra parte, nomeadamente ao beneficiário da pensão de alimentos, um montante pecuniário determinado no contrato de
pensão de alimentos ou a cobrir as necessidades do beneficiário de outra forma. A obrigação de pagar uma pensão de alimentos
pode ser estabelecida não apenas por contrato, mas também por lei, por decisão judicial ou por testamento (artigo 6.439 do
Código Civil). A título de um contrato de pensão vitalícia, o beneficiário da pensão, que deve ser uma pessoa singular, transfere
ao pagador da pensão a propriedade de uma casa, de um apartamento, de um terreno ou de outro bem imobiliário que lhe
pertença, sendo o pagador da pensão obrigado a sustentar vitaliciamente o beneficiário da pensão e/ou uma ou várias outras
pessoas por ele designadas (artigos 6.460 e 6.461 do Código Civil).
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
Os pais têm a obrigação de suprir as necessidades dos filhos menores. O procedimento e a forma da pensão de alimentos são
determinados de comum acordo pelos pais. O montante da pensão de alimentos deve ser proporcional às necessidades dos
filhos menores e à situação financeira dos pais; deve garantir as condições necessárias ao desenvolvimento da criança
(artigo 3.192 do Código Civil). Em todos os casos, os pais são, em princípio, obrigados a suprir as necessidades dos filhos até à
idade adulta (18 anos).
A obrigação de suprir as necessidades dos filhos até aos 24 anos depende de certas circunstâncias. Se estiverem em condições
de o fazer, os pais devem suprir as necessidades dos filhos adultos, até aos 24 anos, que estejam inscritos num programa de

ensino secundário ou num programa oficial de formação profissional para adquirirem uma qualificação inicial ou num
estabelecimento de ensino superior no âmbito de um programa a tempo inteiro, se os mesmos tiverem necessidade de apoio
financeiro em função da sua situação financeira, dos rendimentos, da possibilidade de obter rendimentos por conta própria e de
outros fatores importantes. Os pais não têm qualquer obrigação de suprir as necessidades dos filhos adultos que prossigam
estudos ou qualificações profissionais de nível superior [artigo 3.192, n.º 1, do Código Civil]. As exigências relativas à forma e ao
montante da pensão de alimentos a fornecer aos filhos menores e adultos não diferem e dependem de circunstâncias específicas.
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?
Se uma pensão de alimentos não for paga a um filho, esta pode ser imposta por via judicial. Se ambos os pais (ou um deles) não
cumprirem a obrigação de alimentos para com os filhos menores, o tribunal pode proferir um despacho de pensão de alimentos
no âmbito de uma ação intentada por um dos progenitores ou pelo tutor (curador) da criança ou pela instituição pública de
proteção dos direitos das crianças. O tribunal também pode proferir um despacho de pensão de alimentos se os pais não
chegarem a acordo sobre a pensão de alimentos dos filhos menores aquando do divórcio ou da separação (artigo 3.194 do
Código Civil). Se ambos os pais (ou um deles) de um filho adulto não cumprirem a obrigação de alimentos, este pode intentar
uma ação judicial para obter alimentos [artigo 3.192, n.º 1, do Código Civil]. Os cônjuges, ex-cônjuges e outros membros da
família também podem obter alimentos no âmbito do processo judicial.
Na Lituânia, os tribunais competentes para decidir sobre as pensões de alimentos são os tribunais de comarca. O tribunal no qual
deve ser apresentado o pedido depende do local de residência do requerido. Se esse local for desconhecido, o pedido pode ser
apresentado em função do local onde o requerido possui bens ou do último local de residência conhecido. Se o requerido não
tiver residência na Lituânia, o pedido pode ser apresentado com base no local onde o requerido possui bens ou com base no
último domicílio conhecido do requerido no país. Também é possível intentar uma ação para obter alimentos em função do local
de residência do requerente (artigos 26.º, 29.º e 30.º do Código de Processo Civil).
O Estado presta alimentos aos menores que, durante um período superior a um mês, não tenham recebido alimentos nem dos
pais nem de familiares próximos adultos que estejam em condições de suprir as suas necessidades (artigo 3.204 do Código Civil).
O Serviço Estatal do Fundo de Segurança Social sob a tutela do Ministério da Segurança Social e do Trabalho atribui e paga
subsídios de alimentos. Ao apresentar um pedido de subsídio, o requerente (o pai ao qual o tribunal confiou a guarda da criança
ou o tutor/curador) deve apresentar os seguintes documentos: o pedido de subsídio, a decisão do tribunal ou o contrato de
alimentos a favor da criança certificado pelo tribunal ou cópias, transcrições ou extratos autenticados desses documentos,
especificando o montante estabelecido da pensão de alimentos solicitada para a criança, e os documentos que comprovam que:
a criança tem nacionalidade lituana, é apátrida ou é cidadã estrangeira com residência permanente na Lituânia; a criança não
recebeu alimentos ou só recebeu uma parte durante um período superior a um mês; o requerente tem nacionalidade lituana, é
apátrida ou é cidadão estrangeiro com residência permanente na Lituânia (nos casos em que a instituição não está em condições
de obter os referidos documentos ou os dados dos registos do Estado ou das instituições ou dos sistemas de informação do
Estado). Ao pagar o subsídio de alimentos em conformidade com o procedimento previsto, o Serviço Estatal do Fundo de
Segurança Social sob a tutela do Ministério da Segurança Social e do Trabalho adquire o direito, logo que o subsídio seja pago,
de recuperar junto do devedor os montantes pagos, acrescidos dos juros cobrados sobre o montante devido por cada dia de
atraso. Uma decisão sobre a recuperação dos subsídios pagos e uma decisão sobre a recuperação dos juros constituem,
conjuntamente, um título executório.
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?
Sim. Os representantes legais (pais, pais adotivos, tutores, curadores) podem apresentar um pedido em nome de um menor. O
pedido também pode ser apresentado por uma pessoa habilitada a agir na qualidade de representante de uma pessoa singular
perante o tribunal (advogado, assistente jurídico, etc.). Mediante autorização, as pessoas singulares também podem ser
representadas em tribunal por uma pessoa que tenha formação jurídica de nível universitário, desde que essa pessoa intervenha
em nome de familiares próximos ou do seu cônjuge (parceiro). Entende-se por «familiares próximos» os familiares diretos até ao
segundo grau (pais e filhos, avós e netos), inclusive, e os colaterais de segundo grau (irmãos e irmãs) (artigo 3.135 do Código
Civil).
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?
Na Lituânia, os tribunais competentes para decidir sobre as pensões de alimentos são os tribunais de comarca. O tribunal no qual
deve ser apresentado o pedido depende do local de residência do requerido. Se esse local for desconhecido, o pedido pode ser
apresentado em função do local onde o requerido possui bens ou do último local de residência conhecido. Se o requerido não

tiver residência na Lituânia, o pedido pode ser apresentado com base no local onde o requerido possui bens ou com base no
último domicílio conhecido do requerido no país. Também é possível intentar uma ação para obter alimentos em função do local
de residência do requerente (artigos 26.º, 29.º e 30.º do Código de Processo Civil).
Para intentar uma ação judicial, não é obrigatório recorrer aos serviços de um advogado ou de outro intermediário. Ver também
as perguntas 3 e 4.
6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central ou
local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
Para intentar uma ação judicial, não é obrigatório recorrer aos serviços de um advogado ou de outro intermediário. Ver também
as perguntas 3 e 4.
7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios financeiros
suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
As custas judicias incluem o imposto de selo e as custas processuais (artigo 79.º do Código de Processo Civil). Os montantes do
imposto de selo aplicáveis para a intentar uma ação judicial são regidos pelo artigo 80.º do Código de Processo Civil. Nos litígios
relativos a bens imóveis, o montante do imposto de selo é calculado com base no valor do crédito: para os créditos até
30 000 euros, é de 3 %, mas não inferior a 20 euros; para os créditos dos 30 000 euros aos 100 000 euros, é de 900 euros mais
2 % sobre a parte do crédito que excede os 30 000 euros; para os créditos superiores a 100 000 euros, é de 2 300 euros mais
1 % do montante que ultrapasse os 100 000 euros. O montante total do imposto de selo nos litígios relativos a bens imóveis não
pode exceder os 15 000 euros (artigo 80.º do Código de Processo Civil).
O montante do crédito no caso de uma ação de alimentos executável por pagamento periódico é estabelecido com base no
montante anual total dos pagamentos (artigo 85.º do Código de Processo Civil). Nas ações de alimentos, os requerentes estão
isentos do pagamento do imposto de selo (artigo 83.º do Código de Processo Civil).
Quando os recursos financeiros de uma pessoa forem insuficientes, esta pode beneficiar de apoio judiciário garantido pelo Estado
em conformidade com o procedimento previsto pela lei relativa ao apoio judiciário. O apoio jurídico secundário garantido pelo
Estado cobre igualmente o reembolso das custas judiciais incorridas no âmbito de processos cíveis.
8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão do
tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de que
forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
Obrigações alimentares mútuas entre pais e filhos
O tribunal pode proferir um despacho de pensão de alimentos que obrigue um ou ambos os pais em incumprimento a cumprir, do
seguinte modo, as suas obrigações alimentares para com os seus filhos: 1) pagamento de um montante mensal, 2) pagamento de
um montante fixo ou 3) transferência de bens para o filho. NA pendência do processo, o tribunal pode ordenar o pagamento
provisório da pensão de alimentos. O montante da mesma deve ser proporcional às necessidades dos filhos e à situação
financeira dos pais; deve garantir as condições necessárias ao desenvolvimento da criança. Ambos os pais devem suprir as
necessidades dos filhos em função da sua situação financeira (artigos 3.192 e 3.196 do Código Civil).
Numa ação intentada por um filho, por um dos pais, pela instituição nacional de proteção dos direitos das crianças ou por um
procurador, o tribunal pode reduzir ou aumentar o montante da pensão de alimentos se, depois de ter proferido a decisão, a
situação financeira das partes sofrer uma alteração substancial. Se surgirem despesas suplementares relacionadas com os
cuidados a prestar à criança (doença, ferimento, cuidados de enfermagem ou cuidados a tempo inteiro) poderá ser ordenado um
aumento do montante da pensão de alimentos. Se for caso disso, o tribunal pode proferir um despacho a fim de cobrir as futuras
despesas de tratamento da criança. A pedido das pessoas supramencionadas, o tribunal pode modificar a forma sob a qual a
pensão de alimentos anteriormente estabelecida deve ser prestada (artigo 3.201 do Código Civil).
As pensões de alimentos destinadas a filhos adultos são pagas (atribuídas) aos pais sob a forma de um pagamento mensal fixo.
O montante da pensão de alimentos é determinado pelo tribunal tendo em conta a situação financeira dos filhos e dos pais, bem
como outras circunstâncias pertinentes. Ao estabelecer o montante da pensão de alimentos, o tribunal deve ter em consideração
a obrigação de suprir as necessidades de todos os filhos maiores do progenitor, independentemente de a ação de alimentos ter
sido intentada para todos os filhos ou apenas para um deles (artigo 3.205 do Código Civil).
Se a pensão de alimentos for atribuída sob a forma de pagamentos periódicos, o montante da pensão é indexado anualmente em
função da taxa de inflação, em conformidade com o procedimento estabelecido pelo Governo (artigo 3.208 do Código Civil).

Obrigação alimentar mútua entre cônjuges
Ao proferir um despacho de pensão de alimentos e fixar o montante da pensão, o tribunal deve ter em conta a duração do
casamento, a necessidade de alimentos, a situação financeira dos dois cônjuges, o seu estado de saúde, a sua idade e a sua
capacidade de obter rendimentos, as probabilidades de que o cônjuge desempregado encontre emprego e outras circunstâncias
importantes. A pensão de alimentos pode ser ordenada sob a forma de um montante fixo, de pagamentos mensais ou de uma
transferência de bens. Quando a pensão de alimentos for atribuída sob a forma de pagamentos periódicos, em caso de alteração
fundamental das circunstâncias, qualquer dos cônjuges pode solicitar um aumento, uma redução ou a cessação dos pagamentos.
Os pagamentos periódicos são indexados numa base anual de acordo com o procedimento prescrito pelo Governo (artigo 3.78 do
Código Civil).
Obrigação alimentar mútua entre ex-cônjuges
Ao proferir um despacho de pensão de alimentos e fixar o montante da pensão, o tribunal deve ter em conta a duração do
casamento, a necessidade de alimentos, a situação financeira dos dois ex-cônjuges, o seu estado de saúde, a sua idade, a sua
capacidade de obter rendimentos, as probabilidades de que o cônjuge desempregado encontre emprego e outras circunstâncias
importantes. A pensão de alimentos é reduzida, tornada temporária ou recusada na presença de pelo menos uma das seguintes
circunstâncias:
1) o casamento durou menos de um ano; 2) o cônjuge com direito à pensão de alimentos foi considerado culpado de um crime
contra o outro cônjuge ou seus familiares próximos; 3) o cônjuge com direito à pensão de alimentos foi considerado responsável
pela sua situação financeira precária como resultado das suas próprias ações culposas; 4) o cônjuge que solicitou uma pensão de
alimentos não contribuiu para o património comum ou agiu deliberadamente contra os interesses do outro cônjuge e da família
durante o casamento. A pensão de alimentos pode ser ordenada sob a forma de um montante fixo, de pagamentos mensais ou
de uma transferência de propriedade.
Quando a pensão de alimentos tiver sido atribuída sob a forma de pagamentos periódicos, qualquer dos ex-cônjuges pode, em
caso de alteração fundamental da sua situação, solicitar um aumento, uma redução ou a cessação dos pagamentos. Os
pagamentos periódicos são efetuados ao longo de toda a vida do credor e são indexados anualmente em função da inflação de
acordo com o procedimento fixado pelo Governo. A pensão de alimentos cessa aquando do falecimento ou do novo casamento
do ex-cônjuge beneficiário (artigo 3.72 do Código Civil).
Obrigações alimentares mútuas entre os outros membros da família
Se for caso disso, os irmãos adultos têm de suprir as necessidades dos irmãos menores que necessitem de apoio, que tenham
perdido os pais ou que não possam obter deles uma pensão de alimentos (artigo 3.236 do Código Civil). Se estiverem em
condições de o fazer, os netos adultos devem suprir as necessidades dos avós quando estes não sejam capazes de trabalhar e
tenham necessidade de apoio. Se estiverem em condições de o fazer, os avós devem suprir as necessidades dos netos menores
que tenham perdido os pais ou que não possam obter deles uma pensão de alimentos (artigo 3.237 do Código Civil). As
disposições do Código Civil que regem as obrigações alimentares mútuas entre pais e filhos são aplicáveis mutatis mutandis.
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
O devedor de alimentos deve pagar a pensão de alimentos ao credor de alimentos. Quando um progenitor apresentar um pedido
em nome do filho menor, a pensão de alimentos deve ser paga ao progenitor e não ao filho. Se a criança for colocada sob tutela
/curatela, a pensão de alimentos é paga ao tutor/curador, que a deve utilizar exclusivamente no interesse da criança.
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o pagamento?
Os pedidos de execução coerciva das decisões judiciais devem ser dirigidos a um oficial de justiça. As medidas de execução
serão adotadas em função do título de execução apresentado. Os títulos de execução são, entre outros, as ordens de execução
proferidas com base numa sentença judicial, bem como as ordens judiciais. Quando a decisão executória transita em julgado, o
tribunal de primeira instância emite o título executório ao credor com base num pedido escrito.
O incumprimento da obrigação alimentar para com os filhos é punível nos termos do direito penal: o artigo 164.º do Código Penal
dispõe que qualquer pessoa que não cumpra a obrigação imposta pelo tribunal de suprir as necessidades de um filho, de pagar
uma pensão de alimentos ou de prestar outro apoio financeiro necessário a um filho deve ser punido com a prestação de trabalho
a favor da comunidade, uma restrição da liberdade, uma detenção ou uma pena privativa de liberdade que pode ir até aos dois
anos. O incumprimento de uma decisão judicial de natureza diferente pode igualmente suscitar responsabilidade penal: por força
do artigo 245.º do Código Penal, qualquer pessoa que não cumpra uma decisão judicial não punitiva comete um crime passível de
prestação de trabalho a favor da comunidade, coima, restrição da liberdade ou detenção.

11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e os
prazos de prescrição previstos no regime de execução
Em caso de execução de uma pessoa singular, esta não poderá abranger os bens domésticos, os instrumentos de trabalho ou de
formação ou qualquer outro equipamento necessário à subsistência do devedor ou da sua família ou ao seu emprego ou
formação profissional. A lista dos equipamentos acima referidos consta do manual de execução das decisões judiciais. Além
disso, a execução não pode incidir sobre o salário mínimo fixado pelo Governo nem sobre os bens necessários para os filhos e
para pessoas com deficiência (artigo 668.º do Código de Processo Civil).
Os montantes a executar com base no título executório são deduzidos da parte do salário do devedor ou de pagamentos e
subsídios equivalentes que excedam o salário mensal mínimo fixado pelo Governo, até que o total a executar tenha sido
plenamente abrangido: ao executar a pensão de alimentos por meio de pagamento periódico ou de compensação por danos
causados por mutilação ou qualquer outro atentado à saúde ou por falecimento do ganha-pão da família, a taxa de dedução é de
30 %, salvo disposição em contrário do despacho de execução ou exigência fixada na lei ou pelo tribunal. As retenções sobre a
parte do salário e dos pagamentos e subsídios equivalentes que ultrapassem o salário mensal mínimo fixado pelo Governo são
de 50 %, salvo disposição em contrário prevista na lei ou pelo tribunal (artigo 736.º do Código de Processo Civil). O artigo 739.º
do Código de Processo Civil define igualmente os montantes impenhoráveis (por exemplo, prestações de maternidade e de
paternidade, prestações de assistência aos filhos, etc.).
Não é autorizada a penhora dos bens do devedor se este tiver apresentado ao oficial de justiça provas que demonstrem que a
verba em causa e as despesas de execução podem ser executadas em seis meses ou, no caso de uma execução relativa ao
domicílio do devedor onde resida, em 18 meses por meio de retenções sobre o seu salário, a sua pensão, a sua bolsa de estudos
ou outros rendimentos, conforme especificado no artigo 736.º do Código de Processo Civil.
Os títulos executórios baseados em decisões judiciais podem ser submetidos para execução durante o prazo de cinco anos a
contar da entrada em vigor da decisão judicial. Se a decisão judicial exigir a execução por meio de pagamentos periódicos, os
títulos executórios permanecem válidos durante todo o período da execução, sendo que o prazo fixado começa a contar a partir
do dia de termo do prazo estabelecido para cada pagamento (artigo 605.º do Código de Processo Civil).
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
O Estado presta apoio aos menores que não tenham recebido alimentos dos seus pais ou de familiares adultos que estejam em
condições de suprir as suas necessidades (artigo 3.204 do Código Civil) durante um período superior a um mês. O Serviço Estatal
do Fundo de Segurança Social sob a tutela do Ministério da Segurança Social e do Trabalho atribui e paga subsídios de
alimentos. Ao apresentar um pedido de subsídio, o requerente (o pai ao qual o tribunal confiou a guarda da criança ou o tutor
/curador) deve apresentar os seguintes documentos: o pedido de subsídio, a decisão do tribunal ou o contrato de alimentos a
favor da criança certificado pelo tribunal ou cópias, transcrições ou extratos autenticados desses documentos, especificando o
montante estabelecido da pensão de alimentos solicitada para a criança, e os documentos que comprovam que: a criança tem
nacionalidade lituana, é apátrida ou é cidadã estrangeira com residência permanente na Lituânia; a criança não recebeu
alimentos ou só recebeu uma parte durante um período superior a um mês; o requerente tem nacionalidade lituana, é apátrida ou
é cidadão estrangeiro com residência permanente na Lituânia (nos casos em que a instituição não está em condições de obter os
referidos documentos ou os dados dos registos do Estado ou das instituições ou dos sistemas de informação do Estado). Ao
pagar o subsídio de subsistência em conformidade com o procedimento previsto, o Serviço Estatal do Fundo de Segurança Social
sob a égide do Ministério da Segurança Social e do Trabalho adquire o direito, a partir do momento em que o subsídio seja pago,
de recuperar junto do devedor os montantes pagos, acrescidos dos juros cobrados sobre o montante devido por cada dia de
atraso. Uma decisão sobre a recuperação dos subsídios pagos e uma decisão sobre a recuperação dos juros constituem,
conjuntamente, um título executório.
13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
Ver a resposta formulada à pergunta 12.
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?
14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

O Serviço de Apoio Judiciário do Estado é a autoridade central autorizada para exercer as funções previstas pelo Regulamento
(CE) n.º 4/2009 do Conselho, de 18 de dezembro de 2008, relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e à

execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações alimentares (a seguir designado por «Regulamento Obrigações
Alimentares»).
Quando os pedidos dizem respeito às obrigações alimentares de pessoas com menos de 21 anos de idade, resultantes de
relações entre pais e filhos, as funções da autoridade central indicadas no artigo 51.º do Regulamento Obrigações Alimentares
são exercidas pelo Serviço Estatal do Fundo de Segurança Social sob a égide do Ministério da Segurança Social e do Trabalho.
Dados de contacto do Serviço de Apoio Jurídico do Estado:
Endereço: Odminių g. 3, 01122 Vílnius; tel.: +370 700 00 211; fax: +370 700 35 006; endereço eletrónico:
lt.

teisinepagalba@vgtpt.

Dados de contacto do Serviço Estatal do Fundo de Segurança Social sob a égide do Ministério da Segurança Social e do
Trabalho:
Delegação de Mažeikiai do Serviço Estatal do Fundo de Segurança Social. Endereço: Vasario 16-osios g. 4, LT-89225 Mažeikiai;
tel.: +370 (443) 26659; fax: +370 (443) 27341; endereço eletrónico: mazeikiai@sodra.lt.
15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:
15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso obter?

Ver a resposta formulada à pergunta 14.
16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?
Sim.
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de alimentos
nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado correspondentes?
O Protocolo de Haia de 2007 é aplicável na Lituânia.
18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do capítulo
V do regulamento da pensão de alimentos?
Nos casos em que seja aplicável o Regulamento Obrigações Alimentares, o apoio judiciário é prestado em conformidade com os
artigos 44.º a 47.º do Regulamento Obrigações Alimentares, com o artigo 31-5 da lei de aplicação da legislação da União
Europeia e da legislação internacional que rege os processos cíveis, e a lei relativa ao apoio judiciário do Estado. Os pedidos de
apoio judiciário do Estado devem ser transmitidos diretamente às autoridades competentes na matéria (Serviço de Apoio
Judiciário do Estado e respetivas delegações locais).
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º do
regulamento da pensão de alimentos?
A fim de implementar as disposições do Regulamento Obrigações Alimentares, foram adotadas alterações da lei relativa à
aplicação da legislação da União Europeia e da legislação internacional que rege os processos cíveis. Estas alterações definem
as instituições autorizadas a exercer as funções de autoridade central, em conformidade com o Regulamento Obrigações
Alimentares e com o procedimento de apoio judiciário, autorizando as instituições que exercem o papel de autoridade central a
obter gratuitamente junto das instituições nacionais e municipais, de outros organismos, dos bancos e outras instituições de
crédito e instituições financeiras, bem como junto dos registos do Estado e de outros sistemas de informação, os dados de que
necessitam para exercer as funções previstas pelo Regulamento Obrigações Alimentares.
A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede
Judiciária Europeia. As traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional
competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão
e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta
página.

Os Estados-Membros responsáveis pela gestão das páginas com conteúdos nacionais estão a proceder atualmente à atualização
de alguns dos conteúdos deste portal para ter em conta a saída do Reino Unido da União Europeia. A eventual permanência de
conteúdos que não refletem a saída do Reino Unido é involuntária e será devidamente corrigida.
Última atualização: 29/06/2020
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1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que
devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
A pensão de alimentos referese à obrigação imposta por lei a uma pessoa, que dispõe dos meios, de suprir as necessidades de
outrem a quem está ligada por laços de parentesco ou de aliança. Assim, são várias as pessoas que podem beneficiar de
alimentos, nomeadamente:
um cônjuge, do outro cônjuge ou excônjuge (artigos 212.º, 214.º e 246.º do Código Civil), ou um parceiro, do outro, ou, sob
determinadas condições, do exparceiro, desde que estejam ou estivessem vinculados por uma parceria na aceção da lei
sobre os efeitos jurídicos de certas parcerias, de 9 de julho de 2004, alterada;
os filhos, dos pais (artigos 203.º, 372.º, n.os 2, 3 e 4, do Código Civil);
os pais, mães e outros ascendentes, dos filhos (artigo 205.º do Código Civil);
os sogros e sogras, dos genros e noras (artigo 206.º do Código Civil).
A regra da não retroatividade da pensão de alimentos significa que as pensões de alimentos se destinam a prover às
necessidades presentes e futuras e não a reembolsar despesas passadas. Esta regra tem o valor jurídico de uma presunção
simples, ou seja, admite prova em contrário, pois o credor pode demonstrar, por exemplo, que teve de contrair dívidas para
subsistir, que não permaneceu inativo ou que esteve impossibilitado de agir.
Uma prestação de alimentos não é suscetível de compensação, a não ser com outros créditos que tenham igualmente a natureza
de alimentos.
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
Em situação de exercício conjunto da autoridade parental, cada um dos pais, casado ou não, separado ou divorciado, está
obrigado a contribuir, proporcionalmente aos seus recursos, para o sustento, a educação e as necessidades dos filhos, e do
excônjuge. Em caso de divórcio ou de separação, salvo decisão judicial em contrário, independentemente de serem ou não
conjuntamente a autoridade parental, os pais devem continuar a contribuir conjuntamente para o sustento e a educação dos
filhos. A contribuição assume a forma de pensão de alimentos e não cessa automaticamente à data da maioridade dos filhos.
Pode ser paga diretamente aos filhos maiores e pode ser revista em função das necessidades destes e de alterações dos
recursos e encargos de cada um dos pais.
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?
O juiz de família nos tribunais de primeira instância é o juiz competente para decidir da pensão de alimentos, do exercício da
autoridade parental, do divórcio e da separação judicial.
O requerente de uma pensão de alimentos requerente deve apresentar o pedido no juízo de família. Se o pedido de pensão de
alimentos for apresentado em instância de divórcio ou de separação judicial, o juiz de família que decidir do pedido de divórcio ou
de separação judicial, decidirá igualmente do pedido da pensão.
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?
Em caso de tutela ou curatela, o pedido pode ser apresentado pelo tutor ou curador em nome de um progenitor ou dos filhos
menores.
O progenitor que exerce a autoridade parental sobre os filhos menores pode apresentar um pedido em nome destes.
Os menores não têm personalidade jurídica e não podem apresentar pedidos por si próprios, salvo se se tratar de menores com
capacidade de discernimento, nas condições estabelecidas no artigo 1007.º, n.º 50, do Novo Código de Processo Civil. Neste
caso, os menores podem, mediante pedido ao tribunal de primeira instância, requerer ao juiz de família a alteração do exercício

da autoridade parental ou do exercício do direito de visita ou de alojamento. O tribunal nomeará, por despacho, um advogado no
prazo de 15 dias para representar os menores.
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?
O tribunal de primeira instância com competência territorial é:
1.º O tribunal do lugar onde se situa a casa de morada da família;
2.º O tribunal do lugar de residência do progenitor com quem os filhos menores residem habitualmente, se os pais viverem
separados e a autoridade parental for exercida conjuntamente, ou o do lugar de residência do progenitor que a exerça
exclusivamente;
3.º O tribunal do lugar onde reside a parte não tomou a iniciativa de intentar a ação, nos outros casos.
Em caso de pedido conjunto, o tribunal competente, segundo a escolha das partes, é o do lugar onde reside uma ou outra parte.
Todavia, se o litígio tiver por objeto apenas a pensão de alimentos entre cônjuges, a contribuição para o sustento e a educação
dos filhos, a contribuição para os encargos da vida familiar ou a medidas urgentes e provisórias em caso de cessação da parceria
registada, o tribunal competente pode ser o do lugar de residência do cônjuge, do exparceiro credor ou do progenitor que
assume, a título principal, a guarda dos filhos, ainda que estes sejam maiores.
A competência territorial é determinada pelo domicílio à data do pedido ou, em caso de divórcio, à data da apresentação do
pedido inicial.
Se a pensão de alimentos for pedida no âmbito de um processo de divórcio, o tribunal competente é o que recebe o pedido de
divórcio.
6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central ou
local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
O requerente pode apresentar o pedido ao juízo de família do tribunal de primeira instância. O pedido deve ser apresentado na
secretaria do tribunal de primeira instância, que notificará à outra parte. No tribunal, as partes no litígio não têm de se fazer
representar por advogado, salvo se a pensão de alimentos for pedida no âmbito de um processo de divórcio, por rutura
irremediável das relações conjugais, ou de um processo de separação. Nesses casos, no tribunal, é imperativa a representação
por advogado.
Em qualquer caso, o requerente deve facultar ao juiz todos os documentos comprovativos do seu estado de necessidade. Os
documentos podem ser comprovativos do vencimento, da não tributação, da situação de desemprego ou de incapacidade laboral
prolongada, de arrendamento (contratos), de empréstimos, de filhos a cargo, despesas de sustento e de educação, etc.
7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios financeiros
suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
Em caso de ação judicial, há que prever, entre outras despesas, as custas judiciais e de indemnização às quais a parte, se perder
a ação, poderá ser condenada a pagar, no todo ou em parte. É necessário prever também os honorários do advogado.
As pessoas cujos rendimentos são considerados insuficientes à luz da legislação luxemburguesa podem beneficiar de assistência
judiciária. Para tanto, devem preencher um formulário que se encontra disponível no Serviço Central de Assistência Social e
enviálo ao bastonário da Ordem dos Advogados territorialmente competente.
O apoio judiciário é prestado pelo bastonário e abrange todas as despesas relativas às instâncias, aos procedimentos e atos para
os quais foi concedido. Cobre, por exemplo, o imposto de selo e as taxas de registo, as despesas de secretaria, honorários dos
advogados, direitos e despesas dos oficiais de justiça, despesas e honorários dos notários, despesas e honorários dos peritos,
despesas suportadas por testemunhas, honorários de tradutores e intérpretes, custos de certidões, despesas de deslocação,
direitos e custos de formalidades de inscrição, de hipotecas e de garantias, assim como despesas de publicação nos jornais, se
necessário.
8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão do
tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de que
forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
Sobre a forma de assistência

Durante o processo e após a decisão de divórcio ou de separação judicial, a assistência reveste geralmente a forma de uma
pensão de alimentos paga mensalmente. Pode assumir também a forma de um capital que pode consistir quer na entrega de uma
quantia em numerário quer na cessão de bens em espécie.
No que diz respeito à contribuição para o sustento e a educação dos filhos, a assistência pode revestir a forma de uma pensão de
alimentos paga mensalmente ou de assunção direta, total ou parcial, das despesas efetuadas em benefício dos filhos. Pode ainda
ser paga sob a forma de um direito de uso e de habitação.
Se a pessoa que deve pagar a pensão de alimentos demonstrar que o não pode fazer, o tribunal pode ordenarlhe que acolha no
seu domicílio o credor da pensão, o alimente e sustente.
Sobre a fixação da assistência
Não existe nenhuma tabela de referência. O montante da assistência é determinado em função dos recursos do devedor e das
necessidades do credor.
Sobre a atualização
Para adaptar a assistência à evolução do custo de vida, o juiz pode decidir, mesmo por sua própria iniciativa, que a pensão de
alimentos seja atualizada com base numa cláusula de variação prevista por lei.
Sobre a revisão
Havendo elementos novos, a pensão de alimentos pode ser revista em alta, em baixa ou, mesmo, suprimida, salvo se tiver sido
paga sob a forma de montante fixo no âmbito de um divórcio. Na falta de acordo entre as partes, a supressão ou redução é
decidida pelo tribunal.
O tribunal pode, igualmente, alterar o montante da pensão de alimentos fixado de comum acordo pelas partes. Pode fazêlo não
apenas se as situações respetivas do credor e do devedor se alterarem, mas também na ausência de qualquer alteração, se o
juiz reconhecer que o montante em causa é insuficiente ou excessivo.
Salvo em circunstâncias excecionais, a duração da pensão de alimentos concedida a um cônjuge em caso de divórcio por rutura
irreparável das relações conjugais não pode ser superior à da duração do casamento.
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
Durante o processo e após a decisão de divórcio ou de separação judicial, a pensão de alimentos é paga ao cônjuge beneficiário.
A contribuição para o sustento e a educação dos filhos é paga, consoante o caso, por um dos progenitores ao outro, ou à pessoa
a quem os filhos foram confiados. Quando os filhos atingem a maioridade, o juiz pode decidir, ou os pais podem acordar entre si,
que essa contribuição seja paga, no todo ou em parte, aos próprios filhos.
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o pagamento?
O credor dispõe de vários meios para coagir o devedor recalcitrante a pagar a pensão de alimentos.
Civilmente
O credor dispõe de várias possibilidades:
Pode intentar uma ação no juízo de família do tribunal de primeira instância para ser autorizado a receber, com exclusão do
seu excônjuge e sem prejuízo dos direitos de terceiros, os rendimentos deste, os produtos do seu trabalho, pensões e
rendas que lhe sejam devidas, e todos os outros montantes que lhe sejam devidos por terceiros, nas proporções e
condições a determinar pelo juiz. Esta decisão está sujeita a revisão em caso de alteração das circunstâncias.
Pode recorrer às vias de execução de direito comum, nomeadamente a penhora (por exemplo, de uma conta bancária), a
apreensão de bens móveis corpóreos (automóvel, joias, etc.) ou de bens imóveis (casa, terreno, etc.).
Penalmente
O credor pode apresentar uma queixacrime pelas infrações a seguir referidas.
O abandono da família é punível com pena de prisão entre um mês e um ano, e com uma multa de 251 a 2500 EUR, ou
apenas com uma destas penas (artigo 391.ºA do Código Penal). A alegação da infração pressupõe que o devedor não paga
ao credor a totalidade ou parte da pensão de alimentos a que está obrigado por lei, ou que se recusa a cumprir essa
obrigação estando em condições de o fazer, ou ainda que, por sua culpa, se encontra impossibilitado de o fazer.

A pensão de alimentos pode ser devida pelos pais aos filhos, por um cônjuge a outro ou pelo adotante ao adotado.
O processo criminal é precedido da interpelação do devedor da pensão de alimentos por um agente da polícia, registada em auto.
Dispensase a interpelação se o devedor da pensão de alimentos não tiver residência conhecida.
A insolvência fraudulenta é punível com pena de prisão entre seis meses e três anos e uma multa de 500 euros a 12 500
EUR, ou somente com uma destas penas (artigo 391.ºB do Código Penal). A alegação da infração pressupõe que o
devedor, ainda antes da decisão judicial, organizou ou agravou a sua insolvência, aumentando o passivo ou diminuindo o
ativo do seu património, ou dissimulando parte dos seus bens, para se subtrair à execução de uma condenação ao
pagamento da pensão de alimentos proferida por um órgão jurisdicional civil.
Para efeitos da aplicação do artigo 391.ºB do Código Penal, são equiparadas a tal condenação as decisões judiciais e as
convenções homologadas judicialmente que imponham a obrigação de efetuar prestações, pagar subsídios ou contribuições para
os encargos da vida familiar, assim como as disposições sobre pensão de alimentos constantes de convenções prévias ao
divórcio por mútuo consentimento.
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e os
prazos de prescrição previstos no regime de execução
As ações para reclamar o pagamento de dívidas vencidas de perpétuas e vitalícias, assim como de pensões de alimentos,
prescrevem ao fim de cinco anos.
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
A pedido do credor, o Fundo Nacional de Solidariedade pode proceder à cobrança de qualquer pensão de alimentos devida a um
cônjuge, a um ascendente ou a um descendente. Relativamente às quantias a cobrar, o Fundo subrogase nas ações e garantias
de que o credor disponha para a cobrança da sua pensão de alimentos. Após notificação dos montantes a cobrar ao devedor,
deve este entregálos ao presidente do Fundo Nacional de Solidariedade.
13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
Em determinadas condições, o próprio Fundo Nacional de Solidariedade pode pagar a pensão de alimentos em lugar do devedor.
O requerimento de pagamento deve ser apresentado pelo credor ou pelo seu representante legal ao presidente do Fundo.
O requerimento será aceite pelo presidente ou pelo seu delegado se o credor demonstrar que:
1. tem domicílio legal no país e que, ele próprio ou o seu representante legal, nele reside há, pelo menos, cinco anos;
2. a pensão de alimentos foi fixada por decisão judicial executória no GrãoDucado do Luxemburgo;
3. a cobrança total ou parcial da pensão só pode ser obtida por via de execução de direito privado, exercida efetivamente;
4. se encontra em situação económica difícil.
Ainda que a condição enunciada na alínea c) não esteja satisfeita, o requerimento será aceite se o recurso à via executiva não
parecer viável ou o devedor residir no estrangeiro. A decisão do presidente do Fundo pode ser impugnada no julgado da paz do
domicílio do credor, devedor este fazêlo no prazo de 40 dias a contar da sua notificação.
Os credores têm pleno direito a assistência judiciária. A partir da aceitação do requerimento, o credor deixa de poder intentar
qualquer ação contra o devedor para cobrança da sua pensão, só podendo fazêlo após a cessação dos pagamentos pelo Fundo.
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?

Por força da Convenção de Nova Iorque de 20 de junho de 1956 e do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho, de 18 de
dezembro de 2008, relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e à execução das decisões e à cooperação em
matéria de obrigações alimentares, se o devedor se encontrar no estrangeiro, o requerente que se encontre no Luxemburgo pode
dirigirse ao procuradorgeral do Estado.
O procuradorgeral do Estado, enquanto autoridade central, transmitirá o requerimento e os documentos anexos à autoridade
central do país em que o devedor reside, para que esta ajude o requerente a obter o pagamento da pensão de alimentos devida.
14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

O credor da pensão de alimentos deve apresentar o requerimento à autoridade de transmissão, ou seja, ao procuradorgeral do
Estado, utilizando os formulários previstos no Regulamento (CE) n.º 4/2009.
Procureur Général d'Etat
Cité Judiciaire
Bâtiment CR
L2080 LUXEMBOURG
15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:
15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?

O requerente que não se encontre no Luxemburgo deve dirigirse à autoridade central do país em que se encontre; não pode
dirigirse diretamente a um organismo nem à administração luxemburguesa.
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso obter?

Não aplicável.
16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?
Sim.
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de alimentos
nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado correspondentes?
18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do capítulo
V do regulamento da pensão de alimentos?
Tratandose de pedidos baseados no citado regulamento, a assistência judiciária é inteiramente gratuita para os credores de
pensões de alimentos menores de 21 anos, independentemente do disposto na lei nacional.
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º do
regulamento da pensão de alimentos?
Para que a autoridade central possa prestar a assistência prevista no artigo 51.º do regulamento relativo às obrigações
alimentares, o Luxemburgo aprovou, em de 3 de agosto de 2011, uma lei relativa à aplicação desse regulamento, assim como um
regulamento grãoducal que dispõe sobre a aplicação dos artigos 2.º e 3.º da mesma lei ( Mémorial A n.º 175 de 12 de agosto de
2011).
Essas disposições legais conferem ao procuradorgeral do Estado um acesso direto a determinados bancos de dados.
Ligações úteis
Legilux
A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede
Judiciária Europeia. As traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional
competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão
e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta
página.
Os Estados-Membros responsáveis pela gestão das páginas com conteúdos nacionais estão a proceder atualmente à atualização
de alguns dos conteúdos deste portal para ter em conta a saída do Reino Unido da União Europeia. A eventual permanência de
conteúdos que não refletem a saída do Reino Unido é involuntária e será devidamente corrigida.
Última atualização: 24/09/2019
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1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que
devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
Geralmente, a obrigação de alimentos responsabiliza os familiares diretos entre si:

– os pais são obrigados a prestar alimentos aos filhos e os filhos são obrigados a prestar alimentos aos pais;
– se o filho com direito à pensão de alimentos não tiver pais capazes de cumprirem tal obrigação, a sua pensão de alimentos será
repercutida nos seus familiares mais afastados;
– se a pessoa com direito à pensão de alimentos não tiver filhos, os seus descendentes mais distantes serão responsáveis pelo
pagamento da referida pensão (artigo 4:196, n.os 1 a 4, do Código Civil).
Os menores que não tenham qualquer familiar direto que possa ser obrigado a pagar-lhes a pensão de alimentos devem ser
sustentados pelo irmão mais velho, desde que este possa cumprir a obrigação de alimentos sem pôr em risco a sua própria
subsistência ou a subsistência do seu cônjuge ou parceiro com quem viva em união de facto e dos familiares diretos que dele
dependam (artigo 4:197 do Código Civil).
Os cônjuges que vivam juntos são obrigados a sustentar, no seu agregado familiar, os filhos menores dependentes do outro
cônjuge (enteados) que tenham sido introduzidos no agregado familiar pelo outro cônjuge com o consentimento do cônjuge
responsável pelo seu sustento (artigo 4:198, n.º 1, do Código Civil).
Os enteados são obrigados a prestar alimentos aos padrastos que dependam da pensão de alimentos se os estes os tiverem
sustentado durante um longo período (artigo 4:199, n.º 1, do Código Civil).
Os filhos adotivos são obrigadas a prestar alimentos à pessoa que cuidou deles no seu agregado familiar durante um longo
período sem solicitar uma compensação financeira em troca e que não seja o filho biológico ou adotivo ou o padrasto (pai adotivo)
(artigo 4:199, n.º 2, do Código Civil).
A pensão de alimentos pode ser exigida por um cônjuge ao outro cônjuge em caso de separação judicial, ou pelo ex-cônjuge em
caso de divórcio, se o cônjuge não for capaz de se sustentar sem negligência da sua parte (artigo 4:29, n.º 1, do Código Civil).
Em caso de separação judicial, o ex-parceiro que não seja capaz de se sustentar sem negligência da sua parte pode solicitar uma
pensão de alimentos ao ex-parceiro, desde que a sua relação tenha durado, pelo menos, um ano e dessa relação tenha nascido
um filho (artigo 4:86, n.º 1, do Código Civil).
Existem duas formas de «alimentos»: em espécie ou em numerário (pensão de alimentos).
No caso de menores, por «obrigação de alimentos» entende-se o direito e o dever do progenitor de uma criança de cuidar dela no
seio da família, de a educar e de lhe proporcionar as condições necessárias para o seu desenvolvimento físico, cognitivo,
emocional e moral – especialmente em termos de alojamento, alimentação e vestuário –, bem como de lhe proporcionar acesso à
educação e a cuidados de saúde.
O progenitor responsável por cuidar da criança e que com ela coabita no seio do mesmo agregado familiar satisfaz as
necessidades da criança em espécie, enquanto o progenitor que não vive com a criança (ou que coabita com a criança no seio do
mesmo agregado familiar mas não contribui para o seu sustento) sustenta a criança sobretudo através do pagamento de uma
pensão de alimentos.
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
Todos os menores (com idade inferior a 18 anos) têm direito a uma pensão de alimentos por força da presunção de necessidade
estabelecida por lei. Os filhos com menos de 20 anos também têm direito a alimentos, desde que se encontrem a frequentar o
ensino secundário.
Os filhos em idade ativa (igual ou superior a 18 anos) que se encontrem a prosseguir os seus estudos têm o direito de receber
alimentos, independentemente da presunção de necessidade, se deles necessitarem para concluírem os estudos num prazo
razoável. O filho deve informar, sem demora, o progenitor da sua intenção de prosseguir os estudos (artigo 4:220, n.º 1, do
Código Civil).
Os estudos incluem qualquer curso ou formação necessário para obter uma qualificação para exercer uma atividade profissional,
bem como os estudos ao nível da licenciatura ou do mestrado numa instituição de ensino superior ou numa escola de formação
profissional superior, que sejam prosseguidos de forma contínua.
Sempre que excecionalmente se justificar, os pais podem ser obrigados a prestar alimentos a um filho com idade igual ou superior
a 25 anos (artigo 4:220, n.º 5, do Código Civil).
No entanto, os pais não são obrigados a prestar alimentos a um filho adulto que se encontre a prosseguir os estudos, se se
considerar que esse filho não merece beneficiar da pensão de alimentos, não cumpre as suas obrigações educativas por

negligência ou se a prestação de alimentos colocar em risco a subsistência dos pais ou dos seus filhos menores. O filho adulto é
igualmente considerado como não merecedor da pensão de alimentos se, sem qualquer motivo legítimo, não mantiver relações
com o progenitor que é obrigado a sustentá-lo (artigo 4:220, n.os 3 e 4, do Código Civil).
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?
Em relação ao montante e à forma de prestação de alimentos, é aplicável o acordo celebrado entre a pessoa com direito a
receber a pensão de alimentos e a pessoa responsável pelo pagamento da mesma (no caso da pensão de alimentos em
benefício de um filho, os pais). Na ausência de acordo, a pessoa com direito à pensão de alimentos pode solicitar uma decisão
judicial sobre a pensão em causa. Na ausência de acordo entre os pais, o tribunal decidirá sobre a pensão de alimentos em
benefício dos filhos.
No que se refere a pensões de alimentos devidas a menores e a pensões de alimentos devidas a um progenitor ‒ sujeito ao seu
consentimento ‒, a autoridade distrital competente pode intentar uma ação judicial. Os familiares sujeitos a uma obrigação de
alimentos que asseguram alimentos à pessoa com direito a recebê-los ou que cuidam da pessoa em causa podem intentar uma
ação judicial por direito próprio contra as outras partes sujeitas a uma obrigação de alimentos.
O progenitor ou outro representante legal da criança com o direito de receber a pensão de alimentos pode solicitar o pagamento
adiantado da pensão de alimentos à autoridade de tutela, desde que não tenha sido possível proceder à cobrança da pensão de
alimentos durante, pelo menos, os seis meses anteriores.
O pedido deve indicar que não existem motivos para recusar o pagamento adiantado, bem como os motivos e os factos que
justificam o pedido.
Os documentos a seguir indicados devem ser anexados ao pedido: declarações de rendimentos adequadas; decisão judicial
transitada em julgado que estabelece a pensão de alimentos em benefício do filho ou documento comprovativo da sua inscrição
numa escola de ensino secundário a tempo inteiro, conforme aplicável; e relatório com data não anterior a seis meses sobre a
penhora de bens imóveis que indique a suspensão do processo de execução ou documento comprovativo do início do processo
de cobrança da pensão de alimentos devida.
A autoridade de tutela deve certificar-se de que a pensão de alimentos foi temporariamente ‒ pelo menos, durante os seis meses
anteriores à apresentação do pedido ‒ declarada incobrável.
O pagamento adiantado da pensão de alimentos pode ser concedido se a pessoa com direito a beneficiar de alimentos tiver
solicitado a execução da pensão de alimentos estabelecida na decisão judicial e a execução de salários, outros rendimentos
regulares ou outros bens do devedor não tiver sido bem sucedida ou tiver sido suspendida ou se o montante parcial pago ou a
soma cobrada não exceder 50 % do montante da pensão de alimentos estabelecido pelo tribunal.
Se necessário, a autoridade de tutela solicitará informações sobre o resultado do processo de execução iniciado pelo requerente
ao tribunal ou ao agente de execução independente. Se tal for necessário para esclarecer os factos, a autoridade de tutela
solicitará informações pormenorizadas sobre a penhora ao empregador.
Na notificação de início do processo, a autoridade de tutela instará o devedor a pagar a pensão de alimentos sem demora e a
fazer uma declaração para esse efeito.
A autoridade de tutela notificará a sua decisão ao empregador do devedor, ao tribunal de execução, ao agente de execução
independente, ao gabinete do Ministério Público com jurisdição sobre o local de residência do credor e do devedor, ao notário
com jurisdição sobre o local de residência do devedor enquanto autoridade fiscal e ao gabinete governamental de Budapeste ou
do distrito responsável pelo pagamento adiantado da pensão de alimentos.
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?
Sim, o progenitor ou outro representante legal do filho com direito à pensão de alimentos pode solicitar o pagamento adiantado à
autoridade de tutela.
Os familiares sujeitos à obrigação de alimentos que asseguram alimentos à pessoa com direito a recebê-los ou que cuidam da
pessoa em causa podem intentar uma ação judicial por direito próprio contra as outras partes sujeitas à mesma obrigação.
No que se refere a pensões de alimentos devidas a menores e a pensões de alimentos devidas a um progenitor ‒ sujeito ao seu
consentimento ‒, a autoridade distrital competente pode intentar uma ação judicial.
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?

Com base nas regras gerais de competência, o tribunal competente é o da residência do requerido (devedor).
Na ausência de residência na Hungria, a competência será determinada pela residência do requerido. Se a residência do
requerido for desconhecida ou se situar no estrangeiro, deverá ser tido em conta a sua última residência na Hungria. Se tal
residência não conseguir ser determinada ou se o requerido não tiver residência, a competência será estabelecida com base na
residência ou domicílio do requerente.
Se o local de trabalho e de residência do requerido não se localizarem na mesma zona, o tribunal, agindo com base no pedido
apresentado pelo requerido o mais tardar no dia da primeira audiência do processo, submeterá a questão ao tribunal com
jurisdição sobre o local de trabalho do requerido para efeitos de realização da audiência e de emissão da decisão (artigo 29.º do
Código de Processo Civil).
A ação judicial para obter alimentos pode igualmente ser intentada no tribunal da residência do requerente (artigo 34.º, n.º 1, do
Código de Processo Civil).
Os tribunais competentes podem ser consultados

aqui.

6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central ou
local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
O requerente não tem de ter um intermediário para levar o caso a tribunal. O requerente pode instaurar o processo diretamente
no tribunal (sem a obrigação de utilizar um representante) (ver respostas às perguntas 3, 4 e 5).
7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios financeiros
suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
Independentemente do seu rendimento e da sua situação financeira, as partes ‒ a menos que estejam isentas do pagamento dos
custos materiais do processo por lei, ao abrigo de uma lei direta e geralmente aplicável da União Europeia ou de um acordo
internacional ‒ terão direito ao diferimento do pagamento dos custos do processo instaurado com o intuito de obter uma pensão
de alimentos obrigatória, incluindo dos processos que impliquem a cobrança da pensão de alimentos junto do organismo
responsável pelo pagamento da remuneração ao devedor ou de outra pessoa, ao cancelamento ou à alteração do montante da
pensão de alimentos, ao cancelamento ou à limitação da execução da pensão de alimentos e, no caso de um processo de
alimentos transfronteiriço, à obtenção dos dados pessoais do devedor.
Em caso de diferimento do pagamento dos custos materiais:
a) o Estado paga os custos do processo (testemunhas e peritos, intérprete, administrador e advogado, custos do julgamento e
inspeção realizada no local, etc.), com exceção dos custos não abrangidos pelo diferimento do pagamento e, por conseguinte, a
pagar antecipadamente pela parte;
b) é concedido à parte um diferimento do pagamento das custas judiciais.
Mesmo na ausência de acordo internacional ou de reciprocidade, os estrangeiros têm igualmente direito ao diferimento do
pagamento dos custos materiais.
Se, em caso de diferimento do pagamento dos custos materiais, o tribunal ordenar a parte a suportar os custos do processo, a
parte deve suportar todos os custos pagos antecipadamente pelo Estado e todas as taxas registadas ao Estado.
A taxa cobrado pelo processo é de 6 %, ou uma taxa mínima de 15 000 HUF e máxima de 1 500 000 HUF. No caso de processos
de alimentos, a base da taxa é a pensão de alimentos ainda em dívida, mas que não pode ser superior à pensão de alimentos
que seria paga num ano.
Se a parte não dispuser de recursos financeiros para pagar os custos do processo, pode apresentar um pedido de isenção ao
tribunal.
A fim de facilitar a execução dos seus direitos, as pessoas singulares (incluindo os intervenientes) que não estejam em condições
de suportar os custos do processo com base no seu rendimento e na sua situação financeira ficarão, se assim o solicitarem, total
ou parcialmente isentas do pagamento destes custos.
Se o rendimento de uma parte (salários, pensões ou outras prestações pecuniárias regulares) não exceder o montante mínimo
atual da pensão de aposentação determinado em função do número de anos passados no ativo e a parte não possuir quaisquer
bens ‒ exceto para suprir as necessidades habituais do agregado familiar, móveis e equipamentos diversos ‒ deve ser concedida

à parte uma isenção do pagamento dos custos. A isenção do pagamento dos custos deve ser concedida ‒ sem análise do
respetivo rendimento e situação financeira ‒ às partes com direito às prestações concedidas a pessoas em idade ativa ou que
coabitem com um parente próximo na mesma residência que tenha direito às prestações concedidas a pessoas em idade ativa.
A isenção do pagamento de custos inclui os seguintes benefícios:
a) isenção do pagamento de custas judiciais;
b) isenção do pagamento dos custos suportados com o processo (testemunhas e peritos, intérprete, administrador e advogado,
custos do julgamento e inspeção realizada no local, etc.) antecipadamente e – salvo disposição contrária da lei aplicável – o seu
pagamento em geral;
c) isenção da obrigação de constituir um depósito para os custos do processo;
d) pedido de aprovação de representação por um advogado, se permitido por lei.
A isenção do pagamento dos custos será aprovada pelo tribunal, mediante pedido, e o tribunal decidirá igualmente sobre a
revogação de tal isenção.
8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão do
tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de que
forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
Na ausência de acordo entre os pais, o tribunal decidirá sobre a pensão de alimentos.
Aquando da determinação do montante devido a título de pensão de alimentos deve ter-se em consideração o seguinte:
a) as necessidades justificadas do menor (despesas regulares necessárias para fazer face às despesas com a subsistência,
assistência médica, formação e educação);
b) os rendimentos e a situação financeira de ambos os progenitores;
c) os outros menores que vivem no mesmo agregado familiar com os pais (filhos, enteados ou crianças adotadas) e os menores
em relação às quais os pais têm uma obrigação de alimentos;
d) o rendimento do próprio menor, e
e) as prestações a título de proteção do menor, segurança social e sociais pagas ao menor e ao progenitor responsável pela sua
educação (artigo 4:218, n.º 2, do Código Civil).
A pensão de alimentos tem de ser paga sob a forma de montante fixo. O tribunal pode decidir que o montante da pensão a pagar
deve ser ajustado automaticamente todos os anos, em conformidade com o índice de preços no consumidor publicado pelo
Instituto Central de Estatística, a partir de 1 de janeiro do ano seguinte (artigo 4:207 do Código Civil). O montante da pensão de
alimentos devido a cada filho é fixado, em geral, em 15-25 % do rendimento médio da pessoa obrigada a prestar alimentos. Em
geral, aquando da determinação do rendimento médio da pessoa obrigada a prestar alimentos, há que ter em consideração o
rendimento anual total dessa pessoa no ano anterior à instauração do processo de alimentos (artigo 4:218, n.º 4, do Código Civil).
Se uma alteração no acordo celebrado pelas partes ou nas circunstâncias que serviram de base à decisão judicial sobre o
montante da pensão de alimentos colocar em risco um interesse jurídico vital de qualquer uma das partes se essa parte for
obrigada a continuar a pagar alimentos nas mesmas condições, essa parte pode solicitar uma alteração do montante ou das
condições de pagamento. Não pode ser solicitada uma alteração na pensão de alimentos por uma parte que deveria ter
antecipado uma alteração nas suas circunstâncias aquando da celebração do acordo sobre alimentos ou que é pessoalmente
responsável por essa alteração.
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
A pessoa obrigada a pagar alimentos deve pagar a pensão de alimentos à pessoa com direito a recebê-la periodicamente (p. ex.,
mensalmente), em adiantado.
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o pagamento?
Se o devedor não pagar a pensão de alimentos voluntariamente, o credor pode exigir esse pagamento junto do tribunal que, por
sua vez, pode ordenar a sua execução. A pensão de alimentos em dívida há mais de seis meses pode ser exigida com efeitos
retroativos se o credor puder apresentar um bom motivo que justifique o seu atraso na apresentação do pedido de execução. As
pensões de alimentos em dívida há mais de três anos não podem ser exigidas em tribunal (ponto 4:208, n.º 3, do Código Civil).

No que se refere a pensões de alimentos devidas a menores e a pensões de alimentos devidas a um progenitor ‒ sujeito ao seu
consentimento ‒, a autoridade distrital competente pode intentar uma ação judicial (artigo 4:208, n.º 1, do Código Civil).
Os familiares sujeitos à obrigação de alimentos que asseguram alimentos à pessoa com direito a recebê-los ou que cuidam da
pessoa em causa podem intentar uma ação judicial por direito próprio contra as outras partes sujeitas à mesma obrigação (artigo
4:208, n.º 2, do Código Civil).
Na decisão que obrigue uma pessoa que aufira um salário a pagar uma pensão de alimentos, o tribunal, a pedido do credor, insta
a entidade patronal a deduzir diretamente o montante indicado na decisão ao salário do devedor e a pagá-lo ao credor.
Se não tiver sido feito nenhum pedido direto pelo tribunal mas, posteriormente, uma parte apresentar um pedido de execução
com base na decisão do tribunal ou no acordo das partes aprovado por decisão judicial, o tribunal ordenará a execução da
pensão de alimentos através da emissão de uma ordem de penhora, desde que os salários deduzidos cubram o montante em
causa.
O montante deduzido não pode exceder 50 % dos salários do funcionário. Do subsídio de desemprego (prestações de
desemprego, prestações de desemprego pré-reforma, complementos salariais e subsídios concedidos a candidatos a emprego)
só pode ser deduzido, no máximo, 33 % para efeitos da pensão de alimentos.
Se o devedor não tiver quaisquer rendimentos regulares ou o montante a deduzir dos seus rendimentos não cobrir o montante
devido, o tribunal ordenará a execução através da emissão do documento de execução. Neste caso, a execução abrange não só
os salários mas também outros bens, tal como previsto na lei das execuções.
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e os
prazos de prescrição previstos no regime de execução
Consulte a página que contém informações sobre os procedimentos para a execução de decisões.
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
Ver resposta à pergunta 10.
O progenitor ou outro representante legal do menor com direito de receber a pensão de alimentos pode solicitar o pagamento
adiantado à autoridade de tutela, desde que não tenha sido possível proceder à cobrança da pensão de alimentos durante, pelo
menos, os seis meses anteriores.
Na notificação de início do processo, a autoridade de tutela instará o devedor a pagar a pensão de alimentos sem demora e a
fazer uma declaração para esse efeito.
A autoridade de tutela notificará a sua decisão ao empregador do devedor, ao tribunal de execução, ao agente de execução
independente, ao gabinete do Ministério Público com jurisdição sobre o local de residência do credor e do devedor, ao notário
com jurisdição sobre o local de residência do devedor enquanto autoridade fiscal e ao gabinete governamental de Budapeste ou
do distrito responsável pelo pagamento adiantado da pensão de alimentos.
O não pagamento da pensão de alimentos constitui um crime. Qualquer pessoa que não cumpra a sua obrigação legal em
matéria de alimentos estabelecida em decisão executória de uma autoridade por negligência da sua parte será condenada a dois
anos de prisão.
13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
Sim (ver resposta à pergunta 3).
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?

O Ministério da Justiça presta apoio, a pedido dos requerentes residentes na Hungria, em conformidade com o Regulamento (CE)
n.º 4/2009 do Conselho e com acordos internacionais, assegurando continuamente a ligação com a autoridade central
responsável pelas questões em matéria de alimentos do outro Estado-Membro em causa. O requerente pode solicitar que a
decisão sobre o pagamento da pensão de alimentos proferida pelo tribunal húngaro seja executada no estrangeiro e – na
ausência de tal decisão – que a obrigação de pagamento da pensão de alimentos seja estabelecida no estrangeiro ou que o
montante da pensão de alimentos a pagar no estrangeiro seja aumentado. O pedido formal é recebido não pelo Ministério da
Justiça mas pelo tribunal de comarca determinado em função do domicílio do requerente, do seu local de residência ou do seu

local de trabalho ou pelo tribunal que proferir a decisão em primeira instância e que é objeto do pedido de execução. Não é
necessário recorrer a um advogado para apresentar um pedido ou instaurar o processo no estrangeiro. Pelo contrário, o tribunal
prestará apoio a uma parte que não disponha de representante legal na apresentação do pedido. O tribunal reencaminhará o
pedido e os anexos necessários para o Ministério da Justiça. Por sua vez, o Ministério da Justiça enviará o pedido traduzido à
autoridade central responsável pelas questões em matéria de alimentos do outro Estado-Membro. A autoridade central tomará as
medidas necessárias para dar início ao processo contra o devedor. O Ministério da Justiça manterá o requerente informado da
evolução do processo com base nas informações recebidas do estrangeiro.
14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

Igazságügyi Minisztérium, Nemzetközi Magánjogi Főosztály
(Ministério da Justiça, Serviço de Direito Internacional Privado)

Endereço: H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
Endereço postal: H-1357 Budapest, Pf. 2.
Número de telefone: + 36 (1) 795-4846;
Número de fax: +36 (1) 795-0463;
Correio eletrónico:
Sítio:

nmfo@im.gov.hu

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/nemzetkozi-gyermekelviteli-es-tartasdijjal-kapcsolatos-ugyek

15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:
15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?

Não, o pedido deve ser apresentado através da autoridade central responsável pelas questões em matéria de alimentos do
Estado-Membro de residência do requerente.
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso obter?

As autoridades centrais dos Estados-Membros podem ser consultadas aqui.
16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?
Sim.
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de alimentos
nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado correspondentes?
18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do capítulo
V do regulamento da pensão de alimentos?
Em relação aos pedidos recebidos, o Ministério da Justiça contactará o serviço competente, prestando apoio judiciário a fim de
atribuir um advogado ao requerente residente no estrangeiro. No caso referido no artigo 46.º do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do
Conselho, é garantida a isenção total das custas e os honorários do advogado também devem ser pagos pelo Estado. Nos casos
referidos no artigo 47.º, as partes têm direito ao diferimento do pagamento dos custos materiais nos termos da legislação
húngara. No âmbito desse direito, o Estado paga os custos incorridos no âmbito do processo (p. ex., as custas judiciais, os
honorários do advogado) antecipadamente, qualquer que seja a situação financeira da entidade em causa, mas se a parte perder
o caso, o tribunal pode ordenar-lhe que pague esses custos. Se o requerente provar que, em razão da sua situação financeira,
tem direito à isenção total dos custos ao abrigo da legislação da Hungria, não terá de pagar os custos mesmo que perca o
processo.
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º do
regulamento da pensão de alimentos?
Na Hungria, a aplicação do Regulamento das obrigações alimentares é regulada pela

Lei LXVII de 2011.

A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede
Judiciária Europeia. As traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional
competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão
e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta
página.
Os Estados-Membros responsáveis pela gestão das páginas com conteúdos nacionais estão a proceder atualmente à atualização
de alguns dos conteúdos deste portal para ter em conta a saída do Reino Unido da União Europeia. A eventual permanência de
conteúdos que não refletem a saída do Reino Unido é involuntária e será devidamente corrigida.
Última atualização: 05/10/2017
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1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que
devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
Em Malta o termo «alimentos» diz respeito ao montante devido a um credor por um devedor em relação a um acordo em matéria
de prestação de alimentos decorrente de uma relação familiar. Sempre que as relações são formalizadas através de um
casamento ou uma união civil, uma parte nessa relação é obrigada a prestar alimentos à outra parte.
O termo «obrigação de alimentos» diz respeito à obrigação de pagar um montante a título de alimentos, que tem de ser pago pelo
credor ao devedor nas circunstâncias descritas. Existe uma obrigação de alimentos independentemente de ter sido ou não fixado
o montante dos alimentos e de ter ou não sido paga a prestação de alimentos.
O artigo 3.º-B do Código Civil prevê que os cônjuges e ex-cônjuges devem prestar apoio material mútuo e determina que os
progenitores têm a obrigação de prover ao sustento dos filhos. O artigo 4.º da Lei relativa às uniões civis estipula que as partes
numa união civil dispõem dos mesmos direitos e obrigações que as pessoas casadas e, portanto, são obrigadas a prestar apoio
material mútuo mesmo após o fim da relação, a menos que exista justa causa para o não pagamento de alimentos. De acordo
com o artigo 8.º do Código Civil, e em circunstâncias excecionais, os filhos têm a obrigação de prestar alimentos aos pais ou
outros ascendentes sem meios económicos suficientes.
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
Em geral, um menor beneficia de alimentos até aos 16 anos. Todavia, o artigo 3.º-B, n.º 2, do Código Civil determina que os pais
também são obrigados à prestação adequada de alimentos aos filhos se estes ainda receberem formação escolar, profissional ou
uma aprendizagem a tempo inteiro até atingirem 23 anos. O mesmo artigo estabelece ainda que os pais são responsáveis por
prestar alimentos aos filhos se estes sofrerem de deficiência física ou mental, tal como definido na Lei sobre a igualdade de
oportunidades (pessoas com deficiência).
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?
Para obter uma decisão que determine o montante de alimentos a pagar e a frequência de tal pagamento é necessário apresentar
um pedido ao tribunal civil (secção de família).
Neste caso, o procedimento tem início com a nomeação, por parte do tribunal, de um mediador que convidará as partes (ou os
seus representantes) para uma reunião no tribunal, durante a qual o mediador as ajudará a chegarem a um acordo amigável. Se
as partes chegarem a acordo relativamente ao texto de uma convenção de alimentos, o mediador envia uma cópia do projeto ao
juiz que preside à secção de família do tribunal civil. Este último examina a convenção e, se considerar que nenhuma das partes,
nomeadamente a pessoa a quem a prestação alimentar é devida, será prejudicada pela referida convenção, emite uma decisão a
favor do projeto e as partes podem comparecer perante o notário para assinarem o acordo.
Sempre que as partes não consigam chegar a um acordo provisório relativo à prestação de alimentos durante o processo de
mediação, o mediador comunica a questão ao juiz que preside ao tribunal de família para que se dê início ao procedimento
judicial. Nesse caso, o tribunal de família procede à apreciação das observações apresentadas pelos advogados de ambas as
partes e emite uma decisão sobre a questão.

Os procedimentos perante o mediador são gratuitos e não é necessário que as partes se façam assistir por um advogado, mas é
sempre aconselhável recorrer a aconselhamento jurídico antes de celebrar acordos deste tipo. Por outro lado, os procedimentos
perante o tribunal implicam advogados e custas judiciais, salvo se as partes apresentarem um pedido de apoio judiciário e dele
beneficiarem.
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?
Os pedidos podem ser apresentados pelo credor, por um representante deste ou pelo tutor da criança. A prestação de alimentos
a menores deve ser solicitada pela pessoa titular da guarda da criança.
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?
Através do Aviso Legal 396, de 2003 ( Legislação subsidiária12.19), o tribunal competente para proferir decisões em matéria
família é o tribunal civil (secção de família). Portanto, é este último tribunal que decide o montante de alimentos que deve ser
pago (a menos que as partes cheguem a acordo perante o mediador).
Caso um devedor não pague a prestação de alimentos, o credor tem a possibilidade de apresentar uma queixa à polícia, a qual
pode iniciar o procedimento penal contra o devedor. Esta ação será instaurada no Tribunal de Magistrados (jurisdição penal).
6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central ou
local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
Para instaurar um procedimento em matéria de alimentos a partir do estrangeiro por força do Regulamento (CE) n.º 4/2009, é
necessário contactar a autoridade central de Malta que subsequentemente dará início ao processo perante o mediador e, se
considerar necessário, perante o tribunal civil (secção de família).
A autoridade central de Malta também ajuda o credor a apresentar os seus argumentos junto da polícia para a instauração de
uma ação penal, caso seja necessário.
7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios financeiros
suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
Em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 4/2009, os procedimentos relativos à prestações de alimentos a menores são
instaurados pela autoridade central de forma gratuita.
No que se refere à prestação de alimentos entre cônjuges, a autoridade central ajuda o cônjuge nos procedimentos que são
gratuitos, como a mediação perante o tribunal de família. Se a mediação falhar, é necessário que o credor recorra aos serviços de
um advogado que o assistirá perante os tribunais malteses. As custas relativas aos tribunais e advogados encontram-se previstas
no anexo A do Código de Organização e de Processo Civil (capítulo 12 da legislação de Malta). Se um requerente de alimentos
entre cônjuges tiver direito a apoio judiciário, de acordo com a legislação maltesa, a autoridade central deve ajudar essa pessoa
em conformidade.
8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão do
tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de que
forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
A fixação pelo tribunal do montante da prestação de alimentos varia, pois depende de vários critérios. Não obstante o facto de
não existir uma fórmula para a fixação da prestação de alimentos, o tribunal de família (secção de família) toma em consideração
os seguintes fatores:
i. O nível de vida do devedor e do credor e/ou dos filhos;
ii. A eventual necessidade de um montante monetário suplementar a favor do menor devido a uma deficiência ou carência que
apresente; e
iii. O exercício ou não pelo devedor do seu direito de visita aos filhos.
Uma decisão judicial pode ser reexaminada, mas é difícil alterar uma decisão em matéria de prestação de alimentos que deve ser
paga, designadamente se as circunstâncias permanecerem inalteradas. Caso se verifique uma alteração das circunstâncias (por
exemplo, o menor necessita de uma prestação alimentar superior devido a doença prolongada ou o salário do devedor é
substancialmente alterado), os tribunais podem modificar as condições da prestação de alimentos.

Em regra, o tribunal de família exige que o montante de alimentos aumente todos os anos em função da taxa de inflação nacional.
No mesmo sentido, uma cláusula que prevê o aumento dos alimentos com base na taxa de inflação é geralmente incluída na
convenção de alimentos celebrada durante o procedimento de mediação.
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
A prestação de alimentos pode ser paga diretamente pelo devedor ao credor em espécie, cheque ou transferência bancária. O
tribunal pode decidir que o montante devido na prestação de alimentos deve ser deduzido dos rendimentos do devedor, sendo o
montante devido diretamente transferido para o credor. Em geral, esta última opção verifica-se quando o devedor não paga os
alimentos repetidamente.
Se a autoridade central de Malta for incumbida de dar início a uma ação em nome do credor, toma medidas para incentivar o
devedor a enviar o pagamento diretamente para o credor. Se o devedor se recusar a pagar, a questão será apresentada ao
tribunal.
Nesse caso, a autoridade central de Malta solicitará ao tribunal que emita a injunção necessária para que as contas bancárias do
devedor sejam penhoradas e a prestação seja remetida ao credor.
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o pagamento?
A autoridade central utiliza todas as vias de recurso disponíveis nos termos da legislação maltesa. Em especial, enviará
primeiramente uma carta indicando que será instaurada uma ação judicial contra a pessoa em causa. Após contestação dessa
carta, a autoridade central solicitará ao credor que faça um depoimento sob juramento e a questão será remetida à polícia
maltesa que agirá contra o devedor em conformidade com as disposições do Código Penal.
Sempre que necessário, a autoridade central de Malta ajudará o requerente para que os advogados, quer da unidade de apoio
judiciário quer da autoridade central, deem início à ação civil contra o devedor com vista ao pagamento dos alimentos em atraso.
Neste caso, se o devedor possuir rendimentos, é possível apresentar um pedido junto do tribunal para que parte dos rendimentos
seja penhorada e diretamente transferida para o credor. Se o devedor possuir bens de valor, mas não possuir rendimentos, o
tribunal pode liquidar os bens e orientar o pagamento para a autoridade central que, por sua vez, o enviará ao credor.
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e os
prazos de prescrição previstos no regime de execução
O prazo de prescrição para instaurar a ação penal na sequência do incumprimento da prestação de alimentos é de seis meses.
Uma ação penal não terá ganho de causa se o credor não apresentou uma queixa junto da polícia no prazo de seis meses a
contar do dia em que a prestação alimentar era devida.
O artigo 2156.º do Código Civil prevê que as ações para pagamento de alimentos prescrevem cada cinco anos.
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
A autoridade central de Malta presta assistência:
a. Aos credores que residam no estrangeiro, sempre que necessitem de instaurar uma ação contra um devedor em Malta,
nomeadamente através da busca do paradeiro do devedor e facilitando os procedimentos contra este (tais pedidos são tratados
como «processos recebidos»);
b. Aos credores que residam em Malta, sempre que necessitem de instaurar uma ação contra um devedor que resida no
estrangeiro, por meio do envio de um pedido a outra autoridade central para que efetue a busca do paradeiro e instaure a ação
contra o devedor.
13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
Tal não é possível.
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?

Se o credor residir em Malta e o devedor residir noutro Estado-Membro, esse credor pode solicitar à autoridade central de Malta
que colabore com a autoridade central do outro Estado-Membro para que o devedor seja localizado, contactado e informado da
obrigação de pagar alimentos.

Se não existir uma decisão relativa ao montante de alimentos devido, a autoridade central de Malta deve estabelecer contacto
com a autoridade central do outro Estado-Membro e solicitar a sua assistência para que os tribunais ou as autoridades
administrativas desse Estado-Membro emitam uma decisão que fixe o montante de alimentos a receber do devedor.
No seguimento do que precede, a autoridade central de Malta deve estabelecer contacto com a autoridade central estrangeira
com vista à receção de informações sobre a melhor forma de garantir a execução da decisão em matéria de prestação de
alimentos, a menos que o devedor colabore voluntariamente.
14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

As informações de contacto da autoridade central de Malta encontram-se publicadas no sítio Web do Atlas Judiciário da UE.
15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:
15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?

No âmbito dos casos transfronteiriços relativos à prestação de alimentos, a autoridade central de Malta ajuda o credor no
estrangeiro a obter a prestação de alimentos, representando-o perante todas as outras autoridades administrativas ou perante os
tribunais, consoante as circunstâncias do caso. A autoridade central de Malta exige o preenchimento dos impressos necessários e
pode solicitar ainda uma autorização do credor antes de dar início a qualquer ação judicial.
Sempre que o credor solicite alimentos ao devedor a título de obrigação alimentar entre cônjuges, o apoio judiciário gratuito para
auxiliar tal credor perante os tribunais será concedido apenas se este último cumprir os mesmos critérios aplicados ao apoio
judiciário gratuito concedido às pessoas residentes em Malta.
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso obter?

As informações de contacto da autoridade central de Malta encontram-se disponíveis no Atlas Judiciário da UE. A autoridade
central exerce as funções i) a j), descritas em maior pormenor na pergunta 19, que consistem em localizar o paradeiro do
devedor, garantir que existe uma decisão executória contra o devedor (e, na falta desta, ajudar o credor a obter uma) e auxiliar o
devedor na execução da referida decisão.
16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?
Sim, Malta encontra-se vinculada pelo Protocolo da Haia de 2007.
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de alimentos
nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado correspondentes?
Não aplicável.
18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do capítulo
V do regulamento da pensão de alimentos?
A autoridade central aconselha gratuitamente as pessoas que se lhe dirijam em matéria de processos transfronteiriços de
prestação de alimentos. Sempre que o pedido seja efetuado por uma pessoa que resida no estrangeiro, a autoridade central de
Malta deve certificar-se que é facultado à pessoa o apoio de que necessita, em função da natureza do pedido apresentado. Em
especial, se for apresentado um pedido para apoio pessoal, a autoridade central de Malta faculta ao requerente aconselhamento
e orientações gerais.
Se o pedido de alimentos diz respeito a menores, a autoridade central de Malta certifica-se de que a ação judicial contra o
devedor é apresentada sem quaisquer custos.
Sempre que um credor residente em Malta solicite à autoridade central deste país que o ajude na cobrança de alimentos
provenientes do estrangeiro, essa autoridade ajudará a pessoa na instauração do procedimento perante os tribunais e mantém-se
em contacto com a autoridade central estrangeira relativamente ao resultado do processo e à possibilidade da cobrança dos
alimentos devidos.
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º do
regulamento da pensão de alimentos?

São atribuídos funcionários a cada processo com vista a garantir que a autoridade central de Malta transmite e recebe os pedidos,
mantém o contacto com o devedor e o credor, e informa a autoridade central estrangeira sobre a evolução de cada processo. O
funcionário responsável pelo processo é assistido por advogados com experiência processual em matéria de direito de família e
direito administrativo.
No âmbito dos processos que devem ser remetidos ao estrangeiro, o funcionário responsável pelo processo corresponde-se
diretamente com a pessoa de contacto em Malta e a autoridade central estrangeira. Em geral, a comunicação é efetuada por
correio eletrónico e/ou correio normal. Todavia, em determinadas situações, são estabelecidos contactos telefónicos com a
autoridade central estrangeira ou a pessoa que solicita os serviços à autoridade central de Malta. No que se refere aos processos
recebidos do estrangeiro, a autoridade central de Malta deve desenvolver esforços para manter o cliente informado de toda a
correspondência entre as autoridades centrais.
Podem ser tomadas algumas das seguintes medidas, nomeadamente:
a) Para prestar ou facilitar a prestação de assistência jurídica, sempre que as circunstâncias o exijam. Se necessário e exigido, a
autoridade central pode contratar um advogado para representar o cliente ou ordenar que o cliente seja assistido por advogados
que prestem apoio judiciário ou outros profissionais, consoante o caso;
b) Para ajudar a localizar o paradeiro do devedor ou o do credor, em especial por força dos artigos 61.º, 62.º e 63.º do
Regulamento. Nestas circunstâncias, a autoridade central procede em primeiro lugar a pesquisas preliminares nas bases de
dados públicas para encontrar os endereços registados e as coordenadas da pessoa em causa. Sempre que sejam facultadas
informações adicionais à autoridade central de Malta, são efetuadas buscas em conformidade e contactadas outras entidades
governamentais para lhes solicitar que facultem informações sobre o património do devedor;
c) Para ajudar a obter informações pertinentes relativas aos rendimentos e, se necessário, a outras condições financeiras do
devedor ou do credor, nomeadamente a localização de bens, em especial nos termos dos artigos 61.º, 62.º e 63.º do
Regulamento. A autoridade central contacta o serviço nacional de emprego para determinar se essa pessoa exerce atualmente
um emprego. Se for instaurado um processo judicial contra o devedor, a autoridade central aconselha o advogado que representa
o credor a solicitar ao tribunal que contacte outros serviços públicos, como a administração fiscal, a autoridade dos transportes e
os bancos locais ou qualquer outra entidade relevante, com vista a obter elementos de prova dos rendimentos e património do
devedor;
d) Para incentivar soluções amigáveis com vista à obtenção do pagamento voluntário dos alimentos, sempre que adequado
através de mediação, conciliação ou outros meios semelhantes. Antes de dar início a qualquer tipo de ação judicial, a autoridade
central de Malta contacta o devedor e encoraja um acordo amigável, explicando por que motivo este constitui a melhor opção.
Sempre que a probabilidade de mediação seja elevada, a autoridade central de Malta remete a questão para mediadores
profissionais, mas caso a resolução amigável do litígio entre as partes seja improvável, é instaurada uma ação judicial;
e) Para facilitar a execução em curso das decisões em matéria de alimentos, nomeadamente quaisquer pagamentos em atraso. A
autoridade central de Malta pode dar início aos procedimentos aplicáveis ou sugerir que se dê início a uma ação judicial contra o
devedor, com vista à liquidação, por parte do tribunal, de quaisquer bens do devedor, ou à receção de uma ordem judicial para a
penhora de uma parte do seu salário;
f) Para facilitar a cobrança e a transferência rápida das prestações alimentares. A autoridade central de Malta instaura uma ação
judicial solicitando ao tribunal que ordene que o devedor pague a prestação de alimentos diretamente ao credor. Se o devedor
não efetuar esses pagamentos, a autoridade central de Malta solicita aos tribunais, no caso de alimentos em benefício de
menores, que emitam a injunção necessária para que os bens do devedor sejam penhorados e as receitas daí resultantes
enviadas ao credor. No caso de obrigações de alimentos entre cônjuges, a autoridade central de Malta auxilia o requerente na
obtenção dos referidos alimentos por intermédio de advogados ou do regime de apoio judiciário;
g) Para facilitar a obtenção de provas documentais ou de outro tipo, sem prejuízo do disposto no Regulamento (CE) n.º 1206
/2001. Se as informações ou os documentos necessários já se encontrarem no domínio público, a autoridade central de Malta
recolhe tais informações e transmite-as ao credor. Caso as informações não sejam do domínio público, será efetuado um pedido
especial à autoridade ou entidade que as conserva. Se for impossível disponibilizar essas informações, a autoridade central pode
solicitar ao tribunal que ordene a sua disponibilização, em função das circunstâncias do caso;
h) Para prestar assistência tendo em vista determinar a filiação, se for necessário para efeitos da cobrança de alimentos. A
autoridade central de Malta orienta o requerente durante o procedimento judicial de determinação da filiação e faculta ao
requerente informações sobre os serviços privados necessários para tal fim, designadamente os relativos aos testes de ADN, se
aplicável.

Sempre que necessário, a autoridade central ajuda o cidadão estrangeiro a obter um representante que possa estar presente em
Malta em seu nome e ser citado no ato público conexo. Em alternativa, a questão da filiação pode ter de ser decidida pelos
tribunais e, portanto, a autoridade central de Malta assegura apenas que a questão é submetida à apreciação de um tribunal para
que este possa emitir uma decisão sobre a matéria;
i) Para iniciar ou facilitar o início da instância, a fim de obter as medidas provisórias necessárias de caráter territorial tendo por
finalidade assegurar uma solução para um pedido de alimentos pendente. Se a autoridade central de Malta suspeitar que um
devedor toma medidas para deteriorar a sua própria situação económica, assegura que são solicitadas as injunções necessárias
para que o devedor seja proibido de dissipar o património contra o interesse do credor;
j) Para facilitar a citação ou notificação de atos, sem prejuízo do disposto no Regulamento (CE) n.º 1393/2007. Sempre que sejam
necessárias informações adicionais sobre o devedor e estas possam ser recolhidas e transmitidas legalmente a qualquer pessoa
singular em Malta, a autoridade central de Malta dá instruções aos seus funcionários para recolherem tais informações. Estas
últimas podem ser recolhidas junto de entidades públicas ou privadas.
Sempre que necessário, a autoridade central de Malta deve entrar em contacto com as entidades requerentes e requeridas
designadas por força do Regulamento (CE) n.º 1393/2007, a fim de garantir que determinados documentos são devidamente
citados ou notificados.
A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede
Judiciária Europeia. As traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional
competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão
e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta
página.
Os Estados-Membros responsáveis pela gestão das páginas com conteúdos nacionais estão a proceder atualmente à atualização
de alguns dos conteúdos deste portal para ter em conta a saída do Reino Unido da União Europeia. A eventual permanência de
conteúdos que não refletem a saída do Reino Unido é involuntária e será devidamente corrigida.
Última atualização: 10/03/2020
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1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que
devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
A obrigação de alimentos consiste na obrigação de contribuir para a subsistência do credor de alimentos. A obrigação de pagar
uma pensão decorre do parentesco e da afinidade, bem como de vínculo matrimonial (anterior).
Quem é obrigado a pagar alimentos a outra pessoa?

- Os pais aos filhos,
- Os filhos aos pais,
- O cônjuge divorciado ao outro cônjuge (ex-união de facto).
A obrigação de alimentos que existe entre cônjuges durante o casamento continua após a sua dissolução. O tribunal pode, na
sentença de divórcio ou em sentença posterior, conceder ao ex-cônjuge que o solicitar uma pensão de alimentos a cargo do
outro, quando o primeiro não dispuser de rendimentos suficientes para assegurar a sua própria subsistência (e não exista uma
expectativa razoável de poder obtê-los). Para estabelecer esta pensão alimentar, o juiz tomará em consideração as necessidades
do ex-cônjuge e os meios (recursos financeiros) do outro. Pode também ter em conta fatores não financeiros, como a duração do
casamento ou a duração da coabitação. Se o tribunal não especificar um prazo, a obrigação de alimentos cessa automaticamente
após 12 anos. O tribunal pode prorrogar este período a pedido do ex-cônjuge que tiver solicitado a pensão alimentar, nos casos
em que este se encontre numa situação financeira particularmente difícil. No caso de um matrimónio curto (5 anos no máximo) e
sem filhos, a duração da obrigação de alimentos não será, em princípio, superior à duração do casamento.
O que precede aplica-se também aos alimentos entre ex-parceiros de uniões de facto.
Os ex-cônjuges podem estabelecer acordos extrajudiciais relativos a alimentos, que são geralmente estabelecidos no acordo de
divórcio. Na prática, este acordo será homologado pelo tribunal na sentença de divórcio. A homologação confere ao credor de
alimentos maior segurança jurídica.
Outras categorias de obrigações de alimentos:

Cônjuges/parceiros de uniões de facto
Tanto os cônjuges como os parceiros de uniões de facto devem, salvo circunstâncias excecionais, contribuir para as despesas do
agregado familiar. Podem concertar outras disposições relativamente a este aspeto em convenções antenupciais ou acordos de
uniões de facto.
Pai biológico/companheiro da mãe
O pai biológico da criança tem a obrigação de pagar alimentos à criança por ele procriada (mas não reconhecida), desde que esta
não tenha uma relação familiar legal com ele ou com qualquer outro homem (ou seja, desde que não exista um pai legal). A
mesma obrigação é aplicável ao companheiro das mães que consentiram num ato suscetível de dar origem à procriação da
criança.
Guarda conjunta
A pessoa que, não sendo seu pai, tem a guarda de uma criança juntamente com o progenitor tem uma obrigação de alimentos
para com essa criança (artigo 1:253w BW). A obrigação de alimentos mantém-se até o menor atingir 21 anos, altura em que
termina a guarda conjunta devido ao facto de o menor ter atingido a maioridade.
Em que casos?
Em termos gerais, a obrigação de pagar alimentos só existe se o credor de alimentos se encontrar em situação de carência.
Considera-se que uma pessoa está em situação de carência quando não dispõe de rendimentos suficientes para o seu sustento e
não é razoavelmente provável que consiga obtê-los.
Exceção
Uma exceção a esta regra é o caso da obrigações de alimentos dos pais e pais biológicos para com filhos menores e para com
filhos adultos jovens (até aos 21 anos de idade). Nestes casos, a obrigação de alimentos é aplicável mesmo quando os credores
não estão em situação de carência.
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
No caso das crianças com menos de 18 anos (menores de idade), os pais devem pagar os custos inerentes ao seu cuidado e
educação, por exemplo, a sua subsistência e outras despesas decorrentes da educação, nomeadamente atividades de formação
e lazer. Os pais são obrigados a proporcionar cuidados e educação de acordo com os seus meios. A obrigação é aplicável
mesmo que o menor disponha dos seus próprios meios e/ou rendimentos.
No caso dos filhos com 18, 19 e 20 anos («adultos jovens»), os pais são responsáveis pelo pagamento da subsistência e da
educação. A subsistência e a educação significam os custos dos seus cuidados e educação durante a infância. Esta obrigação de
alimentos é independente da necessidade do credor de alimentos.
A obrigação de alimentos alargada também existe para esta categoria de filhos, mesmo que disponham dos seus próprios
rendimentos laborais ou de bens próprios, ou mesmo que sejam casados. No entanto, os eventuais rendimentos próprios dos
filhos determinam o seu grau de necessidade de uma pensão de alimentos.
No caso de filhos com idade igual ou superior a 21 anos, os pais só têm uma obrigação de alimentos se o filho se encontrar em
situação de necessidade ou não puder cuidar de si próprio. Por exemplo, se tiver uma deficiência física ou mental.
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?
O montante que o devedor de alimentos deve pagar pode ser estabelecido pelas próprias partes e registado num acordo ou
determinado por sentença judicial.
No contexto de processos de divórcio, é frequentemente solicitado ao tribunal que decida sobre os alimentos do ex-cônjuge ou
dos filhos menores de idade.
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?
Não. O pedido tem de ser apresentado pelo advogado do credor de alimentos. Os credores de alimentos não podem apresentar
um pedido sem um advogado. Os menores são representados pelo seu representante legal (normalmente um dos pais).
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?

Há que distinguir entre a competência judicial internacional (o tribunal neerlandês é competente?) e a jurisdição interna (que
tribunal neerlandês é competente?).
Competência internacional na União Europeia
No que diz respeito à competência internacional do tribunal neerlandês, é aplicável, no contexto da União Europeia, o
denominado Regulamento Bruxelas I, que contém normas relativas à competência dos tribunais no que se refere aos pedidos
de alimentos.
Em conformidade com o artigo 2.º do regulamento, o devedor de alimentos (demandado) que residir nos Países Baixos será, em
princípio, citado pelo credor de alimentos (demandante) para comparecer no tribunal neerlandês.
O Regulamento Bruxelas I inclui igualmente uma norma subsidiária respeitante às obrigações de alimentos. O artigo 5.º, n.º 2,
especifica que a pessoa que residir no território de um Estado-Membro pode ser demandada noutro Estado-Membro:
no tribunal do domicílio ou residência habitual do credor de alimentos;
ou, se se tratar de pedido adicional a uma ação relativa ao estado civil das pessoas, por exemplo o juiz do tribunal de
divórcio ou o que decide sobre a paternidade, no tribunal competente na matéria, salvo se este tribunal se fundamentar
exclusivamente na nacionalidade de uma das partes.
Segundo o primeiro travessão, o credor de alimentos residente nos Países Baixos pode citar um devedor de alimentos residente
em França, por exemplo, para comparecer no tribunal neerlandês com competência internacional nos termos do artigo 5.º, n.º 2.
É competente o tribunal da comarca de residência do demandante.
Além disso, no que diz respeito às obrigações de alimentos na União Europeia, está em vigor, desde 18 de junho de 2011, o
Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho, de 18 de dezembro de 2008, relativo à competência, à lei aplicável, ao
reconhecimento e à execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações alimentares.
As normas em matéria de competência do Regulamento Obrigações Alimentares coincidem amplamente com as do Regulamento
Bruxelas I. De acordo com a norma geral, o tribunal do local de residência habitual do requerido ou do credor de alimentos é
competente nos processos de obrigações de alimentos. Ao contrário do previsto no Regulamento Bruxelas I, a aplicação do
Regulamento Obrigações Alimentares não obriga a que o local de residência habitual do requerido esteja situado no território de
um Estado-Membro.
Competência internacional fora da União Europeia
No que diz respeito à competência internacional dos tribunais neerlandeses fora do contexto da União Europeia, é aplicável o
seguinte: se o demandado (independentemente de ser credor ou devedor) residir fora da União Europeia, não é aplicável o
referido Regulamento Bruxelas I, e o tribunal neerlandês baseia a sua competência do Código de Processo Civil (Wetboek van
Burgerlijke rechtsvordering). O tribunal neerlandês competente em matéria de divórcio pode, nesse caso, adotar medidas
cautelares ou acessórias em matéria de divórcio ou de questões conexas, tais como uma pensão de alimentos ou a ocupação
continuada da casa de morada de família. O tribunal neerlandês tem igualmente competência para decidir sobre um pedido
independente de pensão de alimentos, se o demandante ou uma ou mais das partes em causa no pedido viverem nos Países
Baixos ou, se o caso tiver uma conexão suficiente com a jurisdição dos Países Baixos, se optarem por um tribunal neerlandês
competente ou se a parte em causa participar no decurso do processo e não se opuser à competência.
Competência interna
No que diz respeito à competência interna dos tribunais neerlandeses, a norma relativa ao tipo de tribunal (tribunal judicial,
tribunal de recurso, Supremo Tribunal dos Países Baixos) é a de que o tribunal judicial é o competente em questões de alimentos.
O Código de Processo Civil determina qual o tribunal competente. A competência recai sobre o tribunal do domicílio do
demandante (ou de um dos demandantes) ou de uma das partes em causa declaradas no pedido escrito ou, na ausência de um
domicílio de uma destas partes, o tribunal do local de residência efetiva de uma delas.
6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central ou
local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
Os pedidos para estabelecimento, alteração ou termo da pensão de alimentos devem ser apresentados por um advogado que
representará o demandante durante o processo. Os nomes e endereços dos advogados estão disponíveis no sítio da Ordem
dos advogados neerlandeses.

Existe igualmente uma Associação de advogados de família e mediadores de divórcio cujos membros são especialistas em
divórcios e alimentos, entre outras matérias. Também se dedicam à mediação em casos de divórcio e a tudo o que esta envolve.
7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios financeiros
suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
Deve pagar-se uma contribuição para os custos relativos à administração da justiça nos processos judiciais. Trata-se da taxa de
registo do tribunal. Para além disto, também devem ser pagos os honorários do advogado e do oficial de justiça.
Se o litigante não puder suportar os custos (totais) do advogado, pode, em certas circunstâncias, solicitar apoio judiciário. É o
denominado «processo de apoio judiciário». O Governo paga parte dos custos e o litigante paga uma «contribuição pessoal»,
cuja quantia depende dos seus rendimentos e recursos financeiros. O Conselho de Apoio Judiciário concede o apoio judiciário.
O litigante deve apresentar um pedido de apoio judiciário ao Conselho na área de jurisdição (=jurisdição de um tribunal de
recurso) em que se situa o escritório do advogado. Na prática, o pedido é frequentemente apresentado pelo advogado, se este for
contactado antes da apresentação.
Além disso, deve ser apresentada uma «declaração de rendimentos e património» (a obter junto da autarquia do local de
residência). Esta declaração deve ser enviada com o pedido ao Conselho de Apoio Judiciário, que deve verificar se o litigante tem
direito ao mesmo. Em caso afirmativo, é emitido o certificado que dá direito a apoio judiciário. A taxa de registo do tribunal é
igualmente reduzida nestes casos.
O direito a apoio judiciário também se aplica em caso de litígios transfronteiras, isto é, quando o demandante reside fora dos
Países Baixos. Esta situação está prevista na Diretiva Apoio Judiciário Transfronteiriço da UE. O apoio judiciário pode ser
solicitado, em conformidade com os artigos 23.º-A a 23.º-K da Lei do Apoio Judiciário ( Wet op de rechtsbijstand), através do
Conselho de Apoio Judiciário, em Haia, mediante formulário constante da referida diretiva, idêntico para todos os EstadosMembros.
Caso necessário, o
resposta 14.2.

Conselho de Apoio Judiciário pode ajudar a escolher o advogado. O endereço do Conselho é fornecido na

8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão do
tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de que
forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
Na sua decisão, o tribunal tomará em consideração as necessidades da pessoa que reclama ou que recebe a pensão de
alimentos e os meios (recursos financeiros) da pessoa que deve pagar ou está a pagar a pensão de alimentos. Necessidades e
meios são conceitos relativos. O tribunal dispõe de um certo grau de liberdade para adotar uma decisão segundo as
circunstâncias de cada caso individual. O setor judiciário elaborou diretrizes (as denominadas normas Trema), mas estas não
vinculam o tribunal.
Os seguintes rendimentos e despesas são importantes para a decisão do tribunal:
Rendimentos salariais;
Rendimentos salariais provenientes de um emprego acessório;
Bolsas de estudo;
Prestações sociais;
Pensão de reforma;
Rendimentos de (sub)arrendamento;
Juros e outros rendimentos de ativos;
Contribuições para a economia doméstica de outros com quem vive;
Possibilidades existentes de aumentar os rendimentos (capacidade de ganhos);
Declarações de bens;
Pagamento de rendas;
Reembolso de hipotecas e juros, bem como encargos fixos. A parte da hipoteca ainda não paga deve também ser aqui
declarada;
Apólices de seguros;

Despesas de viagens regulares necessárias;
Obrigações financeiras para com outras pessoas;
Despesas médicas especiais do credor de alimentos e/ou de membros da sua família;
Despesas relativas com a produção de rendimentos;
Quaisquer declarações de dívidas.
Indexação legal
Anualmente, o Ministério da Justiça fixa a percentagem através da qual são aumentadas por lei as pensões de alimentos
concedidas pelo tribunal ou fixadas mediante acordo. No cálculo deste aumento percentual, o Ministério analisa a evolução
salarial nas empresas, na administração pública e noutros setores. Esta percentagem é publicada o Jornal Oficial neerlandês (Sta
atscourant).
Existem várias exceções a este ajustamento automático das pensões de alimentos. As partes, bem como os tribunais, podem
excluir a indexação legal ou estabelecer um método alternativo.
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
Os alimentos para ex-cônjuges são pagos diretamente ao credor dos mesmos. Os pagamentos de alimentos determinados pelo
tribunal para os filhos menores são pagos diretamente ao progenitor (ou ao tutor) que tiver a guarda dos filhos.
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o pagamento?
Se a obrigação de alimentos for determinada por sentença judicial e o devedor da mesma não proceder ao pagamento, o
cumprimento pode ser executado através do serviço nacional de cobrança do pagamento de alimentos (LBIO - Landelijk
Bureau Inning Onderhoudsbijdragen), em Roterdão. O cumprimento também pode ser executado por um oficial de justiça. Na
ausência de sentença, o caso deve ser apresentado no tribunal através de advogado.
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e os
prazos de prescrição previstos no regime de execução
No caso de penhora de prestações ou salários, deve ser tido em conta o limiar de isenção da penhora. O prazo de prescrição da
pensão de alimentos devida mensalmente é de 5 anos. Caso exista uma sentença na qual estejam registados os juros de mora,
ou seja, se tiver sido efetivamente determinado um montante fixo, o prazo de prescrição é de vinte anos. Para evitar a caducidade
do direito, o prazo de prescrição tem de ser suspenso.
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
No caso de pagamentos em atraso de alimentos de menores e/ou ex-cônjuges, a autoridade competente é o serviço nacional
de cobrança do pagamento de alimentos (LBIO).
O LBIO deve ser autorizado para o efeito pelo credor de alimentos. O LBIO pode, se necessário, proceder à cobrança mediante
execução forçada. O LBIO pode, por exemplo, penhorar salários, pensões ou bens móveis ou imóveis do devedor de alimentos.
Os serviços prestados pelo LBIO são gratuitos para o credor de alimentos se ambas as partes forem residentes nos Países
Baixos. Após a apresentação do pedido, procura-se, em primeiro lugar, impedir os custos de cobrança através de um breve
processo de mediação e/ou da apresentação de uma explicação. Este procedimento é eficaz em quase três quartos dos casos.
No entanto, quando o LBIO assume a responsabilidade pela cobrança, o devedor de alimentos paga os custos da cobrança ao
LBIO. O LBIO cobra um montante corresponde a 15 % dos montantes mensais devidos e dos juros de mora. Os eventuais custos
de execução também são pagos pelo devedor de alimentos.
13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
Apesar de o LBIO ser uma instituição governamental, não há lugar ao adiantamento de pagamentos de alimentos. O governo
pode, contudo, fazê-lo no caso de alimentos a menores ou de apoio judiciário.
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?

O LBIO ocupa-se também da cobrança internacional de alimentos. Estas tarefas decorrem de regulamentos e convenções em
que os Países Baixos são parte.

Os Países Baixos são parte na Convenção das Nações Unidas sobre a cobrança de alimentos no estrangeiro, Nova Iorque, 20 de
junho de 1956. Trata-se de uma convenção sobre auxílio judiciário mútuo cujo objetivo consiste em facilitar a obtenção de
alimentos em processos internacionais. Para o efeito, a Convenção estabeleceu um sistema de instituições emissoras e
recetoras, que apoiam o credor de alimentos na execução dos seus créditos. O LBIO é a instituição emissora e recetora nos
Países Baixos.
Os residentes nos Países Baixos que tenham problemas com a cobrança de alimentos de devedores residentes no estrangeiro
(isto é, num país que seja parte na Convenção de Nova Iorque) podem invocar essa Convenção. A Convenção diz respeito tanto
aos alimentos de menores como aos de ex-cônjuges.
A Convenção de 23 de novembro de 2007 sobre a cobrança internacional de alimentos em benefício dos filhos e de outros
membros da família está em vigor desde 1 de agosto de 2014 entre a União Europeia (exceto a Dinamarca) e os restantes
Estados contratantes. Para além dos Estados-Membros da UE, a Convenção está também em vigor na Albânia, na
BósniaHerzegovina, na Noruega e na Ucrânia. No que se refere às relações entre EstadosMembros da UE, o Regulamento
Obrigações Alimentares [Regulamento (CE) n.º 4/2009] prevalece sobre a Convenção.
A Convenção da Haia sobre a cobrança internacional de alimentos é aplicável aos menores de 21 anos de idade. Pode ser
alargada a outros membros da família se ambos os Estados contratantes envolvidos adotarem uma declaração para o efeito.
Para obter os serviços do LBIO, deve apresentar-se o formulário «
LBIO).

cobrança de alimentos no estrangeiro» (disponível no sítio do

As atividades levadas a cabo pelo LBIO e pelas próprias instituições estrangeiras no contexto da Convenção de Nova Iorque e do
Tratado com os EUA são, em princípio, gratuitas. Podem surgir custos associados a processos judiciais no estrangeiro ou à
cobrança da pensão de alimentos.
14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

No caso de alimentos de menores e ex-cônjuges:
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (

LBIO)

Postbus 8901
3009 AX Rotterdam
Em caso de apoio judiciário:
Raad voor Rechtsbijstand
Postbus 450
2501 CL Den Haag
Telefone +31703701414
Em caso de apoio judiciário em processos transnacionais:
Raad voor Rechtsbijstand
Regiokantoor Den Haag
attn. Jan Ouwehand
Laan van Meerdervoort 51B
2517 AE Den Haag
Tel +31(0)88 787 1320
Correio eletrónico:

j.ouwehand@rvr.org

15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:
15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?

O LBIO também procede à cobrança de alimentos a devedores de alimentos residentes nos Países Baixos a pedido de credores
de alimentos residentes no estrangeiro. Se um credor de alimentos residente noutro Estado-Membro desejar pedir alimentos a um

devedor residente nos Países Baixos, pode invocar o sistema da Convenção. Deve então dirigir-se à instituição recetora no seu
próprio país, que entrará em contacto com a instituição recetora dos Países Baixos (o LBIO). Esta instituição tomará então as
medidas necessárias para a cobrança dos alimentos.
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso obter?

Para obter os contactos, ver a resposta 14.2.
16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?
Sim.
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de alimentos
nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado correspondentes?
Não aplicável.
18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do capítulo
V do regulamento da pensão de alimentos?
Deve pagar-se uma contribuição para os custos relativos à administração da justiça nos processos judiciais. Trata-se da taxa de
registo do tribunal. Para além disto, também devem ser pagos os honorários do advogado e do oficial de justiça. Se o litigante não
puder suportar os custos (totais) do advogado, pode, em certas circunstâncias, solicitar apoio judiciário. É o denominado
«processo de apoio judiciário». O Governo paga parte dos custos e o litigante paga uma «contribuição pessoal», cuja quantia
depende dos seus rendimentos e recursos financeiros.
O Conselho de Apoio Judiciário concede apoio judiciário. O litigante deve apresentar um pedido de apoio judiciário ao Conselho
na área de jurisdição (=jurisdição de um tribunal de recurso) em que se situa o escritório do advogado.
O litigante deve apresentar um pedido de apoio judiciário ao Conselho na área de jurisdição (=jurisdição de um tribunal de
recurso) em que se situa o escritório do advogado. Na prática, o pedido é frequentemente apresentado pelo advogado, se este for
contactado antes da apresentação. Além disso, deve ser apresentada uma «declaração de rendimentos e património» (a obter
junto da autarquia do local de residência). Esta declaração deve ser enviada com o pedido ao Conselho de Apoio Judiciário, que
verifica se o litigante tem direito ao mesmo. Em caso afirmativo, é emitido o certificado que dá direito a apoio judiciário. A taxa de
registo do tribunal é igualmente reduzida nestes casos.
O direito a apoio judiciário também se aplica em caso de litígios transfronteiras, isto é, quando o demandante residir fora dos
Países Baixos. Esta situação está prevista na Diretiva Apoio Judiciário Transfronteiriço da UE. O apoio judiciário pode ser
solicitado, em conformidade com os artigos 23.º-A a 23.º-K da Lei do Apoio Judiciário, através do Conselho de Apoio Judiciário,
em Haia, mediante formulário constante da referida diretiva, idêntico para todos os Estados-Membros. Em caso de necessidade,
o Conselho de Apoio Judiciário pode assistir na escolha do advogado.
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º do
regulamento da pensão de alimentos?
Não foram feitas alterações nos termos do artigo 51.º do regulamento.
A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede
Judiciária Europeia. As traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional
competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão
e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta
página.
Os Estados-Membros responsáveis pela gestão das páginas com conteúdos nacionais estão a proceder atualmente à atualização
de alguns dos conteúdos deste portal para ter em conta a saída do Reino Unido da União Europeia. A eventual permanência de
conteúdos que não refletem a saída do Reino Unido é involuntária e será devidamente corrigida.
Última atualização: 01/10/2019
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1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que
devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?

Em conformidade com o disposto no artigo 128.º do Código da Família e da Tutela, uma obrigação de alimentos é a obrigação
imposta a parentes consanguíneos em linha reta ou colateral de proporcionar meios de subsistência (vestuário, alimentação,
habitação, combustível e assistência médica), bem como, se necessário, meios para a educação (incluindo aqueles que permitam
o desenvolvimento físico e intelectual e o acesso à educação e cultura).
Por «alimentos» entende-se uma prestação pecuniária ou em espécie. No caso dos filhos, inclui igualmente uma contribuição
pessoal para a sua educação e uma contribuição para os encargos da vida familiar.
O «pedido de alimentos» consiste no direito de uma pessoa pedir a outra o cumprimento da obrigação de alimentos em seu
benefício.
Regra geral, a obrigação de alimentos decorre de diversos tipos de parentesco familiar. Em função do parentesco, o direito polaco
distingue as seguintes obrigações de alimentos:
1. obrigação de alimentos entre parentes (a pensão de alimentos em benefício dos filhos é uma categoria específica desta
obrigação): no caso dos parentes, apenas terão direito a alimentos as pessoas que se encontrem em dificuldades financeiras. Os
pais são obrigados a prestar alimentos aos filhos que não sejam economicamente independentes, salvo se os rendimentos dos
filhos forem suficientes para custear as suas despesas de alimentação e de educação. Os filhos com idade superior a 18 anos
perdem o direito a receber alimentos, exceto se pretenderem prosseguir os estudos e os resultados obtidos até então o
justificarem ou a obrigação de alimentos deva ser mantida em razão da saúde ou situação pessoal dos filhos em causa. Além
disso, os pais não são obrigados a prestar alimentos aos filhos que, com idade superior a 18 anos e reunindo todas as condições
para trabalhar, decidam prosseguir os seus estudos mas não os assumam de forma responsável, não obtenham resultados
satisfatórios ou não se apresentem aos exames previstos e, logo, não terminem os estudos no prazo estabelecido.
Se não for possível obter alimentos ou se tal obtenção implicar dificuldades excessivas, outros familiares podem ser obrigados a
prestar alimentos (por exemplo, os avós do menor, ou seja os pais de um devedor em situação de incumprimento);
2. obrigação de alimentos resultante de adoção: se a adoção criar exclusivamente uma relação entre adotante e adotado, o dever
de prestar alimentos do primeiro em relação ao segundo prevalece sobre o dever de prestar alimentos dos parentes em linha
ascendente e dos irmãos da pessoa adotada em relação a essa pessoa, já que vem em último lugar a obrigação de alimentos da
pessoa adotada em relação aos seus parentes em linha ascendente e irmãos. Em relação aos outros aspetos, aplicam-se à
pessoa adotada as regras expostas no n.º 1;
3. obrigação entre parentes por afinidade (madrasta, padrasto, enteados): apenas têm direito a alimentos as pessoas em
dificuldades financeiras e apenas se, na situação em apreço, a imposição da obrigação de alimentos estiver em consonância com
os princípios da interação social. Nos termos da legislação e jurisprudência polacas, por «dificuldades financeiras» entende-se a
impossibilidade de uma pessoa fazer face às necessidades básicas através dos seus próprios recursos e esforço;
4. obrigação entre os cônjuges durante o casamento: os membros da família podem invocar o direito ao «mesmo nível de vida».
Em conformidade com o disposto no artigo 27.º do Código da Família e da Tutela, cabe aos cônjuges, em função das respetivas
aptidões, capacidade remuneratória e possibilidades financeiras, contribuir para suprir as necessidades da família que fundaram
por via do matrimónio. O cumprimento desta obrigação também se pode manifestar total ou parcialmente na prestação de
cuidados à família, na educação dos filhos e na realização de tarefas domésticas.
5. obrigação entre os cônjuges após dissolução do casamento: se apenas um dos cônjuges for considerado responsável pela
dissolução do casamento e o divórcio implicar deterioração substancial da situação financeira do outro cônjuge, este último pode
solicitar que as suas necessidades razoáveis sejam supridas, ainda que não se encontre em dificuldades financeiras. Em outros
casos, o cônjuge em dificuldades financeiras pode solicitar alimentos ao outro cônjuge para prover à sua subsistência
proporcionalmente aos rendimentos e à situação económica do ex-cônjuge. A obrigação de alimentos em relação a um cônjuge
extingue-se quando este voltar a contrair casamento. No entanto, no caso de a prestação de alimentos caber ao cônjuge
divorciado não imputável pela dissolução do casamento, a obrigação também se extingue transcorridos cinco anos após a
declaração do divórcio, salvo se o tribunal decidir a prorrogação deste período a pedido do cônjuge com direito a receber
alimentos e com base em circunstâncias excecionais;
6. obrigação de alimentos do pai de filho nascido fora do casamento em relação à mãe deste: o pai que não seja cônjuge da mãe
participa, em conformidade com a sua situação específica, nas despesas decorrentes da gravidez e do parto e presta à mãe
alimentos relativos a três meses respeitantes ao período do parto. Por razões imperiosas, pode justificar-se que a mãe solicite
uma contribuição para prover à sua subsistência durante um período superior aos três meses referidos.
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?

Os pais são obrigados a prestar alimentos aos filhos que ainda não estão em condições de prover à sua própria subsistência.
Uma vez que os filhos são obrigados a prosseguir os estudos até aos 18 anos, geralmente têm direito a alimentos até atingirem a
maioridade ou mesmo até concluírem os estudos de pós-graduação ou de formação profissional superior.
As pensões do fundo estatal em matéria de alimentos são pagas às pessoas que a elas têm direito até completarem 18 anos.
Essas pessoas têm direito às prestações até completarem 25 anos, se prosseguirem a sua formação em escolas ou instituições
de ensino superior, e por um período indefinido se tiverem sido reconhecidas como deficientes profundos.
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?
Sim, são possíveis as seguintes situações:
1. a pessoa obrigada a pagar alimentos cumpre a obrigação voluntariamente,
2. é celebrado um acordo sobre a obrigação de alimentos entre as partes,
3. se a pessoa obrigada a pagar alimentos não cumprir a obrigação, a pensão de alimentos é requerida perante o tribunal de
comarca competente do local de residência da pessoa habilitada a recebê-la (artigo 32.º do Código de Processo Civil) ou do
requerido (artigo 27.º, n.º 1, do Código de Processo Civil) ou é apresentado um pedido nesse sentido durante o processo de
divórcio ou separação no tribunal de comarca.
A petição está isenta do pagamento de custas judiciais. No entanto, deve satisfazer os requisitos de uma peça processual, isto é,
deve incluir o nome do tribunal em que é apresentada; os nomes e apelidos das partes, dos seus representantes legais e dos
advogados; o tipo de peça processual; uma descrição clara do pedido; o valor do crédito; uma descrição dos factos que justificam
o pedido e, se necessário, justificando igualmente a competência do tribunal; a assinatura da parte ou do seu representante legal
ou advogado (deve ser anexada a procuração); uma lista de anexos; a residência ou sede social das partes, dos seus
representantes legais e dos advogados; e uma descrição do crédito. As peças processuais subsequentes devem mencionar o
número de processo.
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?
As pessoas a seguir indicadas podem apresentar um pedido de alimentos em nome da pessoa habilitada a recebê-los:
um advogado (para além de um advogado e de um conselheiro jurídico, podem ser os pais, o cônjuge, irmãos, familiares em
linha ascendente ou pessoas associadas à pessoa habilitada a receber alimentos por adoção, bem como a pessoa
responsável pela gestão do património da pessoa titular do direito a alimentos);
um representante de um serviço da autoridade local responsável pelos serviços sociais [em conformidade com a Lei de
Assistência Social, de 12 de março de 2004 (Jornal Oficial de 2004, n.º 64, ponto 593), nomeadamente o diretor de um
centro municipal de assistência social ou de um centro distrital de apoio à família];
o artigo 61.º, n. 1, ponto 1, do Código do Processo Civil dispõe que as organizações não governamentais podem, no âmbito
das suas funções e com o consentimento escrito da pessoa singular, intentar em seu nome uma ação em matéria de
pensão de alimentos;
um magistrado do Ministério Público, se necessário, tendo em vista a proteção do Estado de direito e do interesse público.
Os menores com direito a alimentos são representados legalmente. No entanto, depois de atingirem a idade adulta, devem agir
por conta própria.
A menos que um concubino ou conhecido da pessoa titular do direito a alimentos for uma das pessoas enumeradas acima, não
poderá agir em nome da pessoa titular do direito a alimentos.
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?
Em conformidade com o Código de Processo Civil, os tribunais de comarca têm competência em razão da matéria para apreciar
processos relativos a alimentos. A competência territorial é determinada de acordo com a residência da pessoa titular do direito a
alimentos ou a residência do requerido. Os tribunais com jurisdição sobre municípios específicos encontramse especificados no
Regulamento do Ministro da Justiça, de 28 de dezembro de 2018, sobre a determinação dos mandatos e da competência dos
tribunais de recurso, de instância e de comarca (Jornal Oficial de 2018, ponto 2548).

Os tribunais de comarca têm competência para apreciar processos relativos ao reconhecimento das decisões dos tribunais dos
Estados-Membros da UE na Polónia (artigo 1151.º1, n.º 1, do Código de Processo Civil), se tiver sido emitida uma decisão antes
de o Estado ficar vinculado pelo Protocolo da Haia, de 23 de novembro de 2007, sobre a lei aplicável às obrigações alimentares
(JO L 331 de 16.12.2009, p. 17).
Nos termos do artigo 115314 do novo Código de Processo Civil, os títulos executivos na Polónia são os seguintes:
1. as decisões dos tribunais dos Estados-Membros, bem como as transações judiciais e os atos autênticos emitidos nos
Estados onde se aplica o Regulamento n.º 1215/2012, desde que sejam suscetíveis de execução;
2. as decisões dos tribunais dos Estados-Membros, bem como as transações judiciais e os atos autênticos emitidos nesses
Estados e munidos de uma certidão de título executivo europeu;
3. as injunções de pagamento europeias emitidas pelos tribunais dos Estados-Membros que tenham sido declaradas
executórias nesses Estados por força das disposições do Regulamento n.º 1896/2006;
4. as decisões dos tribunais dos Estados-Membros proferidas em processos europeus para ações de pequeno montante,
munidas de uma certidão nesses Estados por força das disposições do Regulamento n.º 861/2007;
5. as decisões no âmbito de processos relativos a pensões de alimentos proferidas nos EstadosMembros partes do Protocolo
da Haia, de 23 de novembro de 2007, sobre a lei aplicável às obrigações alimentares (JO L 331 de 16.12.2009, p. 17), bem
como as transações judiciais e os atos autênticos nos processos em matéria de pensões de alimentos emitidos nesses
Estados, nos quais se aplique o Regulamento n.º 4/2009;
6. as decisões proferidas nos Estados-Membros que abranjam as medidas de proteção previstas no Regulamento n.º 606
/2013, desde que sejam suscetíveis de execução.
6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central ou
local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
Nos processos em matéria de obrigações de alimentos não é necessária representação através de advogado. As partes podem
agir em nome próprio ou solicitar os serviços de um representante profissional.
Para obter informações pormenorizadas sobre a possibilidade de o tribunal designar ex officio um advogado para agir em nome
das partes titulares do direito a alimentos, cf. pontos 7 e 20.
7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios financeiros
suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
Nos termos do direito polaco, a parte que requer a pensão de alimentos e o requerido num processo de redução do montante da
pensão de alimentos estão isentos do pagamento de custas judiciais [artigo 96.º, n.º 1, ponto 2, da Lei de 28 de julho de 2005
sobre custas judiciais em processos civis (Jornal Oficial de 2005, n.º 167, ponto 1398, conforme alterado)]. Esta isenção é total,
ou seja, essas pessoas não têm de pagar nenhuma despesa, incluindo custas judiciais, ou qualquer outra despesa relativa à
interposição de recursos ou que diga respeito à execução da sentença.
Além disso, o beneficiário da isenção do pagamento das custas judiciais pode solicitar assistência judiciária sob a forma de um
advogado designado ex officio. No caso de o tribunal designar um defensor oficioso, os honorários do advogado serão suportados
pela parte contrária. Se a parte que solicitou assistência for vencida, os honorários de advogado são suportados pelo Estado.
Os direitos dos cidadãos dos Estados-Membros neste contexto regem-se pela Lei de 17 de dezembro de 2004 relativa à
assistência judiciária em ações cíveis instauradas nos EstadosMembros e relativa ao direito a assistência para a resolução
amigável de litígios antes da propositura de uma ação cível (Jornal Oficial de 2005, n.º 10, ponto 67).
8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão do
tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de que
forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
O montante da prestação de alimentos depende dos rendimentos e da capacidade económica da pessoa responsável pelo
pagamento, bem como das necessidades razoáveis do titular do direito a alimentos. Por necessidades razoáveis do titular do
direito a alimentos entende-se tudo o que seja essencial para a sua subsistência, não só em termos materiais mas também
noutros aspetos (culturais e espirituais). As necessidades dos menores incluem igualmente o custo da educação. Na
determinação da capacidade económica e dos rendimentos do devedor de alimentos, devem ser tidos em conta não os

rendimentos que este efetivamente aufere, mas os rendimentos que poderia auferir se o seu potencial fosse totalmente
aproveitado. Tal significa que mesmo uma pessoa desempregada que não receba um rendimento regular pode ser ordenada a
pagar alimentos e os pagamentos serão executados.
Se houver alteração das circunstâncias, pode ser solicitada a alteração da decisão judicial ou do acordo relativo à obrigação de
alimentos. O pedido de alteração pode ser apresentado por qualquer uma das partes. Em função das circunstâncias factuais, as
partes podem solicitar o cancelamento da obrigação de alimentos ou o aumento do montante da prestação. Para que haja
alteração do montante da prestação é necessário que se tenha verificado um aumento ou uma diminuição das necessidades
razoáveis do beneficiário dos alimentos ou da capacidade económica do devedor dos alimentos.
Na Polónia, não existe nenhum montante fixo a título de alimentos e a pensão de alimentos não é calculada como uma
percentagem fixa dos rendimentos da pessoa obrigada ao seu pagamento. Em 2014, o salário mínimo ascendeu a 1 680 PLN
(aproximadamente 400 EUR) brutos. Em 2013, a remuneração média foi de 3 650 PLN (aproximadamente 900 EUR) brutos por
mês. Em 2015, o salário mínimo ascendeu a 1 750 PLN, em 2016 a 1 850 PLN e, em 2019, a 2 250 PLN. Na prática, na maioria
dos casos, o montante de alimentos atribuído pelos tribunais varia entre 300 PLN e 1 000 PLN por mês e por filho. O montante de
alimentos não está sujeito a indexação automática, dependendo da idade do filho ou do nível de inflação.
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
A pessoa nomeada como devedor num título executivo é obrigada a prestar alimentos. Regra geral, a pensão de alimentos
concedida na Polónia deve ser paga em zlótis (moeda polaca) ao representante legal do menor (em numerário ou por
transferência bancária) mensalmente, geralmente no dia 10 de cada mês. Em caso de atraso no pagamento, as decisões
preveem a cobrança de juros legais (à taxa de 13 % por ano desde 2008) sobre o montante em dívida (consultar as informações
fornecidas pela Polónia sobre juros legais).
Assim, regra geral, o custo da prestação de alimentos deve ser exclusivamente assumido pelo devedor dos alimentos. Se este
não pagar voluntariamente, o titular do direito a alimentos pode apresentar à entidade de execução competente um pedido de
execução da decisão. O tribunal de primeira instância que pronunciou a sentença de fixação do montante da prestação pode ex
officio requerer a sua execução. O beneficiário dos alimentos também pode apresentar a decisão de execução da sentença ao
empregador do devedor ou à entidade responsável pelo pagamento da prestação do devedor e exigir que a prestação em dívida
seja deduzida dos montantes pagos ao devedor. Este pedido deve ser obrigatoriamente cumprido pela entidade pagadora.
A execução contra os bens imóveis do devedor requer um pedido separado.
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o pagamento?
Se a pessoa obrigada a prestar alimentos não pagar a prestação voluntariamente, pode ser obrigada a fazê-lo (ver ponto 9).
Além disso, nos termos do artigo 209.º do Código Penal (Jornal Oficial de 1997, n.º 88, ponto 553), o não pagamento persistente
da prestação constitui um delito punível com multa, medidas de limitação da liberdade ou pena de prisão até dois anos. A ação
judicial é iniciada a pedido da parte lesada, do organismo de assistência social ou da entidade que intervém contra o devedor da
pensão de alimentos. Se à parte lesada tiverem sido atribuídas prestações familiares ou prestações pecuniárias a pagar em caso
de execução ineficaz da pensão de alimentos, a ação judicial é iniciada ex officio.
O artigo 5.º, n.º 3-B, ponto 2, alínea 5, da Lei de 7 de setembro de 2007 relativa à assistência às pessoas titulares do direito a
alimentos (Jornal Oficial de 2007, n.º 192, ponto 1378), prevê que a autoridade competente pode requerer a suspensão da carta
de condução do devedor.
Se a execução não for bem sucedida, o agente de execução pode solicitar que o devedor seja inscrito no registo de devedores
insolventes.
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e os
prazos de prescrição previstos no regime de execução
Em conformidade com o artigo 1083.º, n.º 2, do Código de Processo Civil, os pagamentos a título de alimentos em dívida podem
ser cobrados na íntegra através da penhora de uma conta bancária.
Em conformidade com o artigo 833.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, a remuneração recebida como contrapartida de uma
atividade profissional exercida é passível de execução na medida especificada no Código do Trabalho. Em regra, é possível
penhorar 60 % do vencimento. Até três quintos dos montantes concedidos pelo Estado para fins especiais, especialmente bolsas
e apoios, podem igualmente ser penhorados (artigo 831.º, n.º 1, ponto 2, do Código de Processo Civil).
Além disso, nos termos do artigo 829.º do Código de Processo Civil, os bens a seguir indicados não estão sujeitos a execução:

1. Artigos domésticos, roupa de cama, roupa interior e vestuário do dia-a-dia que possam ser razoavelmente exigidos para
satisfazer as necessidades domésticas essenciais do devedor e familiares a seu cargo, bem como o vestuário necessário ao
devedor para cumprir as suas obrigações públicas ou profissionais;
2. Alimentos e combustível necessários para satisfazer as necessidades básicas do devedor e dos familiares a seu cargo
durante o período de um mês;
3. Uma vaca, duas cabras ou três ovelhas, necessárias para a subsistência do devedor e pessoas a cargo, juntamente com
ração e cama de palha suficientes para sobreviverem até às colheitas seguintes;
4. Ferramentas e outros instrumentos de que o devedor possa necessitar pessoalmente para realizar uma atividade
remunerada e matérias-primas indispensáveis para assegurar o processo de produção durante uma semana, com exceção
dos veículos a motor;
5. No caso de devedores que recebam periodicamente uma remuneração fixa – o montante de remuneração correspondente à
parte de remuneração não sujeita a execução até à data do pagamento seguinte e, se o devedor não receber uma
remuneração fixa – a quantia indispensável para garantir o seu sustento e o da sua família por um período de duas
semanas;
6. Bens ou equipamentos necessários para fins educativos, documentos pessoais, objetos decorativos e objetos utilizados em
culto religioso, bem como objetos de uso quotidiano de grande importância para o devedor e que só poderiam ser vendidos
a um preço significativamente inferior ao seu valor;
7. Medicamentos, na aceção da Lei farmacêutica de 6 de setembro de 2001 (Jornal Oficial de 2008, n.º 45, ponto 271, na
redação em vigor), necessários para garantir o bom funcionamento de um estabelecimento de saúde, na aceção das
disposições sobre a atividade médica, por um período de três meses e os dispositivos médicos necessários para assegurar
o seu funcionamento, na aceção da Lei relativa aos dispositivos médicos de 20 de maio de 2010 (Jornal Oficial n.º 107,
ponto 679; e Jornal Oficial de 2011, n.º 102, ponto 586, e n.º 113, ponto 637);
8. Bens ou equipamentos necessários por motivos de incapacidade física do devedor ou de membros da sua família.
O ministro da Justiça, em concertação com o ministro da Agricultura e o ministro das Finanças, definirá por despacho os bens
pertencentes a um agricultor não suscetíveis de execução (artigo 830.º).
Além disso, o artigo 831.º do Código de Processo Civil prevê, em especial, que as prestações de assistência social, na aceção da
Lei de 12 de março de 2004 relativa à assistência social (Jornal Oficial de 2013, ponto 182, última redação), e os valores a
receber devidos ao devedor do orçamento do Estado ou da Caixa Nacional do Seguro de Doença da Polónia ( Narodowy Fundusz
Zdrowia) para a concessão das prestações de cuidados de saúde, na aceção da Lei de 27 de agosto de 2004 relativa às
prestações de cuidados de saúde financiados por fundos públicos (Jornal Oficial de 2008, n.º 164, ponto 1027, última redação),
antes da concessão de tais prestações, até 75 % de cada pagamento, não são passíveis de execução, a menos que se trate de
créditos dos trabalhadores do devedor ou dos seus prestadores de serviços, mencionados no artigo 5.º, ponto 41, alíneas a) e b),
da Lei de 27 de agosto de 2004 relativa às prestações de cuidados de saúde financiados por fundos públicos.
O artigo 137.º, n.º 1, do Código da Família e da Tutela prevê que as obrigações alimentares estão sujeitas a um prazo de
prescrição de três anos.
O artigo 121.º, n.º 1, do Código Civil estabelece que, no que se refere a reivindicações de filhos em relação aos pais, o prazo de
prescrição não começa a correr e, se tiver começado a correr, é suspenso durante todo o período em que é exercido o poder
paternal.
Se o devedor questionar a validade da obrigação de alimentos em benefício de um filho adulto, o agente de execução pode
solicitar ao requerente que apresente um certificado que confirme que o requerente está a prosseguir os seus estudos, não aufere
qualquer remuneração ou está a ser submetido a tratamento médico e, por conseguinte, continua a necessitar do apoio financeiro
do devedor.
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
Tal como mencionado no ponto 4, podem pedir alimentos em nome do titular do direito a alimentos, entre outros, gestores de
centros de assistência social, determinadas organizações sociais, representantes das entidades locais com atividade no âmbito
da assistência social e, em alguns casos, o Ministério Público. Estas entidades e pessoas também podem apoiar o titular do
direito a alimentos participando em ações de alimentos que já estejam a correr. Neste caso, a sua função é apoiar o titular do
direito a alimentos na ação judicial instaurada.

Os tribunais de comarca ajudam as pessoas titulares do direito a alimentos a apresentarem um pedido de cobrança de alimentos
no estrangeiro.
13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
A Lei de 7 de setembro de 2007 relativa à assistência às pessoas titulares do direito a alimentos (Jornal Oficial de 2009, n.º 1,
ponto 7, última redação), estabelece as regras em matéria de auxílio estatal às pessoas titulares do direito a alimentos nos casos
em que a execução não é bem-sucedida.
Só podem ser obtidos subsídios de um fundo de alimentos se o rendimento familiar per capita não exceder 725 PLN
(aproximadamente 170 EUR) por mês – passando para 800 PLN a partir de 1 de julho de 2019 (artigo 9.º, n.º 2). O pedido deve
ser apresentado no gabinete da cidade ou do município com jurisdição sobre o local de residência da pessoa titular do direito a
alimentos.
No entanto, o adiantamento da prestação não será concedido ao titular do direito a adiantamento das prestações de alimentos
residente em instituição que assuma integralmente a sua subsistência (por exemplo, centro de assistência social, orfanato,
reformatório ou centro penitenciário) ou em família de acolhimento, que tenha contraído casamento ou que tenha direito a uma
prestação familiar, pelo facto de ter filhos.
Esta lei só se aplica se o titular do direito a alimentos residir na Polónia durante o período em que os adiantamentos são
concedidos.
Para mais informações, consultar

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/swiadczenia-z-

funduszu-alimentacyjnego/.
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
Se o devedor residir no estrangeiro e o titular do direito a alimentos na Polónia, o tribunal de comarca competente em função da
residência do titular do direito a alimentos deverá prestarlhe auxílio na apresentação do pedido de alimentos. Este auxílio
consistirá na prestação de toda a informação e assistência imprescindíveis ao cumprimento dos trâmites burocráticos necessários
e à verificação da correção formal do pedido.
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?

Sim.
14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

A parte A de um pedido apresentado ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho, de 18 de dezembro de 2008,
relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e à execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações
alimentares é preenchida pelo tribunal de comarca.
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15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:

15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?

O artigo 55.º do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho, de 18 de dezembro de 2008, relativo à competência, à lei aplicável,
ao reconhecimento e à execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações alimentares, não exige que os pedidos
sejam apresentados através da autoridade central do Estado onde os requerentes residem. Os pedidos podem ser enviados
diretamente ao tribunal polaco competente (estão, assim, cumpridas as formalidades previstas nos capítulos IV e VI do
regulamento e no Código de Processo Civil).
Informações detalhadas sobre as entidades transmissoras em:
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/alimenty/
As entidades transmissoras de países estrangeiros especificadas nas declarações anexadas ao regulamento fornecem à pessoa
titular do direito a alimentos todas as informações necessárias, ajudam-na a preencher os documentos exigidos e verificam se o
pedido dessa pessoa está formalmente correto e enviam-no para o estrangeiro.
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso obter?

Sempre que o tribunal decida a atribuição de prestações de alimentos que sejam abrangidas pelo âmbito da aplicação do
Regulamento (CE) n.º 4/2009, o requerente que resida noutro país poderá utilizar o procedimento consagrado neste regulamento
e dirigir-se à autoridade transmissora competente do país da sua residência ou apresentar um pedido de declaração de
executoriedade de uma decisão estrangeira ao tribunal competente (ver ponto 5). Os pedidos de execução são apresentados
junto de qualquer agente de execução.
Se a Polónia e o país onde o requerente reside forem partes numa convenção ou num acordo bilateral sobre o reconhecimento e
a execução de decisões em processos relativos a alimentos, tal assistência é prestada na medida especificada nesse acordo.
Regra geral, os acordos bilaterais determinam a apresentação direta do pedido ao tribunal polaco, ou que o pedido seja
apresentado ao referido tribunal através de um tribunal do país onde foi pronunciada a decisão. Neste último caso, a
apresentação do pedido é feita através das autoridades centrais, mais frequentemente o Ministério da Justiça ou as autoridades
abrangidas pelo âmbito da aplicação da Convenção de Nova Iorque:
http://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XX/XX-1.en.pdf
Estão disponíveis informações pormenorizadas sobre os tribunais em:
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/
e sobre os agentes de execução em

https://www.komornik.pl/

16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?
Sim, desde 18 de junho de 2011.
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de alimentos
nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado correspondentes?
Não aplicável.
18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do capítulo
V do regulamento da pensão de alimentos?
As regras aplicáveis na Polónia são as disposições da Lei de 17 de dezembro de 2004 relativa à assistência judiciária em ações
cíveis instauradas nos Estados-Membros da União Europeia (Jornal Oficial de 2005, n.º 10, texto 67, última redação) e da Diretiva
2003/8/CE do Conselho, de 27 de janeiro de 2003, relativa à melhoria do acesso à justiça nos litígios transfronteiriços, através do
estabelecimento de regras mínimas comuns relativas ao apoio judiciário no âmbito desses litígios (JO L 26/41 de 31.1.2003, p.
90), que complementam as disposições do Código de Processo Civil e da Lei das Custas Judiciais em Processo Civil. A parte que
pretende obter uma forma específica de assistência (p. ex., nomeação de advogado, tradução de documentos, reembolso das
despesas de deslocação) deve informar claramente o tribunal desse facto utilizando um formulário da UE disponível em: https://ejustice.europa.eu/content_legal_aid_forms-157-pt.do.
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º do
regulamento da pensão de alimentos?

Nos termos da Lei de 28 de abril de 2011 que altera o Código de Processo Civil e de outras leis (a Lei de 28 de abril de 2011 que
altera o Código de Processo Civil, a Lei relativa à assistência judiciária em ações cíveis instauradas nos Estados-Membros e
relativa ao direito a assistência para a resolução amigável de litígios antes da propositura de uma ação cível, e a Lei relativa à
assistência às pessoas titulares do direito a alimentos – Jornal Oficial de 2011, n.º 129, ponto 735), a autoridade central polaca
pode solicitar à autoridade competente do local de residência do devedor que efetue um inquérito social.
Se o devedor ou participante não puder ser localizado, o Ministério da Justiça consultará os registos centrais e locais (para o
efeito, tem a possibilidade de consultar a base PESEL:SAD) a fim de determinar o tribunal ou oficial de justiça competente ou dar
uma resposta a um pedido de aplicação de medidas específicas. Atualmente, não estão previstas alterações às bases legais, ao
financiamento e ao pessoal da autoridade central com vista a assegurar o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º.
A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede
Judiciária Europeia. As traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional
competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão
e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta
página.
Os Estados-Membros responsáveis pela gestão das páginas com conteúdos nacionais estão a proceder atualmente à atualização
de alguns dos conteúdos deste portal para ter em conta a saída do Reino Unido da União Europeia. A eventual permanência de
conteúdos que não refletem a saída do Reino Unido é involuntária e será devidamente corrigida.
Última atualização: 25/06/2020

Alimentos - Portugal
ÍNDICE
1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas
que devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?
6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central
ou local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios
financeiros suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão
do tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de
que forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o
pagamento?
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e
os prazos de prescrição previstos no regime de execução
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?
14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:
15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso
obter?
16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de
alimentos nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado
correspondentes?
18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do
capítulo V do regulamento da pensão de alimentos?
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.
º do regulamento da pensão de alimentos?

1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que
devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
Por alimentos entende-se tudo o que é indispensável ao sustento, habitação e vestuário. Os alimentos compreendem também a
instrução e educação do alimentado no caso de este ser menor.
Por força da lei, estão vinculados à prestação de alimentos, pela ordem indicada:
O cônjuge ou o ex-cônjuge
Os descendentes
Os ascendentes
Os irmãos
Os tios, durante a menoridade do alimentando
O padrasto e a madrasta, relativamente a enteados menores que estejam, ou estivessem no momento da morte do cônjuge,
a cargo deste.
Além dos casos em que resulta da lei, acima mencionados, a obrigação de prestar alimentos pode também resultar de um legado
(legado de alimentos deixado em testamento) ou de um contrato.
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
O menor pode beneficiar de alimentos até atingir a maioridade ou a emancipação. A maioridade atinge-se aos 18 anos. Entre os
16 e os 18 anos o menor pode ser emancipado pelo casamento.
Existem diferenças entre as normas de direito substantivo aplicáveis à pensão de alimentos a menores e a adultos: os alimentos a
adultos compreendem apenas as despesas com o sustento, a habitação e o vestuário enquanto os alimentos a menores
compreendem além daquelas despesas, as despesas com a educação e instrução.
Depois de o filho atingir a maioridade ou emancipação e caso prossiga a sua formação ou instrução, pode intentar contra os pais
acção de alimentos. Neste caso os alimentos compreendem as despesas necessárias à sua instrução e formação, além do
sustento, habitação e vestuário. Têm a duração que for fixada por acordo ou decisão. A decisão fixa a duração adequada a um
período de formação ou instrução razoável.
Na situação excepcional acima descrita, dos alimentos a filho maior que prossiga a sua formação, os alimentos a maior incluem
as despesas com a educação e instrução. Em particular, a lei presume que sendo requeridos alimentos para um filho maior, até

que este complete 25 anos mantém-se a pensão de alimentos fixada durante a menoridade. Neste caso, cabe ao progenitorrequerido o ónus da prova de que a prestação de alimentos fixada durante a menoridade já não é necessária ou é excessiva após
a maioridade.
As normas de direito processual civil aplicáveis à fixação e execução de alimentos a menores e a adultos também são diferentes
em certos casos. As diferenças quanto às normas processuais aplicáveis serão mencionadas nas respostas às perguntas “Para
obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos principais
deste processo?” e “ Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a
efectuar o pagamento?”.
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?
A resposta a esta questão difere consoante as situações a seguir assinaladas.
Fixação de alimentos aos filhos menores e entre cônjuges em caso de acordo inicial
Aquele que está obrigado a prestar alimentos e o que tem direito a recebê-los podem estar de acordo na sua fixação. Tratando-se
de alimentos devidos a filhos menores ou de alimentos entre cônjuges, as partes podem requerer a homologação do acordo
perante o Tribunal ou perante o Conservador do Registo Civil, consoante se verifiquem as circunstâncias a seguir mencionadas.
Em caso de divórcio sem o consentimento do outro cônjuge, pode, porém, vir a existir acordo quanto aos alimentos dos filhos
menores. Nesse caso, a homologação do acordo quanto aos alimentos devidos aos filhos menores deve ser pedida ao Tribunal,
na acção de regulação do exercício das responsabilidades parentais. Os elementos principais desta acção serão mencionados no
subtítulo seguinte.
Em caso de divórcio por mútuo consentimento, a homologação do acordo quanto a alimentos entre cônjuges e/ou a filhos
menores, deve ser pedida ao Conservador do Registo Civil, na acção de divórcio por mútuo consentimento. Esta acção é da
exclusiva competência do Conservador e pode ser intentada em qualquer Conservatória do Registo Civil. No que se refere ao
acordo quanto aos alimentos devidos aos filhos menores, o Ministério Público junto ao Tribunal da área da Conservatória onde for
intentada a acção, tem de pronunciar-se previamente. Caso o acordo seja homologado o divórcio é decretado. Caso o acordo não
seja homologado, o processo de divórcio por mútuo consentimento é remetido ao Tribunal, onde passa a correr a acção de
divórcio por mútuo consentimento. Neste caso, cabe ao Tribunal apreciar e homologar os acordos quanto a alimentos devidos aos
filhos menores ou entre cônjuges.
As mesmas regras aplicam-se em caso de separação judicial de pessoas e bens, declaração de nulidade ou anulação do
casamento.
Ainda que não seja caso de divórcio ou separação, se existir acordo, os pais devem intentar a acção para homologação do
acordo de regulação das responsabilidades parentais ou da sua alteração, na Conservatória do Registo Civil em termos análogos
aos acima descritos.
Fixação de alimentos quando não há acordo inicial
Alimentos dos pais aos filhos menores
No caso de divórcio sem o consentimento do outro cônjuge, a fixação dos alimentos aos filhos menores deve ser pedida na acção
tutelar de regulação do exercício das responsabilidades parentais que corre no Tribunal. Os pais podem pedir logo a
homologação do acordo sobre as responsabilidades parentais. Não havendo acordo ou não sendo este homologado, o Ministério
Público requer a regulação do exercício das responsabilidades parentais. O processo é tramitado no Tribunal. Os pais são citados
para uma conferência para a qual o menor e outros familiares também podem ser convocados. Caso se mostre impossível o
acordo na conferência, o juiz fixa um regime provisório de responsabilidades parentais e remete as partes para a mediação ou
para a audição técnica especializada. Se ainda assim não houver acordo, os pais são notificados para alegarem e indicarem
provas. Segue-se a instrução, o julgamento e a sentença.
As mesmas regras aplicam-se em caso de separação judicial de pessoas e bens, declaração de nulidade ou anulação do
casamento.
Alimentos dos pais ou de outros obrigados a prestá-los aos menores
A fixação de alimentos aos menores também pode ocorrer no âmbito de um processo tutelar de alimentos devidos a criança,
sempre que, por exemplo, haja necessidade de intentar a acção contra os obrigados unicamente com esse fim. Esta acção
também se destina a alterar os alimentos já anteriormente fixados. Corre termos no Tribunal. Tem início com um requerimento

acompanhado dos seguintes elementos: certidões comprovativas do grau de parentesco ou afinidade existente entre o menor e o
requerido; certidão da decisão que anteriormente tenha fixado os alimentos se a houver; rol de testemunhas. O requerido é
citado. Depois é designada uma conferência para tentar obter o acordo das partes. Caso não haja acordo, segue-se a
contestação, a instrução, o julgamento e a sentença.
Alimentos ao filho maior ou emancipado
O processo para fixação de alimentos a filho maior ou emancipado pode ser intentado em qualquer Conservatória do Registo
Civil, mediante apresentação de um requerimento que indique os fundamentos de facto e de direito do pedido. O requerimento
deve ser acompanhado da prova documental e indicar todas as restantes provas. O requerido é citado. Caso não se oponha, o
pedido é julgado procedente e os alimentos são fixados por decisão do Conservador. Caso se oponha, o Conservador tenta a
conciliação entre as partes. Sendo impossível a conciliação, o processo é instruído pelo Conservador e remetido para julgamento
ao Tribunal competente.
Se já existir em Tribunal um processo no qual tenham sido fixados os alimentos ao filho menor, o requerimento para fixação de
alimentos ao filho que entretanto atingiu a maioridade ou se emancipou, deve ser apresentado por apenso ao processo pré
existente e corre termos nesse Tribunal e não na Conservatória do Registo Civil.
Entre cônjuges e ex cônjuges
O processo para fixação de alimentos entre cônjuges e ex cônjuges, quando não há acordo inicial, deve ser intentado no Tribunal.
O processo segue a forma de uma acção declarativa, cuja tramitação é idêntica à que será a seguir mencionada para os
alimentos a maiores.
Alimentos a maiores
Fora dos casos acabados de mencionar, o processo para fixação de alimentos a maiores deve ser intentado no Tribunal (e.g.
pedido de alimentos feito pelo progenitor aos filhos). O processo segue a forma de uma acção declarativa condenatória. Tem
início com a entrega da petição inicial no Tribunal.
Na petição inicial o autor deve designar o Tribunal onde a acção é proposta, identificar as partes, indicar os seus nomes,
domicílios ou sedes e, sempre que possível, profissões e locais de trabalho, apontar a forma do processo, expor os factos e as
razões de direito que servem de fundamento à acção, formular o pedido e declarar o valor da causa. No final da petição deve
apresentar o rol de testemunhas e requerer logo todas as outras provas. Deve juntar à petição inicial o documento comprovativo
do prévio pagamento da taxa de justiça inicial e a procuração, caso se faça representar por advogado. Em alternativa, pode juntar
documento comprovativo da concessão de protecção jurídica.
Se for constituído advogado, a entrega da petição inicial é feita mediante remessa electrónica, através de formulário
disponibilizado no endereço electrónico
https://citius.tribunaisnet.mj.pt/ de acordo com os procedimentos e instruções aí
mencionados. Se a parte não estiver representada por mandatário, pode fazer a entrega da petição inicial na secretaria do
Tribunal por uma das seguintes formas: presencialmente; mediante envio de carta com registo; ou mediante envio de telecópia.
O réu é citado. Não havendo acordo no decurso da causa, as fases obrigatórias que se seguem são a contestação, o
saneamento, a instrução, o julgamento e a sentença.
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?
No caso de alimentos devidos a menores o pedido pode ser feito pelo representante legal do menor, pelo Ministério Público, pela
pessoa a cuja guarda se encontra o menor ou pelo director do estabelecimento de educação ou assistência ao qual o menor se
encontre confiado. Qualquer pessoa pode comunicar ao Ministério Público a necessidade de fixação de alimentos a um menor.
No caso dos alimentos devidos a maiores incapazes, a acção pode ser intentada pelos seus representantes legais.
Fora dos casos de incapacidade, as acções de alimentos a maiores e a filhos maiores ou emancipados, devem ser intentadas
pelos próprios, por mandatário judicial constituído por aqueles ou por procurador a quem confiram poderes especiais para intentar
a acção.
Porém, a lei prevê a seguinte particularidade no que diz respeito aos filhos maiores: o progenitor que assume a título principal o
encargo de pagar as despesas dos filhos maiores ou emancipados que não podem sustentar-se a si mesmos, pode exigir ao
outro progenitor o pagamento de uma contribuição para o sustento e educação dos filhos. Essa contribuição pode ser entregue no
todo ou em parte aos filhos maiores ou emancipados, quando o Juiz assim o decida ou os pais assim acordem.
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?

Alimentos a filhos menores
A competência em razão da matéria para os processos tutelares de regulação do exercício das responsabilidades parentais e de
fixação de alimentos devidos a menores, acima referidas, pertence ao Tribunal de Comarca, Juízo de Família e Menores. Não
existindo Juízo de Família e Menores, o processo corre, em princípio, no Tribunal de Comarca, Juízo Local ou Juízo de
Competência Genérica.
Para saber quais são o Tribunal e o Juízo acima mencionados, territorialmente competentes aplicam-se as regras seguintes. Em
princípio é competente o Tribunal/Juízo da área de residência do menor no momento em que o processo for instaurado.
Sendo desconhecida a residência do menor, é competente o Tribunal/Juízo da residência dos titulares das responsabilidades
parentais.
Se os titulares das responsabilidades parentais tiverem residências diferentes, é competente o Tribunal/Juízo da residência
daquele a cuja guarda o menor estiver confiado ou, no caso de guarda conjunta, com quem o menor residir.
Se alguma das providências disser respeito a dois ou mais menores, filhos dos mesmos progenitores e residentes em comarcas
diferentes, é competente o Tribunal/Juízo da residência do maior número deles; em igualdade de circunstâncias, é competente o
Tribunal/Juízo em que a providência tiver sido requerida em primeiro lugar.
Se, no momento da instauração do processo, o menor não residir em Portugal, é competente o Tribunal/Juízo da residência do
requerente ou do requerido; quando também estes residirem no estrangeiro e o Tribunal português for internacionalmente
competente, a causa será conhecida pelo Tribunal da Comarca de Lisboa, Juízo de Família e Menores, por ser o que tem
competência territorial para o município de Lisboa.
Alimentos a filhos maiores
Para intentar uma acção de alimentos a filhos maiores é competente qualquer Conservatória do Registo Civil. Só não é assim, se
já existir em Tribunal um processo no qual tenham sido fixados os alimentos ao filho menor. Nesse caso, o requerimento para
fixação de alimentos ao filho que entretanto atingiu a maioridade ou se emancipou, deve ser apresentado por apenso ao processo
pré existente e corre termos nesse Tribunal.
Alimentos a cônjuges e ex-cônjuges
O processo para fixação de alimentos entre cônjuges e ex cônjuges deve ser intentado no Tribunal da Comarca, Juízo de Família
e Menores do domicílio do réu. Não existindo Juízo de Família e Menores, o processo corre, em princípio, no Tribunal de
Comarca, Juízo Local ou Juízo de Competência Genérica.
Alimentos a maiores
Fora dos casos acima mencionados, o processo para fixação de alimentos a maiores deve ser intentado no Tribunal da Comarca:
no Juízo Central Cível (se o valor da acção exceder 50 000,00 euros); no Juízo Local ou Juízo de Competência Genérica, caso
exista, (se o valor da acção não exceder 50 000,00 euros). De um ponto de vista territorial são competentes o Tribunal e o Juízo
da área do domicílio do réu.
Execução de alimentos
Os Tribunais competentes para propor a acção de execução especial por alimentos, em caso de mora no seu pagamento, serão
indicados a seguir.
Tendo corrido no Tribunal de Comarca, Juízo de Família e Menores uma acção na qual foram fixados alimentos, a acção de
execução especial por alimentos corre nesse Tribunal/Juízo, no processo respectivo, ao qual deve ser junto o requerimento
executivo.
Se a acção onde foram fixados os alimentos correu termos no Tribunal de Comarca, Juízo Central Cível, é competente para a
acção de execução especial por alimentos o Juízo de Execução que seria competente caso a acção não fosse da competência
daquele Juízo Central em razão do valor.
Onde não houver Juízo de Execução, é competente para a execução especial por alimentos o Juízo Central Cível onde correu a
acção declarativa respectiva e, neste caso, a execução corre nesse processo.
Se a acção onde foram fixados os alimentos correu no Tribunal de Comarca, Juízo Local Cível ou Juízo de Competência Genérica
, a execução corre nesse processo caso não exista Juízo de Execução. Caso exista Juízo de Execução, é competente para a
execução especial por alimentos o Juízo de Execução (cuja competência territorial abranja a área do Juízo de Competência
Genérica ou Juízo Local Cível onde correu a acção condenatória).

No que diz respeito à execução das decisões proferidas pelos Tribunais, ainda que a execução não corra no Tribunal onde foi
proferida a decisão condenatória, o requerimento executivo é apresentado no processo declarativo onde foi proferida aquela
decisão. Nesse caso, quando seja competente para a execução o Juízo de Execução, deve o Tribunal da condenação remeter ao
Juízo de Execução, com carácter de urgência, cópia da sentença, do requerimento que deu início à execução e dos documentos
que o acompanham.
Idêntica regra se aplica nos casos em que não exista Juízo de Execução e seja o Juízo Local Cível ou o Juízo de Competência
Genérica a exercer a competência no âmbito do processo de execução.
Se a acção onde foram fixados os alimentos não correu no Tribunal mas na Conservatória do Registo Civil, a competência
territorial para a execução especial por alimentos rege-se pelos princípios seguintes:
A execução deve ser intentada no Tribunal do domicílio do executado; o exequente pode porém optar pelo Tribunal do lugar
em que a obrigação deva ser cumprida quando tenha domicílio na área metropolitana de Lisboa ou Porto e o executado
tenha domicílio na mesma área metropolitana;
quando a execução deva ser instaurada no domicílio do executado e este não tenha domicílio em Portugal, mas aqui tenha
bens, é competente para a execução o Tribunal da situação desses bens.
Quanto à competência material para a execução por alimentos fundada em decisão do Conservador, as regras são as seguintes:
O Tribunal de Comarca, Juízo de Família e Menores, tem competência para preparar e julgar as execuções por alimentos entre
cônjuges e ex cônjuges, e as execuções por alimentos a menores e a filhos maiores ou emancipados. Mas como, neste caso, as
respectivas acções declarativas não correram no Juízo de Família e Menores, mas na Conservatória, podem os Tribunais
entender que é competente o Tribunal de Comarca, Juízo de Execução.
Caso não haja Juízo de Execução, será subsidiariamente competente para a execução especial por alimentos o Juízo Local Cível
ou o Juízo de de Competência Genérica.
N
o
t
a
:
As regras de competência acima mencionadas estão sujeitas a flutuações na interpretação dos Tribunais nacionais.
6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central ou
local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
Nos processos de alimentos devidos a menores a regra geral é de que só é obrigatória a constituição de advogado na fase de
recurso. O requerente maior ou emancipado (por exemplo a pessoa que tem a guarda do menor) pode estar por si em juízo
enquanto o processo corre termos na primeira instância. No entanto, é obrigatória a nomeação de advogado à criança, quando os
seus interesses e os dos seus pais, representante legal ou de quem tenha a guarda de facto, sejam conflituantes, e ainda quando
a criança com maturidade adequada o solicitar ao Tribunal.
Relativamente às demais acções de alimentos, aplicam-se os princípios gerais a seguir enunciados.
É obrigatória a constituição de advogado: nas causas de competência de Tribunais com alçada, em que seja admissível recurso
ordinário; nas causas em que seja sempre admissível recurso, independentemente do valor; nos recursos e nas causas propostas
nos tribunais superiores.
Actualmente, em 2019, o recurso ordinário só é admissível quando a causa tenha valor superior à alçada do Tribunal de que se
recorre e a decisão impugnada seja desfavorável ao recorrente em valor superior a metade da alçada desse Tribunal. Na dúvida
quanto ao valor da sucumbência atende-se ao valor da acção. Este princípio legal comporta várias excepções previstas no
mesmo artigo e noutras disposições legais específicas. Em 2019, data em que esta ficha informativa foi revista, em matéria cível,
a alçada dos Tribunais é a seguinte: Tribunal da Relação - 30.000,00 Euros; Tribunal de Primeira Instância - 5.000,00 Euros.
Ainda que seja obrigatória a constituição de advogado, os advogados estagiários, os solicitadores e as próprias partes podem
fazer requerimentos em que se não levantem questões de direito.
7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios financeiros
suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
A resposta a esta pergunta varia consoante os processos onde são fixados os alimentos correrem nos Tribunais ou na
Conservatória do Registo Civil e consoante as partes gozarem ou não de protecção jurídica. Nos Tribunais são devidas custas.
Nas Conservatórias do Registo Civil são devidos emolumentos.

Custas nos processos da competência dos Tribunais
Isenções
Os menores estão isentos de custas quando são representados pelo Ministério Público ou por defensor oficioso nos processos
que corram em Tribunal e estão isentos de emolumentos nos processos que corram nas Conservatórias de Registo Civil.
Os menores ou respectivos representantes legais, estão também isentos de custas nos recursos de decisões relativas à
aplicação, alteração ou cessação de alimentos, proferidas em processos de jurisdição de menores. Os processos de jurisdição de
menores onde podem ser fixados alimentos são normalmente os processos de alimentos devidos a crianças e os processos de
regulação das responsabilidades parentais. São processos especiais, de jurisdição voluntária.
Estão dispensados do pagamento prévio da taxa de justiça as partes nos processos de jurisdição de menores, incluindo naqueles
em que sejam fixados alimentos. Nestes casos, em vez de pagar a taxa de justiça inicialmente, a parte é notificada para pagar a
taxa de justiça no prazo de dez dias apenas quando é proferida a sentença que decide a causa principal. Isto ainda que a
sentença não tenha transitado.
Fora dos casos acima mencionados, em princípio há lugar ao pagamento de custas. Só não será assim se a parte beneficiar de
protecção jurídica e/ou se for aplicável ao procedimento em questão o capitulo V do Regulamento (CE) Nº 4/2009 de 18 de
Dezembro que a seguir será mencionado.
Cobrança de custas

Ressalvadas as excepções acima assinaladas, para instaurar uma acção que tem por objecto a fixação de alimentos, é
necessário pagar uma taxa de justiça inicial pelo impulso processual. A taxa de justiça inicial corresponde a um adiantamento das
custas devidas a final.
As custas englobam a taxa de justiça, os encargos e as custas de parte.
Taxa de justiça
Para saber qual montante da taxa de justiça a pagar é essencial saber qual o valor da acção, pois é sobre este valor que será
calculada a taxa de justiça de acordo com uma das tabelas anexas ao Regulamento das Custas Processuais.
Para efeito de aplicação das tabelas acima referidas:
uma acção de alimentos definitivos tem um valor igual ao quíntuplo da anuidade correspondente ao pedido, ou seja, o valor
desta acção corresponde ao produto da multiplicação da prestação mensal pedida, por sessenta.
os procedimentos cautelares de alimentos provisórios têm o valor correspondente ao da mensalidade pedida multiplicada
por doze.
as acções de divórcio e de regulação do exercício das responsabilidades parentais, que têm por objecto, além dos
alimentos outros interesses imateriais, têm pelo menos o valor da alçada do Tribunal da Relação acrescido de um cêntimo
(em 2019: 30.000,01 Euros).
A tabela I – A do Regulamento das Custas Processuais aplica-se nos seguintes casos: processos de alimentos definitivos a
maiores ou a filhos maiores ou emancipados, que sigam a forma comum; processos especiais (de divórcio ou de jurisdição de
menores) em que sejam fixados alimentos, consoante os casos, aos cônjuges, aos filhos menores ou aos filhos maiores ou
emancipados. A taxa de justiça devida exprime-se em UC (Unidade de conta).
Em 2019 (no momento em que esta ficha informativa está a ser redigida) o valor de 1 UC é de 102,00 Euros. Este valor é
normalmente actualizado todos os anos pelo que não dispensa a consulta da legislação nacional actualizada. Em 2019, o valor da
taxa de justiça devida segundo a Tabela I-A do Regulamento das Custas Processuais, é o seguinte, consoante o valor da acção:
Até 2 000,00 Euros – 1UC
De 2 000,01 Euros a 8 000,00 Euros – 2 UC
De 8 000,01 Euros a 16 000,00 Euros– 3 UC
De 16 000,00 Euros a 24 000,01 Euros – 4 UC
De 24 000,01 Euros a 30 000,00 Euros – 5 UC
De 30 000,01 Euros a 40 000,00 Euros – 6 UC
De 40 000,01 Euros a 60 000,00 Euros – 7 UC

De 60 000,01 Euros a 80 000,00 Euros – 8 UC
De 80 000,01 Euros a 100 000,00 Euros – 9 UC
De 100 000,01 Euros a 150 000,00 Euros – 10 UC
De 150 000,01 Euros a 200 000,00 Euros – 12 UC
De 200 000,01 Euros a 250 000,00 Euros – 14 UC
De 250 000,01 Euros a 275 000,00 Euros – 16 UC.
Para além dos 275 000,00 Euros, ao valor da taxa de justiça acresce, a final, por cada 25 000,00 Euros ou fracção
correspondente, 3 UC.
Nos casos do procedimento cautelar para fixação de alimentos provisórios, do incidente pré-executivo para cobrança de
alimentos devidos a menores, e da execução especial por alimentos, aplica-se a Tabela II – A anexa ao Regulamento das Custas
Processuais. A título de exemplo indicam-se os seguintes valores (2019):
O montante da taxa de justiça devida no procedimento cautelar de alimentos provisórios, consoante o valor deste, é o
seguinte:
Até 300 000,00 Euros – 3 UC
Igual ou superior a 300 000,01 Euros – 8 UC
Caso o procedimento cautelar revista especial complexidade – 9 a 20 UC.
O montante da taxa de justiça devida pelo incidente pré executivo para cobrança de alimentos devidos a menores é de 0,5 a
5 UC.
O montante da taxa de justiça devida pela instauração da execução especial por alimentos é o seguinte:
(No caso das diligências de execução serem realizadas pelo oficial de justiça)
Até 30 000,00 Euros – 2 UC
Igual ou superior a 30 000,01 Euros – 4 UC
(No caso das diligências de execução serem realizadas pelo solicitador de execução)
Até 30 000,00 Euros – 0,25 UC
Igual ou superior a 30 000,01 Euros – 0,5 UC.
Nos casos acima apontados em que a taxa de justiça é variável, a parte paga inicialmente o valor mínimo e só paga o excedente
a final, se o houver.
A decisão final do Tribunal proferida na acção declarativa em que são fixados os alimentos deve condenar em custas. Se a acção
proceder parcialmente, as custas são pagas por ambas as partes na proporção do respectivo decaimento. Se uma das partes
decair totalmente é condenada a pagar a totalidade das custas. Nos casos em que há acordo das partes homologado
judicialmente, em regra as custas ficam a cargo de ambas as partes em igual proporção.
Havendo execução especial por alimentos, as custas saem precípuas do produto dos bens penhorados.
Encargos
Aos encargos aplicam-se as seguintes regras.
Relativamente às despesas e encargos com diligências (pagamento de peritos, elaboração de relatórios, etc.), a regra é a de que
cada parte paga as despesas e os encargos a que tenha dado origem.
Se a diligência for manifestamente desnecessária ou dilatória, a parte que a requereu suporta o respectivo encargo
independentemente do vencimento ou da condenação em custas.
Quando todas as partes tenham interesse na diligência ou na despesa, quando dela tirem igual proveito, ou quando não se
consiga determinar quem é a parte interessada, os encargos são repartidos entre as partes de modo igual.
Custas de parte

No que diz respeito às custas de parte, a regra é a seguinte: as custas da parte vencedora são suportadas pela parte vencida, na
proporção do seu decaimento.
As custas de parte englobam as taxas de justiça pagas adiantadamente, os encargos efectivamente suportados pela parte, as
remunerações pagas ao agente de execução e as despesas por este efectuadas, os honorários do mandatário e as despesas por
este efectuadas.
Conta de custas
Com excepção dos casos acima apontados, em que as partes estão dispensadas do prévio pagamento da taxa de justiça, em
princípio, só depois de transitada em julgado a decisão final, é que a secretaria elabora a conta de custas de acordo com a
respectiva condenação. As partes são notificadas da conta.
Caso não haja reforma ou reclamações da conta ou decididas estas, há lugar ao pagamento do que for devido pela parte vencida
e/ou ao reembolso à parte vencedora do que foi por esta adiantado.
As custas de parte são pagas directamente pela parte vencida à parte que delas for credora. Se a parte vencida tiver apoio
judiciário, o pagamento dessas quantias à parte credora é feito pelo Estado (em 2019, data da revisão da presente ficha
informativa, o pagamento é feito pelo Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça IP).
Protecção jurídica nos processos da competência dos Tribunais
Caso o requerente não disponha de meios para custear o processo, poderá obter protecção jurídica. De acordo com a legislação
nacional, a protecção jurídica só pode ser concedida a pessoas singulares ou colectivas sem fins lucrativos.
A protecção jurídica das pessoas singulares pode ser concedida em várias modalidades: consulta jurídica; dispensa do
pagamento da taxa de justiça e encargos; pagamento faseado da taxa de justiça e encargos; nomeação de patrono e pagamento
da respectiva compensação; nomeação de patrono e pagamento faseado da respectiva compensação; atribuição de agente de
execução.
O regime português de protecção jurídica, em todas as modalidades nele previstas, aplica-se a todos os Tribunais e a qualquer
forma de processo.
O requerimento de protecção jurídica é apresentado mediante um formulário. Deve ser entregue pessoalmente ou enviado por
correio para qualquer serviço de atendimento ao público do Instituto da Segurança Social IP. Os formulários e as instruções
quanto ao seu preenchimento são fornecidas por aquela entidade. O prazo geral de resposta é de trinta dias.
Quando propõe a acção, o autor deve juntar à petição inicial o documento comprovativo do prévio pagamento da taxa de justiça
devida ou da concessão de protecção jurídica na modalidade de dispensa do pagamento prévio daquela taxa. Quando a
protecção jurídica for concedida na modalidade de pagamento faseado da taxa de justiça, terá de ser junto o respectivo
comprovativo e o do pagamento na parte devida.
Emolumentos nos processos da competência das Conservatórias do Registo Civil
Os menores estão isentos de emolumentos quando são representados pelo Ministério Público ou por defensor oficioso nos
processos que corram nas Conservatórias de Registo Civil.
Os emolumentos devidos pelos processos da competência das Conservatórias do Registo Civil estão previstos no Regulamento
Emolumentar dos Registos e Notariado.
A título exemplificativo, em 2019 são os seguintes os emolumentos cobrados nos processos da competência das Conservatórias
do Registo Civil (que podem ser consultados no link que se indica: http://www.irn.mj.pt/sections/irn/legislacao/docs-legislacao
/regulamento-emolumentar/):
Processo de divórcio ou separação judicial por mútuo consentimento (sem partilha de bens) incluindo a decisão que
homologa os acordos quanto a alimentos entre cônjuges ou a filhos menores – 280 Euros
Processo de atribuição de alimentos a filhos maiores ou emancipados – 120 Euros
Processo para alteração dos acordos quanto a alimentos – 100 Euros.
Estes valores são os praticados em 2019, à data em que a presente ficha informativa é revista. Estão sujeitos a actualização, não
dispensando a consulta da legislação nacional caso a caso.
Protecção jurídica nos processos da competência das Conservatórias do Registo Civil

A protecção jurídica aplica-se aos processos que correm nas Conservatórias do Registo Civil apenas em duas modalidades:
nomeação e pagamento da compensação de patrono; nomeação e pagamento faseado da compensação de patrono.
Além disso, nas Conservatórias do Registo Civil, são gratuitos certos actos para os indivíduos requerentes que provem a sua
insuficiência económica.
A insuficiência económica pode ser provada pelos seguintes meios: documento emitido pela competente autoridade
administrativa; declaração passada por instituição pública de assistência social onde o indivíduo se encontre internado.
Nestes casos, são gratuitos os seguintes actos: actos de registo civil ou de nacionalidade; processos e declarações que lhes
respeitem; documentos necessários e processos relativos ao suprimento destes; certidões requeridas para quaisquer fins.
A mesma regra é aplicável aos processos da competência das Conservatórias do Registo Civil nos quais sejam fixados alimentos.
8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão do
tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de que
forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
Em regra, os alimentos são fixados em prestações pecuniárias mensais, salvo se houver acordo ou disposição legal em contrário
ou se ocorrerem motivos que justifiquem medidas de excepção. Por exemplo, se aquele que for obrigado a pagar os alimentos
mostrar que os não pode prestar como pensão, mas tão-somente em sua casa e companhia, assim poderão ser os mesmos
decretados excepcionalmente.
Cálculo dos alimentos
Os alimentos são proporcionais aos meios daquele que os presta e às necessidades daquele que os recebe. Na fixação dos
alimentos atende-se também à possibilidade de o alimentado prover à sua subsistência.
As necessidades do alimentando variam consoante este for menor, filho maior que prossiga a sua formação ou instrução, ou pura
e simplesmente maior. As mesmas já foram mencionadas na resposta à pergunta “Qual o significado dos conceitos de
«alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que devem pagar uma pensão de alimentos
a outra pessoa?”.
Quanto aos meios do devedor de alimentos que devem ser ponderados, importa mencionar os critérios específicos a levar em
conta consoante se trate de alimentos fixados a menores ou a ex cônjuges.

Alimentos fixados a menores
O dever de alimentos aos filhos menores é um dever fundamental dos respectivos progenitores. Funda-se directamente no artigo
36 n.º 5 da Constituição da República Portuguesa.
Os alimentos devidos ao menor devem ser adequados aos meios de quem houver de prestá-los.
De acordo com a jurisprudência de princípio do Supremo Tribunal de Justiça português, para calcular o montante de alimentos
devidos a um menor o Tribunal deve atender não só ao valor dos rendimentos actualmente auferidos pelo devedor, mas também,
de forma global e abrangente, à sua condição social, à sua capacidade laboral, ao dever de diligenciar activamente pelo exercício
de uma actividade profissional que lhe permita satisfazer tal dever, bem como a todo o acervo de bens patrimoniais de que seja
detentor.

Alimentos fixados a ex-cônjuges
Na determinação do montante dos alimentos devidos a ex cônjuges o Tribunal deve tomar em conta a duração do casamento, a
colaboração prestada à economia do casal, a idade e estado de saúde dos cônjuges, as respectivas qualificações profissionais e
possibilidades de emprego, o tempo que terão de dedicar à criação de filhos comuns, os respectivos rendimentos e proventos, um
novo casamento ou união de facto e, de modo geral, todas as circunstâncias que influam sobre as necessidades do cônjuge que
recebe os alimentos e as possibilidades do que os presta.
De acordo com a jurisprudência nacional maioritária, o cônjuge credor não tem o direito de exigir a manutenção do padrão de vida
de que beneficiou na constância do casamento.

Desde quando são devidos alimentos

Os alimentos fixados por decisão judicial são devidos desde a data da proposição da acção. Os alimentos fixados por acordo das
partes homologado por decisão do Tribunal ou do Conservador, são devidos desde a data em que o devedor se constitui em
mora. O devedor constitui-se em mora na data fixada para o pagamento ou, na falta desta, quando é interpelado para
cumprir. Sem prejuízo dos casos acabados de mencionar a lei portuguesa não prevê a fixação retroactiva de alimentos.
Alteração dos alimentos fixados
Se, depois de fixados os alimentos as circunstâncias determinantes da sua fixação se modificarem, os alimentos podem ser
alterados ou cessar.
Não estando pendente execução especial por alimentos, o pedido de alteração ou cessação de alimentos é deduzido por
dependência da acção condenatória. Estando pendente execução especial por alimentos, o pedido de alteração ou cessação
corre por apenso ao processo executivo.
O obrigado a prestar alimentos pode pedir a sua diminuição ou cessação se, por exemplo, diminuírem as suas possibilidades
económicas, aumentarem as do alimentando, o alimentando atingir a maioridade, o alimentando adquirir capacidade para prover
ao seu sustento.
O beneficiário dos alimentos pode pedir o aumento da prestação se, por exemplo, piorar a sua situação económica, se alterarem
as suas circunstâncias familiares, aumentarem as suas necessidades, aumentar o custo de vida e tal aumento possa e deva ser
suportado pelo obrigado (porque, por exemplo, o seu salário entretanto também aumentou).

Actualização automática
Para fazer face ao aumento do custo de vida, a decisão que fixa os alimentos pode determinar que a quantia arbitrada sofra uma
actualização periódica automática (normalmente anual).
A actualização pode ser feita por referência ao aumento da taxa de inflacção publicado anualmente pelo Instituto Nacional de
Estatística ou ao aumento de uma determinada taxa de juro indicada pelo Tribunal. Mas também pode consistir num aumento
anual fixado em quantia certa na decisão.
Cabe ao Juiz determinar esta actualização automática e escolher o meio adequado de a alcançar, de acordo com o seu prudente
arbítrio. A actualização automática pode igualmente ser determinada por acordo das partes devidamente homologado.
Alimentos provisórios
Além dos alimentos definitivos, podem ser fixados alimentos provisórios.
Enquanto não se fixarem definitivamente os alimentos, o Tribunal pode, a requerimento do alimentado ou oficiosamente, se este
for menor, conceder alimentos provisórios, que serão determinados segundo o seu prudente arbítrio. Os alimentos provisórios
nunca são restituídos. São devidos durante a pendência da acção principal em que será fixada a quantia de alimentos definitivos.
Uma vez fixados os alimentos definitivos passam a ser devidos estes.
Se estiver pendente a acção de divórcio sem o consentimento do outro cônjuge, o Juiz pode na pendência da acção, fixar
alimentos provisórios a um dos cônjuges ou aos filhos. Durante a pendência de uma acção de regulação das responsabilidades
parentais, o Juiz pode igualmente fixar alimentos provisórios aos filhos menores. Nos casos agora apontados os alimentos
provisórios podem ser fixados num incidente no próprio processo.
Em alternativa, os alimentos provisórios podem ser fixados numa providência cautelar que correrá por apenso ao processo
principal onde devam ser fixados os alimentos definitivos.
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
A prestação de alimentos será paga nos termos e à pessoa indicados na decisão ou no acordo das partes que venha a ser
homologado por decisão.
Em regra, se o beneficiário for um adulto capaz, ou um menor emancipado, a prestação é-lhe entregue directamente.
Se for um adulto incapaz, a prestação é entregue a quem tenha a obrigação legal de exercer por si os direitos de natureza
pecuniária (tutor, curador ou administrador legal de bens), podendo mesmo ser uma instituição a recebê-la.
Se o beneficiário for um menor, a prestação será entregue à pessoa que tenha a sua guarda, que pode ser um dos progenitores,
outro familiar, um terceiro (família de acolhimento) ou o director de uma instituição à qual o menor se encontre confiado.

A lei não impõe meios rígidos de pagamento, podendo as partes acordar sobre esta matéria. Não havendo acordo, os Tribunais
decidem da forma mais prática e menos onerosa, quer para quem presta, quer para quem recebe os alimentos.
Geralmente, a prestação mensal de alimentos é paga em dinheiro e deve ser entregue ao credor nos primeiros dias do mês a que
respeita.
O prazo e o local de pagamento são fixados no acordo ou na decisão que fixa os alimentos. Não tendo sido fixados, aplicam-se
as normas supletivas do Código Civil quanto a essa matéria. Extrai-se destas normas que, em princípio, na falta de estipulação:
a prestação de alimentos em dinheiro deve ser paga no lugar do domicílio do credor ao tempo do cumprimento;
estando as prestações em correspondência com os meses do calendário gregoriano, o credor pode exigir o respectivo
pagamento a todo o tempo a partir do primeiro dia do respectivo mês.
As formas mais comuns de pagamento consistem na transferência bancária, no depósito em conta aberta num banco, no envio
de um vale postal ou de um cheque, ou na entrega pessoal de numerário.
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o pagamento?
Em caso de mora do devedor, o credor pode recorrer a meios de coacção civil e a meios de coacção penal.
Meios de coacção civil
Incidente pré-executivo

No caso de alimentos devidos a menores, fixados numa acção de alimentos ou de regulação das responsabilidades parentais, a
lei põe à disposição do credor de alimentos um incidente pré-executivo.
O credor de alimentos devidos a menores pode intentar o incidente pré-executivo previsto no artigo 48 do Regime Geral do
Processo Tutelar Cível, caso se verifiquem as seguintes condições: haja incumprimento ou atraso no pagamento da prestação
alimentícia; o obrigado receba regularmente rendimentos provenientes do trabalho, ou rendas, pensões, subsídios, comissões,
percentagens, emolumentos, gratificações, comparticipações, ou rendimentos semelhantes.
O requerimento é junto ao processo de regulação do exercício das responsabilidades parentais ou ao processo de fixação de
alimentos a crianças, que corre termos no Tribunal. O obrigado é notificado para pagar a prestação de alimentos dentro de dez
dias posteriores ao vencimento. Caso o obrigado não junte prova documental do pagamento, as prestações de alimentos passam
a ser mensalmente descontadas do vencimento, salário, pensão, subsídio ou dos outros rendimentos semelhantes que esteja a
receber. Para esse efeito é notificada a entidade pagadora para proceder ao desconto mensal e depositá-lo directamente na
conta bancária indicada pelo credor de alimentos. As quantias deduzidas abrangem também os alimentos que se forem vencendo.
Todas as pessoas ou entidades a quem caiba processar ou pagar os rendimentos acima indicados, depois de notificadas, ficam
na situação de fiéis depositárias das quantias que têm de deduzir a título de alimentos. Por consequência, caso não procedam ao
desconto ordenado, a execução prossegue contra elas nos próprios autos.
As quantias deduzidas não abrangem os alimentos vencidos antes da notificação feita neste incidente para que obrigado pague.
Mas abrangem as prestações vincendas de alimentos. Para cobrar a quantia de alimentos vencidos anteriormente à notificação
prevista neste incidente, o credor terá de intentar uma acção executiva. Assim, quando estão em divida alimentos a menores,
nada impede que o credor intente cumulativamente o incidente pré executivo (para obter o pagamento das quantias vincendas) e
a execução especial por alimentos (para obter o pagamento das quantias vencidas).
O incidente pré-executivo não tem de ser obrigatoriamente usado antes de recorrer à execução. É apenas um procedimento
alternativo à execução. Não admite oposição mas em contrapartida, os meios coercivos postos à disposição do credor são mais
limitados do que na execução, pois o credor só pode requerer o desconto nos vencimentos, salários, pensões, subsídios ou
rendimentos periódicos semelhantes (não pode requerer a penhora de bens, depósitos ou direitos de crédito).
No caso de serem devidos alimentos a menores o credor pode, em alternativa, intentar apenas a acção de execução especial por
alimentos, prevista no Código de Processo Civil. Desta forma, numa só acção, pode cobrar a totalidade das quantias devidas,
quer as vencidas, quer as vincendas. Na acção executiva o credor pode lançar mão de meios coercivos mais amplos, como a
penhora e a consignação de rendimentos. A tramitação desta acção será explicada a seguir.
Incidente de incumprimento

No caso de alimentos devidos a menores fixados numa acção de regulação das responsabilidades parentais, a lei põe ainda à
disposição do credor de alimentos um incidente de incumprimento previsto no artigo 41 do Regime Geral do Processo Tutelar
Cível.
Em alternativa, o credor pode suscitar o incidente previsto no artigo 48 do do Regime Geral do Processo Tutelar Cível. Este
incidente destina-se a requer ao Tribunal que ordene as diligências necessárias ao cumprimento coercivo e que condene o
remisso em multa. Autuado o requerimento ou apenso ao processo, o Tribunal convoca os progenitores para uma conferência ou
notifica o requerido para alegar o que tiver por conveniente em cinco dias.
Os pais podem acordar em alterar o regime fixado. Na falta de acordo, o juiz decide provisoriamente sobre o requerimento e
remete as partes para a mediação ou para a audição técnica especializada. Se ainda assim não chegarem a acordo, as partes
são notificadas para alegar e requerer provas. Segue-se a instrução, discussão e julgamento do incidente.
Execução especial por alimentos
Em qualquer dos casos em que que haja mora na prestação de alimentos, o credor pode intentar uma acção de execução
especial por alimentos nos termos previstos no Código de Processo Civil. Esta regra aplica-se, sejam os alimentos devidos a
menores ou a maiores, e quer se trate de alimentos definitivos ou provisórios.
Na execução especial por alimentos, o exequente pode requerer: a adjudicação de parte das quantias, vencimentos ou pensões
que o executado esteja a receber; ou a consignação de rendimentos pertencentes ao executado
A adjudicação ou a consignação têm lugar independentemente da penhora e destinam-se ao pagamento quer das quantias
vencidas, quer das vincendas.
Quando o exequente requerer a adjudicação de quantias, vencimentos ou pensões, é notificada a entidade encarregada de os
pagar ou de processar as respectivas folhas, para entregar directamente ao exequente a parte adjudicada. A quantia adjudicada
passa a ser mensalmente depositada na conta bancária do exequente que para o efeito deve indicar o respectivo número no
requerimento inicial.
Se o exequente requerer a consignação de rendimentos, indicará logo os bens sobre que há-de recair e o agente de execução
efectua-a relativamente aos que considere bastantes para satisfazer as prestações vencidas e vincendas, podendo para o efeito
ouvir o executado.
Quando, efectuada a consignação, se mostre que os rendimentos consignados são insuficientes, o exequente pode indicar outros
bens. Se, ao contrário, vier a mostrar-se que os rendimentos são excessivos, o exequente é obrigado a entregar o excesso ao
executado, à medida que o receba, podendo também o executado requerer que a consignação seja limitada a parte dos bens ou
se transfira para outros.
As quantias adjudicadas ou o valor da consignação de rendimentos devem ser suficientes para o pagamento das prestações
vencidas, dos respectivos juros de mora quando o exequente os peça, das prestações vincendas e das actualizações
automáticas, se tiverem sido fixadas.
O credor pode ainda requerer a penhora de bens do executado. A penhora pode incidir sobre bens móveis, imóveis, depósitos
bancários, direitos de crédito, estabelecimentos comerciais ou quotas sociais.
No caso de serem vendidos bens penhorados para pagamento de um débito de alimentos, não deverá ordenar-se a restituição
das sobras da execução ao executado sem que se mostre assegurado o pagamento das prestações vincendas até ao montante
que o juiz considerar adequado, salvo se for prestada caução ou outra garantia idónea.
O executado deve ser citado apenas depois de efectuada a penhora/adjudicação/consignação de rendimentos. A oposição à
execução ou à penhora, por parte do executado, não suspendem a execução.
No caso de ser pedida a alteração ou cessação da prestação de alimentos quando está pendente a execução especial por
alimentos, o pedido de alteração ou cessação correm por apenso à execução.
Título executivo europeu
Em caso de incumprimento de um acordo em matéria de obrigações alimentares constante de instrumento autêntico celebrado
perante autoridades administrativas, ou de instrumento por elas autenticado, num Estado-Membro não vinculado pelo Protocolo
de Haia de 2007, o credor de alimentos pode recorrer ao Regulamento (EC) Nº 805/2004 de 21/4/2004 que prevê título executivo
europeu [artigo 4 (3) (b) do Regulamento mencionado e artigo 68(2) do Regulamento 4/2009 de 18/12/2008].
Meios de coacção penal

O artigo 250 do Código Penal prevê e pune o crime de violação da obrigação de alimentos com pena de prisão que pode ir de um
mês até dois anos ou multa até duzentos e quarenta dias, consoante os casos ali previstos.
O procedimento criminal depende de queixa.
Se a obrigação vier a ser cumprida, o Tribunal pode dispensar da pena ou declarar extinta, no todo ou em parte, a pena ainda não
cumprida.
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e os
prazos de prescrição previstos no regime de execução
Em princípio podem ser dados à execução todos os bens do devedor susceptíveis de penhora e que nos termos da lei
substantiva respondem pela dívida exequenda. A penhora limita-se aos bens necessários ao pagamento da dívida exequenda e
das despesas previsíveis da execução.
Acresce que a lei prevê os limites à penhora e os prazos de prescrição da obrigação alimentícia a seguir mencionados.
Limites à penhora
Há certos bens que não podem ser penhorados em circunstância alguma (bens absolutamente impenhoráveis), outros que são
penhoráveis apenas em certas circunstâncias (bens relativamente impenhoráveis) e outros ainda que só podem ser penhorados
em parte (bens parcialmente impenhoráveis).

Bens absolutamente impenhoráveis
São absolutamente impenhoráveis, além dos bens isentos de penhora por disposição especial:
As coisas ou direitos inalienáveis.
Os bens do domínio público do Estado e das restantes pessoas colectivas públicas.
Os objetos cuja apreensão seja ofensiva dos bons costumes ou careça de justificação económica, pelo seu diminuto valor
venal.
Os objetos especialmente destinados ao exercício de culto público.
Os túmulos.
Os instrumentos e os objetos indispensáveis aos deficientes e ao tratamento de doentes.

Bens relativamente impenhoráveis
São relativamente impenhoráveis os bens a seguir indicados:
Estão isentos de penhora, salvo tratando-se de execução para pagamento de dívida com garantia real, os bens do Estado e
das restantes pessoas colectivas públicas, de entidades concessionárias de obras ou serviços públicos ou de pessoas
colectivas de utilidade pública, que se encontrem especialmente afectados à realização de fins de utilidade pública.
Estão também isentos de penhora os instrumentos de trabalhos e os objectos indispensáveis ao exercício da actividade ou
formação profissional do executado, salvo se o executado os indicar para penhora, se a execução se destinar ao pagamento
do preço da sua aquisição ou do custo da sua reparação, ou se forem penhorados como elementos corpóreos de um
estabelecimento comercial.
Estão ainda isentos de penhora os bens imprescindíveis a qualquer economia doméstica que se encontrem na casa de
habitação efectiva do executado, salvo quando se trate de execução destinada ao pagamento do preço da respectiva
aquisição ou do custo da sua reparação.
São impenhoráveis a quantia em dinheiro ou o depósito bancário resultantes da satisfação de crédito impenhorável, nos mesmos
termos em que o era o crédito originariamente existente.
Quando é cobrado um crédito de alimentos, aplicam-se as regras relativas à impenhorabilidade absoluta e relativa acima
mencionadas.
Relativamente aos bens parcialmente penhoráveis, em regra, na execução por alimentos a quantia que pode ser penhorada é
maior do que nas execuções fundadas noutros créditos, como será explicado a seguir.

Bens parcialmente penhoráveis

São impenhoráveis dois terços da parte líquida dos vencimentos, salários, prestações periódicas pagas a título de aposentação
ou de qualquer outra regalia social, seguro, indemnização por acidente, renda vitalícia, ou prestações de qualquer natureza que
assegurem a subsistência do executado.
Esta impenhorabilidade tem como limite máximo o montante equivalente a três salários mínimos nacionais à data de cada
apreensão e como limite mínimo, quando o executado não tenha outro rendimento, o montante equivalente a um salário mínimo
nacional. Porém, quando o crédito exequendo for de alimentos a lei prevê que é impenhorável apenas a quantia equivalente à
totalidade da pensão social do regime não contributivo.
Na penhora de dinheiro ou de saldo bancário, é impenhorável o valor global correspondente ao salário mínimo nacional ou,
tratando-se de obrigação de alimentos, a quantia equivalente à totalidade da pensão social do regime não contributivo.
A impenhorabilidade prevista para os vencimentos, salários ou prestações periódicas não é cumulável com a impenhorabilidade
prevista para o dinheiro ou saldos bancários.
Em 2019, à data em que a presente ficha informativa é redigida, o valor da pensão social do regime não contributivo é de 210,32
Euros e o valor do salário mínimo nacional é de 600,00 Euros.
Se não forem observadas as regras relativas à penhora acima mencionadas o executado pode opor-se à penhora.
Prescrição
O Código Civil português prevê um prazo de prescrição de cinco anos para as pensões alimentícias vencidas. Assim, decorridos
cinco anos sobre o vencimento da prestação alimentícia, o direito à mesma prescreve pelo não exercício. A citação para a acção
judicial que tenha por objecto o pagamento de alimentos, interrompe a prescrição. Por seu lado, o devedor só pode renunciar à
prescrição depois de decorrido o prazo prescricional.
No caso dos alimentos a menores, o prazo de prescrição não começa nem corre enquanto o menor não tiver quem o represente.
Ainda que o menor tenha quem o represente, o prazo de prescrição não termina antes de decorrido um ano sobre a data em que
o menor atingiu a maioridade.
O direito processual civil português não prevê um prazo de caducidade findo o qual o credor já não possa intentar a acção de
execução por alimentos. Por isso, podem ser dadas à execução prestações de alimentos prescritas. Nesse caso, o Tribunal não
pode conhecer oficiosamente a prescrição. A mesma, para ser eficaz, terá de ser invocada pelo executado, que com esse
fundamento pode opor-se à execução.
Oposição à penhora
O prazo geral de oposição à penhora é de dez dias contados da notificação da penhora ao executado. O prazo geral de oposição
à execução é de vinte dias, a contar da citação do executado.
Na execução especial por alimentos o executado só é citado para a execução depois de realizada a penhora, adjudicação ou
consignação de rendimentos. Com a citação é notificado da penhora já realizada.
No incidente pré executivo previsto na jurisdição de menores, o executado é notificado antes de ser ordenada a adjudicação de
rendimentos mas não pode deduzir oposição. Pode apenas provar documentalmente o pagamento.
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
Se os alimentos se destinarem a um menor, o Ministério Público tem legitimidade para propor a respectiva acção de fixação de
alimentos. A necessidade da fixação ou alteração de alimentos devidos a menor pode ser comunicada ao Ministério Público, por
qualquer pessoa. Para esse efeito, o Ministério Público tem serviço de atendimento ao público em todos os Tribunais.
13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
Existe, para o caso dos alimentos devidos a menores. Trata-se do Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores (adiante
designado por Fundo). O Fundo é gerido pelo Instituto de Gestão Financeira da segurança Social IP.
Compete ao Fundo assegurar o pagamento, até certo limite, das prestações de alimentos atribuídas a menores. O pagamento
das prestações é efectuado por ordem do Tribunal competente.
Requisitos
São os seguintes os requisitos para accionar a garantia do Fundo:

O menor residir em território nacional
A prestação de alimentos ter sido fixada por decisão do Tribunal (as decisões dos Conservadores do Registo Civil nos
processos da sua competência em que sejam fixados alimentos produzem os mesmos efeitos que produziriam as decisões
judiciais)
Existir mora do devedor
Ter sido previamente accionado o incidente pré executivo previsto no artigo 48 do Regime Geral do Processo Tutelar Cível
(à luz da jurisprudência nacional, sujeita a flutuações, podem igualmente preencher este requisito o requerimento que
suscite o incidente de incumprimento da prestação de alimentos previsto no artigo 41 do Regime Geral do Processo Tutelar
Cível ou a instauração da execução especial por alimentos)
O menor não ter rendimento ilíquido superior ao valor do indexante dos apoios sociais (IAS)
O menor não beneficiar de rendimentos de outrem a cuja guarda se encontre superiores ao IAS (o que ocorre quando a
capitação do rendimento do agregado familiar do menor não é superior ao IAS)
Em 2020, na data da actualização desta ficha informativa, o IAS é de 438,81 Euros. A actualização do valor do IAS, em princípio,
é efectuada anualmente. Pelo que o valor agora indicado não dispensa a consulta da legislação nacional relevante em cada
momento.
Limites ao pagamento
Verificados os requisitos acima indicados, o Estado assegura o pagamento mensal das prestações de alimentos até ao limite a
seguir indicado.
As prestações atribuídas não podem exceder mensalmente, por cada devedor, o montante de 1 IAS, independentemente do
número de filhos menores.
Dentro deste limite, o valor da prestação a garantir pelo Fundo tem de ser fixado pelo Tribunal. Na sua fixação o Tribunal atende à
capacidade económica do agregado familiar, ao montante da prestação de alimentos fixada e às necessidades específicas do
menor.
O Fundo não garante as prestações vencidas. As prestações garantidas pelo Fundo são devidas a partir do primeiro dia do mês
seguinte ao da decisão do Tribunal que fixar o valor a garantir.
O pagamento é garantido até que o devedor inicie o cumprimento efectivo da obrigação.
O pagamento pelo Fundo cessa quando o menor atinge dezoito anos.
Os menores internados em instituições de apoio social, públicas ou privadas sem fins lucrativos, financiadas pelo Estado, por
pessoas colectivas de direito público ou de direito privado e utilidade pública, e os menores internados em centros de
acolhimento, centros tutelares educativos e centros de detenção, não têm direito à prestação de alimentos garantida pelo Fundo.
Processamento
O requerimento para fixação do montante das prestações a pagar pelo Fundo deve ser apresentado ao Tribunal no processo de
incumprimento. Compete ao Ministério Público ou ao credor de alimentos, apresentar o requerimento.
O Juiz ordena a realização de um inquérito sobre as necessidades do menor e seguidamente profere decisão de fixação das
prestações a pagar pelo Fundo dentro dos limites acima assinalados.
Se houver urgência no pagamento de alimentos, o Juiz pode fixar uma prestação provisória a garantir pelo Fundo até à decisão
definitiva.
O credor da prestação de alimentos tem de renovar anualmente a prova de que se mantêm os requisitos para garantia dessa
prestação pelo Fundo, sob pena da mesma cessar.
O representante legal do menor ou a pessoa à guarda da qual ele se encontra tem o dever de comunicar ao Tribunal ou ao Fundo
a cessação ou alteração da situação de incumprimento ou da situação do menor.
O Fundo fica sub-rogado nos direitos do menor, até ao limite do que pagou, para efeitos de pedir o reembolso ao devedor de
alimentos.
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?

Quando o credor se encontrar em Portugal e quiser obter a cobrança de alimentos noutro Estado Membro da União Europeia tem
de apresentar o pedido à Direcção Geral da Administração da Justiça, que é uma entidade pública. A legislação nacional não
prevê a intervenção de uma organização privada para esse efeito.
A Direcção Geral da Administração da Justiça é a Autoridade Central portuguesa para efeitos de aplicação do Regulamento (CE)
n.º 4/2009 do Conselho, de 18 de Dezembro de 2008, relativo à competência, lei aplicável, reconhecimento e execução de
decisões e à cooperação em matéria de obrigações alimentares (doravante designado também por Regulamento).
Este Regulamento permite obter a cobrança transfronteiriça de alimentos. O Regulamento aplica-se a decisões proferidas num
Estado Membro da União Europeia (também designado por Estado Membro) e a decisões proferidas num Estado não membro da
União Europeia (também designado por terceiro Estado). Aplica-se não só às decisões que fixam alimentos tomadas
posteriormente à sua entrada em vigor, em 18/6/2011, como também às tomadas anteriormente a esta data. Abrange a cobrança
das prestações vencidas, das vincendas, das actualizações automáticas fixadas na decisão e dos juros de mora. Ao abrigo do
Regulamento podem ser cobrados alimentos fixados por decisão judicial ou por decisão de outra autoridade competente.
O pedido de cobrança de alimentos noutro Estado membro é apresentado na Direcção Geral da Administração da Justiça
mediante o preenchimento e junção dos formulários apropriados anexos ao Regulamento. O credor deve juntar aos formulários
determinados documentos e informações, que podem ser, consoante os casos: a certidão da sentença ou decisão que fixa os
alimentos definitivos com nota de trânsito que deve constar do formulário contido no anexo I do Regulamento; o documento
comprovativo de que beneficiou ou está em condições de beneficiar de protecção jurídica ou de um processo gratuito; as
referências bancárias para depósito das quantias cobradas; as certidões de nascimento dos filhos menores; as certidões de
frequência escolar dos filhos maiores; a procuração passada à autoridade central; a relação dos montantes em dívida.
O formulário ou formulários a preencher e os documentos e informações a anexar pelo credor constam de instruções que podem
ser obtidas junto da Direcção Geral da Administração da Justiça. Os contactos desta entidade são indicados na resposta à
pergunta “Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?”.
O tipo de procedimentos que podem ser solicitados à Direcção-Geral da Administração da Justiça estão mencionados na
resposta à pergunta: “Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda
posso obter?”.
14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

São os seguintes os contactos da autoridade central portuguesa:
Direcção-Geral
A v .
D .
1990-097 LISBOA - PORTUGAL

da
J o ã o

Administração
I I ,

da
1 . 0 8 . 0 1

Justiça
D / E

Tel.: (351) 21 790 65 00
Fax: (351)211545100/60
Endereço de correio electrónico:
Sítio Web:

correio.dsjcji@dgaj.mj.pt

http://www.dgaj.mj.pt/

Conhecimentos linguísticos: português, espanhol, francês e inglês.
15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:
15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?

A Direcção-Geral da Administração da Justiça, enquanto Autoridade Central no âmbito do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do
Conselho, de 18 de Dezembro de 2008, acima mencionado, prestará o apoio necessário nos termos descritos na resposta à
pergunta “Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país: posso obter ajuda de uma autoridade ou
organização privada neste Estado-Membro?”.
Se o credor de alimentos se encontrar noutro Estado Membro e quiser requerer a aplicação de um dos procedimentos previstos
no Regulamento, deve propor o pedido junto da autoridade central designada pelo Estado Membro em que se encontrar. Esta
autoridade central, por sua vez, transmite o pedido à autoridade central portuguesa que se encarrega de o transmitir ao Tribunal
nacional competente consoante o caso.
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso obter?

Se o requerente se encontrar noutro Estado Membro, a Direcção-Geral da Administração da Justiça deverá ser contactada
através da autoridade central do Estado-Membro onde se encontra o requerente.
A ajuda que pode ser obtida é a seguinte:
Para obter a cobrança de alimentos fixados por uma decisão proferida num Estado Membro o Regulamento prevê três diferentes
secções de normas:
(i) normas aplicáveis às decisões proferidas nos Estados Membros vinculados pelo Protocolo de Haia de 2007 (como é do caso
de Portugal);
(ii) normas aplicáveis às decisões proferidas nos Estados Membros não vinculados pelo Protocolo de Haia de 2007;
(iii) normas aplicáveis às decisões proferidas em todos os Estados Membros.
As decisões previstas na secção acima mencionada em (i):
são reconhecidas no Estado Membro requerido sem possibilidade de ser deduzida oposição;
beneficiam da abolição do exequatur; podem ser imediatamente executadas no Estado Membro requerido;
permitem ao credor instaurar, no Estado Membro requerido, as providências cautelares previstas na legislação deste último.
As decisões previstas na secção acima mencionada em (ii):
são reconhecidas no Estado Membro requerido excepto se ocorrer algum dos fundamentos para a recusa de
reconhecimento previstos no Regulamento;
se tiverem força executória no Estado Membro de origem o credor pode requerer ao Tribunal ou autoridade competente do
Estado Membro requerido que ai reconheça a sua força executória de acordo com o procedimento previsto no Regulamento;
o reconhecimento de força executória pode referir-se apenas a uma parte da decisão.
As decisões previstas na secção acima mencionada em (iii):
podem ter força executória provisória se o Estado Membro de origem declarar que o recurso interposto da mesma tem efeito
meramente devolutivo;
quando o credor invoca a decisão no Estado Membro requerido, deve provar a sua autenticidade mediante o preenchimento
dos formulários e requisitos previstos no Regulamento;
se for necessário, o credor deve juntar a tradução da decisão;
a execução da decisão tem lugar de acordo com a lei do Estado Membro requerido;
em nenhuma circunstância tal decisão pode ser revista quanto ao mérito no Estado Membro requerido;
as custas geradas pela aplicação do Regulamento não têm precedência sobre a cobrança dos alimentos em dívida.
O Regulamento enumera no artigo 56.º os procedimentos de que dispõe o credor de alimentos. Estes procedimentos abrangem,
em certos casos, não só decisões dos Estados Membros mas também decisões de um terceiro Estado.
O credor pode, nomeadamente:
requerer num Estado Membro o reconhecimento e a declaração de força executória de uma decisão proferida noutro Estado;
intentar uma acção para fixação de alimentos no Estado Membro requerido;
cumular nesta acção o pedido de estabelecimento da filiação;
intentar uma acção para fixação de alimentos no Estado Membro requerido quando não for possível ai obter o
reconhecimento nem a execução de uma decisão proferida noutro Estado;
pedir a modificação de uma decisão proferida no Estado Membro requerido;
pedir a modificação de uma decisão proferida num Estado diferente do estado Membro requerido.
Estes procedimentos regem-se pela lei e regras de competência do Estado Membro requerido, a não ser que outro regime esteja
previsto no Regulamento. Nestes casos, quem assiste e representa o credor é a autoridade central ou outra entidade pública,
organismo ou pessoa, designada pelo Estado Membro requerido.
16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?

Sim, Portugal está vinculado pelo Protocolo de Haia de 2007. Pelo que, são aplicáveis às decisões sobre alimentos proferidas em
Portugal, nomeadamente, as seguintes normas do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho, de 18 de Dezembro de 2008: o
artigo 8, o artigo 13 os artigos 17 a 22.
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de alimentos
nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado correspondentes?
A resposta a esta pergunta está prejudicada pela resposta afirmativa dada à pergunta anterior.
18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do capítulo
V do regulamento da pensão de alimentos?
A legislação nacional portuguesa contém regras que prevêem protecção jurídica idêntica à consagrada no capitulo V do
Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho, de 18 de Dezembro de 2008.
No que diz respeito às pessoas singulares, têm direito à protecção jurídica, desde que provem a sua insuficiência económica:
Cidadãos portugueses e da União Europeia.
Estrangeiros e apátridas com título de residência válido num Estado-Membro da União Europeia.
Estrangeiros sem título de residência válido num Estado membro da União Europeia – se as leis dos seus países de origem
derem o mesmo direito aos portugueses
Pessoas que têm domicílio ou residência habitual num Estado Membro da União Europeia diferente do Estado Membro
onde vai decorrer o processo (litígios transfronteiriços).
A legislação nacional prevê a aplicação dos seguintes critérios de apreciação da insuficiência económica das pessoas singulares:
O requerente cujo agregado familiar tenha um rendimento relevante para efeitos de protecção jurídica igual ou inferior a três
quartos do indexante de apoios sociais não tem condições objectivas para suportar qualquer quantia relacionada com os
custos de um processo, devendo igualmente beneficiar de atribuição de agente de execução e de consulta jurídica gratuita
(em 2020 o indexante de apoios sociais é de 438,81 Euros)
O requerente cujo agregado familiar tenha um rendimento relevante para efeitos de protecção jurídica superior a três
quartos e igual ou inferior a duas vezes e meia o valor do indexante de apoios sociais tem condições objectivas para
suportar os custos de uma consulta jurídica sujeita ao pagamento prévio de uma taxa, mas não tem condições objectivas
para suportar pontualmente os custos de um processo e, por esse motivo, beneficia de apoio judiciário nas modalidades de
pagamento faseado e de atribuição de agente de execução
Não se encontra em situação de insuficiência económica o requerente cujo agregado familiar tenha um rendimento
relevante para efeitos de protecção jurídica superior a duas vezes e meia o valor do indexante de apoios sociais
O rendimento relevante para efeitos de protecção jurídica é o montante que resulta da diferença entre o valor do rendimento
líquido completo do agregado familiar e o valor da dedução relevante para efeitos de protecção jurídica (os critérios de
cálculo destes valores estão fixados por lei)
Considera-se que pertencem ao mesmo agregado familiar as pessoas que vivam em economia comum com o requerente de
protecção jurídica
Se o valor dos créditos depositados em contas bancárias e o montante de valores mobiliários admitidos à negociação em
mercado regulamentado de que o requerente ou qualquer membro do seu agregado familiar sejam titulares forem
superiores a 24 vezes o valor do indexante de apoios sociais, considera-se que o requerente de protecção jurídica não se
encontra em situação de insuficiência económica, independentemente do valor do rendimento relevante para efeitos de
protecção jurídica do agregado familiar
O requerente pode solicitar, excepcionalmente e por motivo justificado, que a apreciação da insuficiência económica tenha
em conta apenas o rendimento, o património e a despesa permanente próprios ou dele e de alguns elementos do seu
agregado familiar
Em caso de litígio com um ou mais elementos do agregado familiar, a apreciação da insuficiência económica tem em conta
apenas o rendimento, o património e a despesa permanente do requerente ou dele e de alguns elementos do seu agregado
familiar, desde que ele o solicite
Se, perante um caso concreto, o dirigente máximo dos serviços de segurança social competente para a decisão sobre a
concessão de protecção jurídica entender que a aplicação dos critérios previstos nos números anteriores conduz a uma

manifesta negação do acesso ao direito e aos tribunais pode, por despacho fundamentado, decidir de forma diversa daquela
que resulta da aplicação dos referidos critérios.
A consulta jurídica permite à parte consultar um advogado para obter uma informação técnica relativamente a um litígio concreto
antes de interpor ou contestar uma acção em Tribunal.
O apoio judiciário, por sua vez, pode ser concedido nas seguintes modalidades:
dispensa de taxa de justiça e demais encargos com o processo;
pagamento faseado de taxa de justiça e demais encargos com o processo;
nomeação e pagamento da compensação de patrono;
nomeação e pagamento faseado da compensação de patrono;
atribuição de agente de execução para proceder às diligências da execução (por exemplo a penhora).
O apoio judiciário abrange os encargos específicos decorrentes do carácter transfronteiriço do litígio.
Assim, no caso do pedido de apoio judiciário ser apresentado por um cidadão residente noutro Estado Membro para uma acção
em que sejam competentes os Tribunais portugueses, o apoio judiciário compreende os encargos com a tradução, interpretação e
despesas de deslocação das pessoas que devam comparecer em Tribunal quando a sua presença for exigida e/ou o Tribunal
entenda que não podem ser ouvidas de outra forma.
No caso do pedido de apoio judiciário requerido por um cidadão português para intentar uma acção para a qual sejam
competentes os Tribunais de outro Estado Membro, o apoio judiciário abrange o apoio pré-contencioso, até à instauração da
acção no outro Estado Membro, e as despesas com a tradução de requerimentos e documentos.
Quando o beneficiário do apoio judiciário fica vencido na acção, o regime de reembolso das quantias adiantadas e despesas
pagas pela parte vencedora é o mesmo para todas as categorias de beneficiários individuais acima indicadas, sem discriminação
entre elas.
Existem, porém, na legislação nacional regras que conferem protecção jurídica menos ampla do que a prevista no capítulo V do
Regulamento e que, por conseguinte, devem ser complementadas por este.
No plano interno, os menores estão isentos de custas quando são representados pelo Ministério Público ou por defensor oficioso.
Os menores ou respectivos representantes legais estão também isentos de custas nos recursos de decisões relativas à aplicação,
alteração ou cessação de alimentos, proferidas em processos de jurisdição de menores.
Estão dispensados do pagamento prévio da taxa de justiça as partes nos processos de jurisdição de menores e nas acções sobre
o estado das pessoas. De acordo com a legislação nacional a maioridade atinge-se aos dezoito anos.
No entanto, nos procedimentos propostos nos Tribunais Portugueses aos quais se aplica o Regulamento, não pode ser exigido o
pagamento prévio da taxa de justiça. Isto é assim quer esses procedimentos respeitem a menores, quer a maiores, seja qual for a
forma do processo e haja ou não cumulação do pedido de alimentos com um pedido sobre o estado das pessoas (artigo 44.º do
Regulamento).
Em tais procedimentos, se o requerente não beneficiar de apoio judiciário nem de um processo gratuito, a taxa de justiça só pode
ser exigida a final. Acresce que, devem ser inteiramente gratuitos os procedimentos previstos no artigo 56.º do Regulamento, em
que esteja em causa a obrigação dos pais prestarem alimentos a um filho com menos de vinte e um anos (artigo 46.º do
Regulamento).
As regras do Regulamento acabadas de citar são de aplicação directa e alargam, no plano interno, o âmbito da protecção jurídica
concedida pela legislação nacional.
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º do
regulamento da pensão de alimentos?
De acordo com o artigo 51 do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho, de 18 de Dezembro de 2008, acima mencionado, a
Direcção Geral da Administração da Justiça, enquanto autoridade central portuguesa, presta assistência nos procedimentos
previstos no Regulamento e toma todas as medidas para tal adequadas.
Cabe-lhe, nomeadamente:
Transmitir e receber esses pedidos;

Iniciar ou facilitar a introdução da instância no Tribunal competente;
Prestar ou facilitar a prestação de apoio judiciário, se as circunstâncias o exigirem;
Ajudar a localizar o devedor;
Ajudar a obter informações sobre os rendimentos e bens do devedor;
Incentivar soluções amigáveis para pagamento voluntário dos alimentos através da mediação, da conciliação ou de
processos análogos;
Facilitar a execução em curso das decisões relativas à prestação de alimentos, incluindo eventuais retroactivos;
Facilitar a cobrança e a transferência expedita das prestações alimentares;
Ajudar a obter provas documentais ou outras;
Prestar assistência para determinar a filiação se tal for necessário para efeitos de cobrança dos alimentos;
Iniciar ou facilitar a introdução da instância em Tribunal para obter as medidas provisórias necessárias para acautelar um
pedido de alimentos pendente;
Facilitar a citação ou notificação de actos.
Para alcançar tais objectivos, o Estado português, em particular a Direcção Geral da Administração da Justiça, enquanto
autoridade central, adoptou as seguintes medidas:
Reforçou o número de juristas e de pessoal administrativo para receber e transmitir os pedidos feitos ao abrigo do
Regulamento;
Dotou-se de um mediador familiar;
Autonomizou, no seu sítio web, uma área destinada exclusivamente à cooperação judiciária internacional em matéria civil e
comercial, onde podem ser consultadas informações relativas às obrigações alimentares, instruções sobre os documentos e
formulários necessários para introduzir um procedimento previsto no Regulamento e para o preenchimento de um formulário
uniforme para especificação dos montantes em atraso
Quando lhe é solicitado, transmite o pedido de apoio judiciário à autoridade central competente para o efeito;
Transmite os pedidos aos Tribunais nacionais competentes;
Procede à tradução dos documentos necessários à instrução de pedidos quando Portugal figura como Estado requerente;
Solicita às autoridades policiais, administrativas, tributárias e aos serviços de estrangeiros e fronteiras, nacionais,
informações e elementos de prova, nomeadamente, sobre o paradeiro e bens do devedor;
No que diz respeito à conciliação, quando convoca o devedor para comparecer ou entrar em contacto com a autoridade
central, dá-lhe conhecimento do pedido de fixação, alteração ou cobrança de alimentos e apresenta os cenários possíveis,
nomeadamente os mais benéficos para ambas as partes, de modo a potenciar o pagamento voluntário.
Advertência
As informações constantes da presente ficha não vinculam o Ponto de Contacto, nem os Tribunais ou outras entidades e
autoridades. Também não dispensam a leitura dos textos legais em vigor. Estão sujeitas a actualização regular e à interpretação
evolutiva da jurisprudência.
A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede
Judiciária Europeia. As traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional
competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão
e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta
página.
Os Estados-Membros responsáveis pela gestão das páginas com conteúdos nacionais estão a proceder atualmente à atualização
de alguns dos conteúdos deste portal para ter em conta a saída do Reino Unido da União Europeia. A eventual permanência de
conteúdos que não refletem a saída do Reino Unido é involuntária e será devidamente corrigida.
Última atualização: 10/03/2020
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1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que
devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
A obrigação legal de prestar alimentos é o requisito imposto por lei a uma pessoa segundo o qual essa pessoa é obrigada a
garantir a outra os meios de subsistência necessários, incluindo para a satisfação das suas necessidades espirituais, e, no caso
da obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos menores, os meios necessários para a sua educação, instrução e formação
profissional.
A obrigação de prestar alimentos existe entre cônjuges, familiares em linha direta, irmãos e irmãs e determinadas outras pessoas
previstas na lei (artigo 516.º do Código Civil).
A obrigação de prestar alimentos existe entre ex-cônjuges (artigo 398.º do Código Civil). Não deve ser confundida com uma
contrapartida compensatória ou indemnização.
O cônjuge que tiver contribuído para a pensão de alimentos em benefício do filho menor do outro cônjuge tem a obrigação de
continuar a prestar alimentos até à maioridade, mas apenas se os pais biológicos estiverem mortos, desaparecidos ou forem
carenciados (artigo 517.º, n.º 1, do Código Civil). Por sua vez, o filho pode ser obrigado a prestar alimentos à pessoa que lhe
prestou alimentos durante 10 anos (artigo 517.º, n.º 2, do Código Civil).
Os herdeiros da pessoa obrigada a sustentar um menor ou que tenha prestado alimentos sem ser obrigada a fazê-lo por lei estão
vinculados, dependendo do valor dos bens herdados, a continuar a prestar alimentos ao menor em causa se os pais deste
estiverem mortos, desaparecidos ou forem carenciados, mas apenas enquanto a pessoa beneficiária dos alimentos for menor.
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
A obrigação de alimentos entre pais e filhos é regulada pelos artigos 499.º e 525.º do Código Civil. Os menores que reclamem
alimentos dos pais são considerados carenciados se não forem capazes de se sustentar através do trabalho, mesmo que
possuam bens. No entanto, sempre que os pais não estejam em posição de prestar alimentos aos filhos sem pôr em causa a sua
própria existência, o tribunal de família pode aceitar que os alimentos sejam prestados através da venda de bens da criança,
excluindo quaisquer bens essenciais.
Os pais são obrigados a sustentar um filho que tenha atingido a maioridade (normalmente 18 anos), se esse filho prosseguir os
estudos, até à conclusão dos mesmos, mas não depois de ele ter completado 26 anos.
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?
O requerente/credor tem de recorrer ao tribunal competente da sua residência permanente ou da residência do requerido
/devedor. O pedido de citação para determinação da pensão de alimentos pode ser formulado quer separadamente quer no
decurso de uma ação de divórcio, de determinação da paternidade, de exercício do poder paternal sobre um filho menor ou de
estabelecimento do domicílio permanente de um menor. O tribunal pode ordenar, por despacho do presidente desse tribunal,
medidas transitórias válidas apenas até que uma decisão seja proferida no que respeita à ação para apreciação do mérito relativa
à dissolução do casamento. O processo em primeira instância inclui várias fases. Na fase escrita, são apresentados o pedido de
citação, a denúncia e o pedido reconvencional; podem ser ordenadas medidas cautelares, tais como a hipoteca ou penhora; as
partes são citadas e sãolhes comunicados os atos processuais. A fase oral inclui a audiência, na qual podem ser invocadas
exceções e se admite a produção de provas. Segue-se a fase das deliberações e a prolação da sentença.
No caso de divórcio por mútuo consentimento, que pode ser declarado por um notário, os cônjuges podem chegar a acordo sobre
todos os efeitos do divórcio, incluindo sobre a determinação da contribuição de cada progenitor para o custo da educação, da
instrução, dos estudos e da formação profissional dos filhos.
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?
Em princípio, as partes do processo de pensão de alimentos podem fazer-se representar. No entanto, quando o pedido de
pensão de alimentos é apresentado no âmbito de um processo de divórcio, os cônjuges só podem fazer-se representar na petição
de divórcio em determinados casos especificamente previstos no artigo 920.º do Código de Processo Civil.
Se se apresentar um pedido separadamente para o estabelecimento/aumento/redução da pensão de alimentos, as partes podem
ser representadas da forma convencional por um advogado ou outro representante; se tal representação for feita através de outra

pessoa que não um advogado, este último não pode apresentar as alegações orais finais no julgamento. O menor é representado
pelo seu representante legal (progenitor ou, excecionalmente, outra pessoa que exerça o poder paternal). Depois de atingir a
maioridade, o pedido é apresentado pessoalmente pelo interessado.
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?
A determinação do tribunal territorialmente competente (residência do requerido/devedor ou do requerente/credor) pode ser feita
por intermédio do atlas judiciário romeno, publicado no sítio do Ministério da Justiça no portal dos tribunais http://portal.just.ro
/SitePages/acasa.aspx.
6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central ou
local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
Não, uma vez que não o requerente não é obrigado a fazer-se representar ou acompanhar por um advogado.
7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios financeiros
suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
Os pedidos de fixação ou alteração de pensões de alimentos estão isentos do pagamento do imposto de selo. O
acompanhamento ou representação por advogado envolve custos, mas o pagamento destes não é obrigatório. Se a parte
interessada não dispuser de rendimentos suficientes, pode solicitar apoio judiciário para cobrir os honorários do advogado ou
outros custos associados ao julgamento.
8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão do
tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de que
forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
Os alimentos são concedidos em função das necessidades do requerente e dos meios da pessoa que os presta. Em princípio, a
obrigação de alimentos é paga em espécie e assegura meios plenos de subsistência. No entanto, na maioria dos casos, na
prática os tribunais determinam o pagamento da pensão de alimentos em numerário, quer sob a forma de montante fixo quer sob
a forma de percentagem do rendimento mensal do devedor (artigo 50.º do Código Civil). A pensão de alimentos sob a forma de
montante fixo é ajustada pela inflação, por lei, numa base trimestral.
Sempre que uma pensão de alimentos é devida por um progenitor, a mesma poderá ir até um quarto do rendimento mensal
líquido do progenitor em causa se se tratar de uma pensão de alimentos em benefício de um filho, um terço se se tratar de uma
pensão de alimentos em benefício de dois filhos e metade se se tratar de uma pensão de alimentos em benefício de três ou mais
filhos. Por lei, o montante devido a filhos a título de pensão de alimentos, combinado com quaisquer alimentos devidos a outras
pessoas, não pode exceder metade do rendimento mensal líquido da pessoa responsável pelo seu pagamento (artigo 529.º do
Código Civil).
Sempre que os meios da pessoa responsável pela prestação de alimentos ou as necessidades da pessoa que os recebe
sofrerem alterações, o tribunal de família pode, no âmbito de uma nova ação, aumentar ou reduzir a pensão de alimentos ou
ordenar a cessação do seu pagamento, conforme aplicável (artigo 531.º do Código Civil).
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
A pensão de alimentos é concedida em espécie, assegurando meios plenos de subsistência e, quando apropriado, cobrindo os
custos associados à educação, aos estudos e à formação profissional (artigo 530.º do Código Civil). Se a obrigação de alimentos
não for cumprida voluntariamente, em espécie, o tribunal de família ordenará o seu pagamento em numerário. A pensão de
alimentos pode ser determinada sob a forma de montante fixo ou de percentagem do rendimento mensal líquido da pessoa
obrigada a prestar alimentos.
A pensão de alimentos é paga em prestações regulares em datas acordadas entre as partes ou, na ausência de tal acordo, nas
datas determinadas por decisão judicial. As partes podem acordar ou, se existirem motivos fundados para tal, o tribunal de família
pode decidir que a pensão de alimentos seja paga antecipadamente, sob a forma de prestação única que cubra as necessidades
em matéria de alimentos da pessoa que a eles tenha direito durante um período mais longo ou durante o período em que a
pensão de alimentos é devida, desde que o devedor responsável pelo pagamento disponha dos meios necessários para o fazer
(artigo 533.º do Código Civil).
A pensão de alimentos fixada em benefício do menor é paga ao representante legal do menor.
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o pagamento?

Na maioria dos casos, a pensão de alimentos é fixada em numerário, o método mais frequente de execução é a penhora do
vencimento (rendimento mensal). A venda forçada de bens móveis e imóveis do devedor constitui um método menos frequente de
execução.
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e os
prazos de prescrição previstos no regime de execução
No que diz respeito à cobrança dos créditos devidos a título de alimentos, o artigo 728.º do Código de Processo Civil prevê que só
metade, no máximo, do rendimento mensal líquido regular do devedor pode ser objeto de execução para efeitos de pagamento
dos montantes devidos a título de alimentos. Se existirem vários procedimentos de cobrança que envolvam o mesmo montante, o
montante sujeito a execução não pode exceder metade do rendimento mensal líquido, independentemente da natureza dos
créditos.
Sempre que o credor apresente pedidos em simultâneo de arresto de vários bens móveis ou imóveis cujo valor exceda
claramente os créditos a pagar, o tribunal responsável pela execução pode restringir a execução a determinados bens (artigo 701.
º do Código de Processo Civil).
A execução termina, por exemplo, quando a obrigação indicada no título executivo for integralmente cumprida e as taxas de
execução forem pagas; quando não for possível efetuar ou dar seguimento à execução devido à inexistência de bens sujeitos a
execução ou à impossibilidade de liquidação de tais bens; e quando a execução for cancelada (artigo 702.º do Código de
Processo Civil).
O direito à execução está sujeito a um prazo de prescrição de três anos. É possível interpor recurso contra a decisão de cobrança
coerciva junto do tribunal responsável pela execução. O tribunal competente pode suspender a execução até que o recurso seja
decidido (artigos 711.º e seguintes do Código de Processo Civil).
Quando a ordem de execução ou a própria cobrança forçada for cancelada, a parte interessada tem o direito de inverter a
execução através do restabelecimento da situação anterior (artigos 722.º e seguintes do Código de Processo Civil).
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
Não aplicável.
13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
Não aplicável.
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?

Nos termos do Regulamento (CE) n.º 4/2009, da Convenção da Haia de 2007 ou da Convenção de Nova Iorque de 1956, o
requerente pode apresentar o pedido de alimentos através do Ministério da Justiça romeno se o devedor residir num dos EstadosMembros da UE que seja parte na Convenção da Haia de 2007 ou na Convenção de Nova Iorque de 1956.
14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

Ministério da Justiça da Roménia
str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti, cod 050741,
Direção do Direito Internacional e da Cooperação Judiciária
Fax: +40372041079 ou +40372041084, correio eletrónico:

ddit@just.ro

15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:
15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?

Não, o requerente deve contactar a autoridade central remetente do seu país, designada nos termos do Regulamento (CE) n.º 4
/2009 do Conselho, da Convenção da Haia de 2007 ou da Convenção de Nova Iorque de 1956.
A autoridade central remetente do país do devedor pode, subsequentemente, contactar a autoridade central destinatária da
Roménia:

Ministério da Justiça, para os pedidos apresentados ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 4/2009 e da Convenção da Haia de
2007, ou
Ordem dos Advogados de Bucareste, para os pedidos apresentados ao abrigo da Convenção de Nova Iorque de 1956.
Em seguida, o pedido é apresentado ao tribunal competente.
O devedor residente no estrangeiro pode apresentar o pedido diretamente, em pessoa ou através de advogado, ao tribunal
romeno competente da residência do requerido ou devedor.
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso obter?

O devedor residente no estrangeiro pode apresentar o pedido diretamente, em pessoa ou através de advogado, ao tribunal
romeno competente da residência do requerido ou devedor. Os contactos do tribunal romeno competente estão disponíveis no
portal dos tribunais http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx com base na residência do requerido ou devedor.
16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?
Sim, nos termos do artigo 2612.º do Código Civil, a lei aplicável às obrigações de alimentos é determinada nos termos do direito
da União Europeia, isto é, do Protocolo da Haia, de 23 de novembro de 2007, sobre a Lei aplicável às Obrigações Alimentares.
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de alimentos
nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado correspondentes?
Não aplicável.
18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do capítulo
V do regulamento da pensão de alimentos?
Nos termos da Lei n.º 36/2012, relativa a determinadas medidas necessárias para a aplicação de determinados regulamentos e
decisões do Conselho da União Europeia e instrumentos de direito internacional privado em matéria de obrigações alimentares ,
depois de receber um pedido de alimentos ou de medidas específicas, o Ministério da Justiça reencaminha-o para efeitos de
liquidação para a autoridade competente ou para o organismo na posse dos dados pessoais, para a ordem de advogados
competente a nível local, para a Câmara de Agentes de Execução ou, quando aplicável, para o tribunal competente.
No caso de pedidos apresentados através da autoridade central, nos termos definidos no artigo 46.º do referido regulamento,
pode ser concedido apoio judiciário completo a título gratuito aos requerentes de obrigações de alimentos que ainda não tenham
completado 18 anos ou que se encontrem a prosseguir os estudos mas não tenham mais de 21 anos e aos requerentes de
obrigações de alimentos que sejam pessoas vulneráveis.
O Ministério da Justiça envia os pedidos recebidos do estrangeiro diretamente para a ordem de advogados competente. O
decano da ordem dos advogados emite imediatamente uma decisão obrigatória e oficiosa de atribuição de um advogado. O
advogado designado solicita apoio judiciário, nomeadamente sob a forma de pagamento das taxas do oficial de execução judicial.
Posteriormente, após a obtenção de uma ordem de execução, o advogado nomeado solicita ao tribunal a concessão de apoio
judiciário sob a forma de pagamento das taxas do oficial de execução judicial. O advogado apresenta o pedido de cobrança
coerciva, a ordem de execução e a decisão do decano da ordem dos advogados ao oficial de execução judicial competente a
nível local.
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º do
regulamento da pensão de alimentos?
A Roménia adotou a Lei n.º 36/2012, relativa a determinadas medidas necessárias para a aplicação de determinados
regulamentos e decisões do Conselho da União Europeia e instrumentos de direito internacional privado em matéria de
obrigações alimentares.
O Ministério da Justiça foi designado como a autoridade central remetente da Roménia, responsável pelo reencaminhamento dos
pedidos previstos nos artigos 53.º e 56.º do regulamento. Depois de receber os documentos comprovativos necessários do credor
ou devedor, o Ministério da Justiça preenche a parte A do pedido e pode ajudar o credor ou devedor a preencher a parte B.
O Ministério da Justiça é a autoridade central designada para receber os pedidos de medidas específicas e de alimentos. Depois
de receber os pedidos, envia-os para efeitos de liquidação para a autoridade competente ou para o organismo na posse dos
dados pessoais, para a ordem de advogados competente a nível local, para a Câmara de Agentes de Execução ou, quando
aplicável, para o tribunal competente.

A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede
Judiciária Europeia. As traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional
competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão
e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta
página.
Os Estados-Membros responsáveis pela gestão das páginas com conteúdos nacionais estão a proceder atualmente à atualização
de alguns dos conteúdos deste portal para ter em conta a saída do Reino Unido da União Europeia. A eventual permanência de
conteúdos que não refletem a saída do Reino Unido é involuntária e será devidamente corrigida.
Última atualização: 22/04/2020
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1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que
devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
O conceito de alimentos é uma instituição do direito da família que assenta num dos seus princípios fundamentais, o princípio da
assistência mútua entre membros da família, isto é, o princípio da solidariedade familiar. As prestações de alimentos são
geralmente pagas a título voluntário, sobretudo em virtude dos vínculos pessoais entre os membros da família, mas podem
igualmente ser impostas pelos tribunais.
Na Eslovénia, o termo «alimentos» abrange o sustento de (ex-)cônjuges, filhos e pais. Significa sustento e apoio, bem como os
pagamentos a título de alimentos e apoio concedidos por um tribunal em benefício de um filho. Assim, abrange tudo aquilo que as
pessoas são obrigadas por lei a pagar para cobrir as necessidades de subsistência de um ex-cônjuge ou dos filhos. O termo pode
ser igualmente utilizado para o sustento dos pais que não dispõem de meios suficientes para assegurar a sua própria
subsistência, cujos filhos são assim obrigados a fazê-lo. Pode também referir-se aos valores monetários destinados aos
«alimentos».
Os pais são obrigados a sustentar os filhos (artigo 103.º da Lei do casamento e das relações familiares - LCRF, Zakon o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih).
Os filhos adultos são obrigados, em função das suas capacidades, a sustentar os pais se estes não dispuserem de meios de
subsistência suficientes e não conseguirem obtê-los. Os filhos adultos não são obrigados a sustentar um progenitor que, por
motivos não justificados, não tenha cumprido as suas obrigações de alimentos para com eles (artigo 124.º da LCRF).
Os cônjuges ou membros de uma união de facto são obrigados a sustentar os filhos menores do respetivo cônjuge ou parceiro,
que residam com eles, salvo se o cônjuge ou parceiro, ou o outro progenitor, estiver em condições de os sustentar. A obrigação
do cônjuge ou parceiro extingue-se aquando da cessação do casamento ou união de facto com a mãe ou o pai do menor, a
menos que o casamento ou união de facto cesse devido à morte do pai ou da mãe do menor. Nesse caso, o cônjuge ou parceiro
sobrevivo só é obrigado a sustentar o filho do cônjuge ou parceiro falecido se com ele viver no momento da cessação do
casamento ou união de facto (artigo 127.º da LCRF).
O cônjuge sem meios de subsistência e que se encontre desempregado involuntariamente dispõe do direito a ser sustentado pelo
outro cônjuge em função da capacidade deste último (artigo 50.º da LCRF).
O cônjuge (ou ex-cônjuge) a cargo pode requerer alimentos ao outro cônjuge no âmbito de um processo de divórcio, assim como
no âmbito de uma ação judicial distinta, no prazo de um ano a contar da data em que o divórcio produz efeitos (artigo 81.º-A da
LCRF).
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
Os pais são obrigados a prover ao sustento dos filhos até à maioridade, de modo a assegurarlhes as condições de vida
necessárias ao seu desenvolvimento, em conformidade com os meios e capacidades de que dispõem.
Se os filhos frequentarem regularmente um estabelecimento de ensino, mesmo que o façam a tempo parcial, os pais são
obrigados a prover ao seu sustento após a maioridade, mas só até estes completarem vinte e seis anos.
Os pais só são obrigados a sustentar o filho que contrair matrimónio ou coabite em união de facto se o cônjuge ou parceiro do
filho não tiver meios para o sustentar.

3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?
No que diz respeito à prestação de alimentos que o filho adulto é obrigado a pagar aos pais, o beneficiário e a pessoa a quem
incumbe assegurar a prestação em causa podem celebrar um acordo sob a forma de registo notarial (artigo 130.º-A da LCRF).
Se os pais chegarem a acordo sobre a prestação de alimentos, podem propor ao tribunal que profira uma decisão a este respeito
no âmbito de um processo não litigioso. Se o tribunal considerar que o acordo não é do interesse dos menores, deve indeferir a
proposta (artigo 130.º- da LCRF).
O cônjuge (ou ex-cônjuge) a cargo pode requerer alimentos ao outro cônjuge no âmbito de um processo de divórcio e igualmente
mediante a instauração de ação judicial separada no prazo de um ano a contar da data em que o divórcio produz efeitos (artigo
81.º-A da LCRF).
Se não se chegar a acordo sobre a prestação de alimentos, deve ser intentada uma ação judicial junto do tribunal competente. Os
tribunais de comarca (okrožno sodišče) têm competência em razão da matéria no que se refere às decisões sobre alimentos
(artigo 32.º do Código de Processo Civil, CPC).
A ação judicial deve indicar o pedido principal e as outras pretensões, os factos que sustentam o pedido do requerente, as provas
que fundamentam esses factos, assim como todos os outros elementos que devem constar de qualquer ação (artigo 180.º do
CPC).
Nos termos da referida lei, uma ação inclui a petição inicial, a contestação, as vias de recurso e outras observações, pretensões
ou comunicações apresentadas fora do processo. As ações devem ser compreensíveis e incluir tudo o que for necessário para a
audiência judicial. Devem incluir, nomeadamente: a identificação do tribunal, os nomes e residências permanentes ou temporárias
ou sedes das partes, os nomes dos eventuais representantes legais ou mandatários, o objeto do litígio e o teor das observações.
O requerente deve assinar o pedido, a menos que tal seja impossível devido à forma como foi apresentado. A assinatura
manuscrita do requerente é válida como assinatura autêntica, tal como uma assinatura eletrónica segura, verificada por um
certificado qualificado. Se as observações contemplarem algum pedido, a parte deve indicar na ação os factos que o justificam e,
se for caso disso, os elementos de prova (artigo 105.º do CPC).
Devem ser pagas custas judiciais aquando da instauração da ação judicial, Estas devem ser pagas dentro do prazo fixado pelo
tribunal na ordem de pagamento correspondente (artigo 105.º-A do CPC).
Os pedidos devem ser apresentados por escrito. Por pedido escrito entende-se um pedido manuscrito ou impresso e assinado à
mão pelo próprio requerente (requerimento em formato físico) ou um pedido em formato eletrónico e assinado com uma
assinatura eletrónica segura verificada por um certificado qualificado. O pedido escrito deve ser enviado por correio, por meios
eletrónicos, através das tecnologias de comunicação, entregue diretamente ao organismo em causa ou entregue por pessoa que
se dedique profissionalmente à apresentação de pedidos (prestador de serviços). Os pedidos eletrónicos devem ser introduzidos
por via eletrónica no sistema de informação judicial, que confirma automaticamente ao requerente a receção do pedido. Os
pedidos podem igualmente ser apresentados através do formulário previsto para o efeito ou num documento elaborado de outra
forma (artigo 105.º-B do CPC).
Os pedidos a notificar à parte contrária devem ser apresentados ao tribunal num número de exemplares suficiente para o tribunal
e a parte contrária, e sob uma forma que permita ao tribunal assegurar a sua notificação. Esta regra aplica-se igualmente aos
anexos. Os pedidos e documentos anexos apresentados por via eletrónica que devam ser notificados à parte contrária são
apresentados num único exemplar. O tribunal efetua o número de cópias em formato eletrónico ou de fotocópias necessário à
parte contrária (artigo 106.º do CPC). Os documentos que acompanham o pedido podem ser originais ou cópias (artigo 107.º do
CPC). Embora já exista a base jurídica necessária para o efeito, ainda não estão reunidas as condições técnicas para a
apresentação, notificação e tramitação dos processos por via eletrónica.
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?
Os pedidos de concessão de uma pensão de alimentos devem ser apresentados pelo representante legal do menor. Os filhos
menores são representados pelos pais. Se o menor tiver sido colocado numa família de acolhimento, o pedido é apresentado pelo
tutor.
O tribunal deve permitir que os menores que tenham completado 15 anos e sejam capazes de compreender o significado e as
consequências jurídicas dos seus atos pratiquem atos processuais de forma independente, na qualidade de partes processuais.
O representante legal do menor só pode praticar atos processuais se o menor não declarar que pretende exercer os seus direitos.
Os menores de 15 anos ou que o tribunal considere não serem capazes de compreender o significado e as consequências

jurídicas dos seus atos são representados por um representante legal.
Se os interesses do menor e os do seu representante legal divergirem, o tribunal deve designar ao menor um representante
especial. O tribunal faz o mesmo noutros casos em que, tendo em conta as circunstâncias do processo, decida que tal é
necessário para proteger os interesses do menor (artigo 409.º do CPC).
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?
Os tribunais de comarca têm competência em razão da matéria no que se refere às decisões sobre alimentos (artigo 32.º do
CPC).
O tribunal da residência permanente do demandado tem competência territorial geral. Se um tribunal da Eslovénia for competente
pelo facto de o demandado ter residência temporária na Eslovénia, esse tribunal tem competência territorial geral. Se, para além
da residência permanente, o demandado tiver também residência temporária noutra cidade e puder presumirse, devido às
circunstâncias, que o requerido irá viver aí durante um longo período, o tribunal com jurisdição territorial sobre o local de
residência temporária do demandado terá igualmente competência territorial geral (artigo 47.º do CPC).
Se, num litígio sobre uma pensão de alimentos prevista na lei, o requerente for o futuro beneficiário da mesma, o tribunal com
jurisdição territorial sobre o local onde este tenha residência permanente ou temporária também tem competência territorial geral.
Se, num litígio sobre uma pensão de alimentos prevista na lei com um elemento internacional, um tribunal da Eslovénia for o
tribunal competente pelo facto de o requerente ser um menor com residência permanente na Eslovénia, o tribunal com jurisdição
territorial sobre o local onde este tem a residência permanente tem competência territorial. Se, num litígio sobre uma prestação de
alimentos prevista na lei, um tribunal da Eslovénia for o tribunal competente pelo facto de o requerido possuir bens imóveis na
Eslovénia com os quais pode pagar a pensão de alimentos, o tribunal com jurisdição sobre o local onde se situam os bens tem
competência territorial (artigo 50.º do CPC).
6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central ou
local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
As partes podem intentar ações judiciais pessoalmente ou através de mandatário judicial. Nos processos junto dos tribunais de
comarca, o mandatário judicial tem de ser um advogado ou outra pessoa que tenha obtido aprovação no exame estatal da Ordem
dos Advogados (artigos 86.º e 87.º do CPC).
7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios financeiros
suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
Sim, devem ser pagas custas judiciais aquando da instauração da ação judicial, Estas devem ser pagas dentro do prazo fixado
pelo tribunal na ordem de pagamento correspondente (artigo 105.º-A do CPC).
Se o objeto do pedido judicial for apenas o direito a alimentos previsto na lei ou pedidos de montantes individuais a título de
alimentos, as custas judiciais são avaliadas com base no valor do pedido em causa, calculado de forma a que sejam somadas as
contribuições de três meses, a menos que sejam requeridos alimentos por período mais curto (artigo 23.º da Lei das custas
judiciais).
No entanto, se os alimentos forem solicitados como parte do processo de guarda do menor, as custas judiciais a pagar
correspondem ao montante fixo de 45 EUR (título 1212 da tabela de custas prevista na Lei das custas judiciais).
Pode ser prestado apoio judiciário gratuito a fim de cobrir os custos do processo. Compete ao presidente do tribunal de comarca
decidir sobre a concessão de apoio judiciário gratuito (artigo 2.º da Lei do apoio judiciário gratuito, Zakon o brezplačni pravni
pomoči).
A dispensa, diferimento ou pagamento a prestações das custas judiciais devem ser solicitados separadamente, devendo o pedido
ser entregue ao tribunal responsável pelo processo principal (artigo 12.º da Lei das custas judiciais).
8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão do
tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de que
forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
A pensão de alimentos é determinada como um montante mensal pago antecipadamente e pode ser solicitada a partir do
momento em que for intentada a ação em que se reclama a pensão de alimentos (artigo 132.º-C da LCRF)
A pensão de alimentos é determinada em função das necessidades do requerente e das capacidades materiais e rendimentos do
devedor (artigo 129.º da LCRF).

Na avaliação da pensão de alimentos devidos a menores, o tribunal deve agir no superior interesse do menor, definindo um nível
que seja adequado para assegurar o seu desenvolvimento físico e mental satisfatório. A pensão de alimentos deve cobrir as
despesas de subsistência do menor, em particular os custos de alojamento, alimentação, vestuário, calçado, cuidados e proteção,
educação, escola, diversão, lazer e outras necessidades especiais (artigo 129.º-A da LCRF).
Os tribunais podem, a pedido do beneficiário ou da parte responsável pelo pagamento, aumentar, reduzir ou anular o montante da
pensão de alimentos através de um título executivo, caso se verifiquem alterações das necessidades do beneficiário ou das
possibilidades económicas da pessoa a quem incumbe pagá-la que tenham servido de base para determinar o montante dos
alimentos (artigo 132.º da LCRF).
A pensão de alimentos fixada pelo título executivo é ajustada uma vez por ano em conformidade com o índice de preços no
consumidor da Eslovénia. O ajustamento é realizado em março, usando a subida cumulativa dos preços no consumidor a partir do
mês em que a prestação de alimentos tiver sido mais recentemente determinada ou ajustada. O fator de ajustamento para a
prestação de alimentos é publicado no Boletim Oficial da República da Eslovénia pelo ministro responsável pelas famílias. O
centro de assistência social informa por escrito o credor e o devedor de cada ajustamento e do novo montante da prestação de
alimentos. Juntamente com a transação judicial, a decisão judicial transitada em julgado, o ato notarial executório, assim como o
aviso do centro de assistência social, constituem títulos executórios (artigo 82.º-D da LCRF).
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
É decidido pelo tribunal. Em regra, a pensão de alimentos é depositada na conta bancária do representante legal do menor. A
pensão de alimentos em benefício de adultos é depositada nas respetivas contas bancárias.
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o pagamento?
Se a pessoa a quem incumbe pagar a pensão de alimentos não cumprir a sua obrigação voluntariamente, em conformidade com
o título executório (sentença, despacho judicial, registo notarial executivo, em conjunto com um aviso da indexação da pensão de
alimentos), o beneficiário pode apresentar um pedido de execução ao tribunal, em conformidade com as disposições da Lei sobre
a execução e a cobrança de créditos, a fim de assegurar o cumprimento das obrigações.
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e os
prazos de prescrição previstos no regime de execução
A informação está disponível no Portal Europeu da Justiça - Procedimentos de execução de uma decisão judicial
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
As partes num processo relativo a uma pensão de alimentos podem obter aconselhamento junto dos centros de assistência social.
Os tribunais de comarca têm competência em razão da matéria no que se refere às decisões sobre alimentos. As partes num
processo judicial podem obter apoio judiciário, podendo ser representadas gratuitamente por um advogado ou beneficiar da
isenção de custas judiciais.
Se a parte a quem incumbe prestar alimentos não cumprir a sua obrigação, o representante legal do menor ou a pessoa a quem a
pensão de alimentos deve ser paga poderá requerer ao tribunal de comarca competente que ordene a execução coerciva. Pode
ser obtida ajuda no preenchimento do pedido de execução coerciva junto dos centros de assistência social, dos tribunais de
comarca, dos consultores jurídicos, assim como do Fundo da República da Eslovénia para as bolsas, o desenvolvimento, a
invalidez e os alimentos (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad).
13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
Se a parte a quem incumbe prestar alimentos não cumprir a sua obrigação, o representante legal do menor poderá requerer o
pagamento de uma pensão compensatória pelo Fundo para as bolsas, o desenvolvimento, a invalidez e os alimentos, mas
unicamente após a sentença ter transitado em julgado e se ter tornado executória ou ter sido alcançada uma transação judicial
quanto à pensão de alimentos, sob condição de ter já tentado ele próprio sem sucesso obter a pensão alimentar ou já ter
corretamente apresentado um pedido de execução forçada em qualquer país estrangeiro.
O direito à pensão de alimentos compensatória é reconhecido aos menores de 18 anos que:
sejam cidadãos da República da Eslovénia e tenham residência permanente no país,

sejam cidadãos estrangeiros com residência permanente na República da Eslovénia, se assim for decretado num tratado
internacional ou em condições de reciprocidade.
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?

Sim. O Fundo da República da Eslovénia para as bolsas, o desenvolvimento, a invalidez e os alimentos, que foi designado como
autoridade central para efeitos do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho, de 18 de dezembro de 2008, relativo à
competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e à execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações
alimentares, pode prestar assistência na cobrança de pagamentos a título de pensões de alimentos originárias de outros países.
O referido Fundo foi igualmente designado como autoridade central para efeitos da Convenção da Haia sobre a cobrança
internacional de alimentos em benefício dos filhos e de outros membros da família, bem como entidade de origem e entidade
requerida para efeitos da Convenção de Nova Iorque sobre a cobrança de alimentos no estrangeiro.
14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

Os contactos são os seguintes:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad (Fundo da República da Eslovénia para as bolsas, o desenvolvimento, a
invalidez e os alimentos)
Dunajska cesta 20
1000 Liubliana
Telefone: +386 1 4720 990
Fax: +386 1 4345 899
Correio eletrónico:
Sítio Internet:

jpsklad@jps-rs.si

http://www.jpi-sklad.si/

15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:
15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?

Não. Nos termos do artigo 55.º do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho, o pedido de cobrança de alimentos deve ser
transmitido à autoridade central do Estado-Membro da UE de residência do requerente, devendo a mesma transmiti-lo à
autoridade central da República da Eslovénia, nomeadamente ao Fundo da República da Eslovénia para as bolsas, o
desenvolvimento, a invalidez e os alimentos.
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso obter?

O Regulamento não prevê a possibilidade de contacto direto entre os requerentes que residam no estrangeiro e o Fundo da
República da Eslovénia para as bolsas, o desenvolvimento, a invalidez e os alimentos enquanto autoridade central.
A comunicação deve ser efetuada por intermédio da autoridade central do Estado-Membro onde o requerente tem a sua
residência. A autoridade central desse Estado-Membro deve prestar-lhe toda a assistência necessária para poder apresentar
corretamente o pedido de execução coerciva das obrigações de alimentos na República da Eslovénia, transmitindo
posteriormente o pedido, juntamente com todos os documentos necessários, ao Fundo da República da Eslovénia para as bolsas,
o desenvolvimento, a invalidez e os alimentos, que enquanto autoridade central, deve analisar os documentos transmitidos,
requerendo a sua eventual correção ou aditamento, e representar o requerente junto dos tribunais e outras autoridades da
República da Eslovénia.
16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?
Sim.
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de alimentos
nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado correspondentes?
----

18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do capítulo
V do regulamento da pensão de alimentos?
É concedido apoio judiciário gratuito a fim de cobrir os custos do processo. Compete ao presidente do tribunal de comarca decidir
sobre a concessão de apoio judiciário gratuito (artigo 2.º da Lei do apoio judiciário gratuito, Zakon o brezplačni pravni pomoči).
O apoio judiciário gratuito pode ser aprovado para efeitos de aconselhamento jurídico, defesa jurídica e outros serviços jurídicos
determinados por lei, para todas as formas de proteção judicial em todos os tribunais de competência geral e tribunais
especializados da Eslovénia, no Tribunal Constitucional da República da Eslovénia e em todos os organismos, instituições e
entidades competentes em matéria de resolução extrajudicial de litígios, assim como sob a forma de isenção das custas judiciais
(artigo 7.º da Lei do apoio judiciário gratuito).
Os beneficiários previstos na lei são: 1. Os cidadãos da Eslovénia; 2. Os cidadãos estrangeiros com autorização de residência
permanente ou temporária na Eslovénia e as pessoas sem nacionalidade (apátridas) legalmente residentes na Eslovénia; 3.
Outros cidadãos estrangeiros, em condições de reciprocidade ou nas condições e nos casos definidos em tratados internacionais
vinculativos para a Eslovénia; 4. As organizações não governamentais e associações sem fins lucrativos e que atuam em defesa
do interesse público e estão registadas no registo correspondente, em conformidade com a lei aplicável, em litígios no âmbito da
realização de atividades de interesse público ou com a intenção com que foram constituídas; 5. Outras pessoas para as quais a
lei ou um tratado internacional vinculativo para a Eslovénia preveja o direito de beneficiar de apoio judiciário gratuito (artigo 10.º
da Lei do apoio judiciário gratuito).
Os beneficiários de apoio judiciário gratuito podem solicitá-lo em qualquer fase do processo. Para decidir da concessão de apoio
judiciário gratuito é averiguada a situação financeira do requerente, bem como outras condições definidas na lei (artigo 11.º da Lei
do apoio judiciário gratuito).
Nos termos do artigo 46.º do Regulamento, essa dispensa aplica-se a todos os casos em que o pedido do beneficiário decorra do
artigo 56.º do Regulamento e diga respeito a alimentos que resultem da relação entre pais e filhos e sejam devidos a pessoas
com menos de 21 anos.
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º do
regulamento da pensão de alimentos?
Não foram adotadas quaisquer medidas para efeitos da aplicação do artigo 51.º do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho.
A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede
Judiciária Europeia. As traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional
competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão
e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta
página.
Os Estados-Membros responsáveis pela gestão das páginas com conteúdos nacionais estão a proceder atualmente à atualização
de alguns dos conteúdos deste portal para ter em conta a saída do Reino Unido da União Europeia. A eventual permanência de
conteúdos que não refletem a saída do Reino Unido é involuntária e será devidamente corrigida.
Última atualização: 11/03/2020
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1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que
devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
As pensões e obrigações de alimentos decorrem diretamente da Lei n.º 36/2005 relativa à família e que altera certas outras leis
(«lei da família»). Ao abrigo da lei da família, as obrigações de alimentos assumem as seguintes formas:
1. obrigação de alimentos dos pais para os filhos;
2. obrigação de alimentos dos filhos para os pais;
3. obrigação de alimentos entre outros familiares;
4. obrigação de alimentos entre cônjuges;
5. pensão de alimentos;
6. apoio pago a uma mãe solteira para cobrir os alimentos e determinadas despesas.

Teoricamente, o conceito de alimentos, no sentido mais lato, coloca as relações de natureza económica regidas pelo direito da
família entre os domínios específicos das relações de propriedade no âmbito do direito da família. É necessário, portanto, que
exista uma relação regida pelo direito da família.
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
A obrigação de alimentos dos pais para os filhos é uma obrigação legal aplicável desde que os filhos sejam incapazes de se
sustentar. O facto de o filho ter concluído a escolaridade obrigatória não significa necessariamente que adquiriu a capacidade de
suprir as suas próprias necessidades. A obrigação continuada de alimentos dos pais para os filhos dependerá das capacidades,
possibilidades e situação financeira dos filhos ao longo do seu período de formação para um trabalho futuro, p. ex., como
estudante universitário a tempo inteiro. A maioridade não tem qualquer influência jurídica na duração da obrigação de alimentos.
O momento em que o filho passa a ser capaz de se sustentar varia consoante os casos, que têm de ser considerados
individualmente, pelos seus próprios méritos, por um tribunal. A capacidade de uma pessoa se sustentar tende a ser amplamente
interpretada como a capacidade de prover às suas necessidades ou suportar os custos relevantes de viver sozinha (isto é,
utilizando os fundos próprios). Esta capacidade deve ser duradoura. Os rendimentos ocasionais não podem ser considerados
como um meio para determinar a capacidade de prover às próprias necessidades.
Na prática, os tribunais baseiam-se no facto de a obrigação de alimentos dos pais ser elástica porque os laços de parentesco não
são limitados no tempo e, por conseguinte, esta obrigação pode ser renovada se, por exemplo, os filhos decidirem prosseguir os
estudos mais tarde ou não forem admitidos na universidade logo após a conclusão do ensino secundário. De acordo com a
jurisprudência, tendo em conta a atual escassez de oportunidades de emprego para recém-licenciados e o abandono escolar, os
cursos adicionais que lhes permitam encontrar emprego numa área que não a estudada até então também podem ser
considerados como formação profissional contínua do filho.
Quando o filho passa a ter uma fonte regular de receitas provenientes do trabalho, de um negócio, ou outros, a tarefa de avaliar a
cessação da obrigação de alimentos torna-se mais simples. Tendo em conta a situação do mercado de trabalho, a existência de
muitas mais formas de estudo e instituições de ensino, a necessidade de aprender línguas para que o filho possa pôr em prática a
sua formação, os cursos de reciclagem, a formação contínua, os períodos de estudo no estrangeiro e a necessidade de obter
mais qualificações, será mais difícil para os tribunais determinar o momento em que o filho passa a ser capaz de se bastar a si
próprio. Algumas destas formas de formação contínua podem ser garantidas, em especial, se o progenitor pagador dispuser de
meios financeiros significativos. Paralelamente, o interesse do filho, refletido nas suas capacidades e talentos, deve ser tido em
conta para que este adquira as competências necessárias para a futura obtenção de emprego. No entanto, é legítimo exigir que
essas capacidades sejam adquiridas precocemente a fim de evitar abusos de alimentos prestados pelos pais baseados
simplesmente na aversão ao trabalho (manifestados, por exemplo, em filhos dispostos a perder deliberadamente o emprego).
O limite dos 18 anos é importante em termos processuais. Até à maioridade, o tribunal pode dar início a processos de alimentos
por sua própria iniciativa; atingida essa idade, o processo só pode ser iniciado a pedido do interessado. O pedido apresentado
pelo filho adulto pode ser dirigido a um ou ambos os progenitores e deve indicar o montante da pensão de alimentos pretendida e
a data a partir da qual deve ser paga. O pedido de prestação de alimentos em benefício de um filho adulto é vinculativo para o
tribunal, uma vez que não implica a proteção de menores na aceção dos artigos 111.º e seguintes do Código de Processo Civil
não contencioso.
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?
Se o devedor e o beneficiário não chegarem a acordo, o tribunal de comarca competente decide sobre a obrigação de alimentos.
Exceto nos casos de obrigações de alimentos dos pais aos filhos menores, o tribunal inicia o processo na sequência de um
pedido apresentado pelo beneficiário (requerente) contra o devedor (requerido). Os processos de alimentos relativos a filhos
menores podem ser iniciados oficiosamente pelo tribunal (artigo 23.º do Código de Processo Civil não contencioso), dado que,
nesses casos, o tribunal tem o dever de assistência aos menores.
Qualquer pessoa pode agir autonomamente em tribunal, como parte processual (isto é, tem legitimidade processual), na medida
em que tem a capacidade de adquirir direitos e assumir obrigações através dos seus próprios atos. As pessoas singulares que
não tenham capacidade para se apresentarem em tribunal por conta própria (por exemplo, menores) devem ser representadas
pelo tutor legal (artigo 68.º do Código de Processo Civil contencioso).
Para além de representação legal, o Código de Processo Civil contencioso e o Código de Processo Civil não contencioso também
fazem uma distinção entre a representação das partes no processo através de procuração e a representação por imposição
judicial.

Os menores não podem ser representados por nenhum dos pais em processos relativos aos atos jurídicos que possam conduzir
a um conflito entre os interesses dos pais e os dos filhos menores ou entre os interesses de vários filhos menores representados
pelo mesmo progenitor. Nesta situação, o tribunal nomeia um tutor ad hoc (kolízny opatrovník) para representar os menores no
processo ou durante um determinado ato jurídico.
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?
Ver a resposta à pergunta 3.
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?
A competência territorial é estabelecida no artigo 3.º do Código de Processo Civil não contencioso. A competência material é
regida pelo artigo 12.º do Código de Processo Civil contencioso. Os tribunais de comarca têm sempre competência territorial em
primeira instância. Geralmente, é competente o tribunal da residência do requerido (ou seja, a pessoa contra a qual o pedido é
apresentado), ou seja, aplica-se a regra da competência territorial com base no tribunal do requerido. O tribunal com jurisdição
sobre o requerido é o tribunal em cuja jurisdição o cidadão reside ou, não sendo residente, o tribunal em cuja jurisdição ele se
encontra. O Código de Processo Civil não contencioso prevê expressamente casos especiais em que este princípio não se aplica.
O tribunal em cuja jurisdição o filho menor reside por acordo dos pais ou ao abrigo de uma decisão judicial ou onde o menor
reside por outros motivos é competente para apreciar o pedido de alimentos (jurisdição territorial exclusiva ao abrigo do artigo 112.
º, n.º 1, do Código de Processo Civil não contencioso).
6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central ou
local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
Cf. as respostas às perguntas 3 e 4.
O requerente (beneficiário) que tenha legitimidade processual pode apresentar a petição inicial diretamente, ou seja, sem se fazer
representar, ao tribunal competente.
O artigo 127.º do Código de Processo Civil contencioso estabelece os elementos gerais da petição inicial: tribunal destinatário,
identificação do requerente, objeto e conclusões da petição, bem como assinatura.
Para além dos elementos gerais, a petição inicial deve incluir as informações especificadas nos artigos 25.º e 26.º do Código de
Processo Civil não contencioso, e deve indicar o montante da pensão de alimentos pretendida e a data a partir da qual deve ser
paga.
A petição pode ser apresentada por escrito em papel ou por via eletrónica. Uma petição apresentada por via eletrónica sem
autorização em conformidade com uma regulamentação específica também deve ser transmitida em versão impressa ou num
formato eletrónico autorizado em conformidade com uma regulamentação específica. Também é possível apresentar um pedido
de prestação de alimentos por via oral para registo.
Há que apresentar o número necessário de exemplares do pedido, incluindo anexos, para que o tribunal conserve um original e
cada parte receba uma cópia, se for preciso. Se não for apresentado o número necessário de exemplares e anexos, o tribunal faz
cópias a expensas da parte que as deveria ter fornecido.
7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios financeiros
suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
As taxas a pagar por atos individuais ou diligências realizadas pelos tribunais regem-se pela Lei n.º 71/1992 do Conselho
Nacional relativa a custas judiciais e cópias de inscrições nos registos criminais. As taxas são cobradas por referência a uma lista
de custas judiciais. Esta legislação prevê também isenções das custas judiciais, com base na situação pessoal ou no objeto.
No contexto dos alimentos, as seguintes disposições são importantes:
Os processos relativos à proteção judicial de menores encontram-se entre os que estão isentos com base no objeto. Isto significa
que os processos relativos a alimentos devidos a menores estão igualmente isentos das custas judiciais.
Ao abrigo do critério de circunstâncias pessoais, a isenção das custas judiciais aplica-se a:
requerentes em processos de alimentos, processos para aumento da pensão de alimentos, bem como em processos de
pagamento de juros de mora sobre pensões de alimentos e processos para reconhecimento ou declaração do caráter
executório de decisões estrangeiras nesta matéria;

mães solteiras em processos de alimentos e relativos ao pagamento de certas despesas relacionadas com a gravidez e o
parto.
O ponto 8 da lista das custas judiciais cita explicitamente as taxas aplicáveis aos processos relativos a obrigações alimentares
entre cônjuges e aos pedidos de pensão:
Ponto 8
a) para os pedidos de alimentos entre cônjuges, pensão de alimentos e alimentos
entre outros familiares, ou de aumento da pensão de alimentos

2 % do valor do crédito, não inferior a
16,50 EUR

b) para os pedidos de redução ou anulação de alimentos entre cônjuges, pensão de
alimentos ou alimentos entre outros familiares

2 % do valor do crédito, não inferior a
16,50 EUR

Sempre que a lista das taxas não estabeleça uma taxa especial e o processo não se enquadre na categoria de circunstâncias
pessoais nem na categoria de objeto, as taxas referidas no ponto 1 da lista das custas judiciais são aplicáveis:
Ponto 1
Para a petição inicial, a menos que se preveja uma taxa
específica,

a) do valor (pagamento) do crédito ou do valor do objeto do
litígio

6 %, não inferior a 16,50 EUR, não superior a 16 596,50 EUR,
em processos comerciais
não superior a 33 193,50 EUR

A pedido, o tribunal pode conceder uma isenção das custas judiciais se a situação da parte em causa o justificar (artigo 254.º do
Código de Processo Civil contencioso). A situação das partes deve ser documentada de molde a permitir que o tribunal se possa
pronunciar sobre o pedido.
O mecanismo de prestação de apoio judiciário e o método para tal prestação pelo centro de apoio judiciário às pessoas
singulares que sofram privações e não possam utilizar os serviços jurídicos a fim de exercerem e defenderem devidamente os
seus direitos são regidos pela Lei n.º 327/2005 relativa à prestação de apoio judiciário, que altera a Lei n.º 586/2003 relativa às
profissões jurídicas e a Lei n.º 455/1991 relativa às profissões independentes (lei relativa às profissões independentes) tal como
alterada pela Lei n.º 8/2005. Esta lei também estabelece os critérios para a prestação de apoio judiciário, o procedimento a seguir
por pessoas singulares e pelas autoridades competentes em processos relacionados com pedidos de apoio judiciário e a
organização institucional da prestação deste apoio.
8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão do
tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de que
forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
Na Eslováquia, a lei não especifica o montante específico da pensão de alimentos.
Em questões de família, os tribunais devem considerar sempre cada caso individual, com base nas circunstâncias específicas,
pelo que a lei não especifica qualquer montante de alimentos. Com efeito, em questões de família, mais do que em qualquer
outra área, a legislação não pode abarcar hábil e explicitamente toda a diversidade da vida.
De acordo com o artigo 75.º, n.º 1, da lei da família, na determinação do montante de alimentos o tribunal tem em conta as necessi
dades legítimas do beneficiário, bem como as capacidades, possibilidades e situação financeira do devedor. O tribunal também
considera as capacidades, possibilidades e situação financeira do devedor nos casos em que, sem qualquer motivo razoável, o
devedor deixa um emprego digno ou um bom emprego ou renuncia a uma fonte estável de rendimentos; toma ainda em
consideração quaisquer riscos financeiros excessivos assumidos pelo devedor.
Quanto aos alimentos prestados pelos pais aos filhos, ambos os progenitores devem contribuir para os alimentos dos filhos, de
acordo com as suas capacidades, possibilidades e situação financeira. Os filhos têm o direito de ter o mesmo nível de vida dos
progenitores. Para determinar o montante a pagar a título de pensão de alimentos, o tribunal tem em conta o progenitor que cuida
pessoalmente dos filhos e em que medida. Se os pais dividirem a guarda dos filhos menores, o tribunal também tem em conta o
tempo de residência com cada progenitor para determinar o montante de alimentos ou, em alternativa, o tribunal pode decidir que,
enquanto os menores residirem alternadamente com ambos os progenitores, não deve ser concedida qualquer pensão de
alimentos.

O artigo 62.º, n.º 3, da lei da família estabelece um montante mínimo de alimentos (atualmente 27,13 EUR): Independentemente
das capacidades, possibilidades e condições financeiras, cada progenitor é obrigado a cumprir a obrigação de alimentos mínima,
que é 30 % do montante mínimo de alimentos para o filho menor ou filho a cargo, tal como previsto na legislação aplicável.
Nos termos do artigo 78.º da lei da família, os acordos e decisões judiciais relativos aos pedidos de alimentos podem ser revistos
se as circunstâncias se alterarem. Para além da pensão de alimentos em benefício dos filhos menores (cf. artigo 121.º do Código
de Processo Civil não contencioso), as pensões de alimentos só podem ser alteradas ou anuladas mediante a apresentação de
um pedido nesse sentido. Se a pensão de alimentos em benefício de filhos menores for anulada ou reduzida com efeitos
retroativos, os montantes de alimentos gastos não serão reembolsados. Quando as circunstâncias se alterarem, o custo de vida é
sempre tomado em consideração.
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
Geralmente, os alimentos são pagos pela parte responsável (devedor) ao beneficiário (credor).
De acordo com o artigo 76.º da lei da família, as pensões de alimentos devem ser pagas em montantes regulares e recorrentes
que são devidos com um mês de antecedência. Os créditos mútuos só podem ser compensados por créditos de alimentos por
acordo. Os créditos que envolvam pensões de alimentos em benefício de filhos menores não podem ser compensados. Se o
devedor se atrasar no pagamento de uma pensão de alimentos ordenada judicialmente, o beneficiário tem o direito de solicitar o
pagamento de juros de mora sobre o montante vencido. Qualquer pagamento efetuado a título de alimentos é afetado, em
primeiro lugar, ao montante de capital e, em seguida, assim que o montante de capital estiver coberto na íntegra, é afetado aos
juros de mora.
No que se refere às pensões de alimentos em benefício de filhos menores, os tribunais estabeleceram jurisprudência que exige
que o progenitor que não tem a guarda de tais menores pague pensões de alimentos ao progenitor que cuida das crianças
pessoalmente, e a fazê-lo mensalmente numa data fixada.
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o pagamento?
Os agentes de execução são responsáveis pela execução dos pagamentos de alimentos. Os processos de execução iniciam-se
mediante um pedido de execução. O processo rege-se pela Lei n.º 233/1995 do Conselho Nacional relativa aos funcionários
judiciais, atos de penhora e que altera determinadas leis. Mais frequentemente, os passivos de alimentos são cobrados através
da penhora do vencimento ou de outros rendimentos do devedor. Se for proferida uma ordem de execução que imponha a
obrigação de pagar uma quantia em dinheiro, estão disponíveis opções adicionais, para além da penhora do vencimento e de
outros rendimentos, para proceder à cobrança de pensões de alimentos em atraso: ordem de dívida de terceiros, venda de bens
móveis, venda de valores mobiliários, venda de bens imóveis, venda de uma empresa ou ordem de suspensão da carta de
condução. A última opção mencionada é particularmente importante no contexto da cobrança de alimentos. O agente de
execução pode ordenar a suspensão da carta de condução de todas as pessoas que não cumpram a ordem de alimentos judicial.
O agente de execução também envia ordens de execução para a suspensão da carta de condução ao organismo de polícia
competente. Assim que os motivos da sua execução forem resolvidos, o agente de execução emite imediatamente uma ordem de
devolução da carta de condução.
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e os
prazos de prescrição previstos no regime de execução
O artigo 77.º da lei da família estabelece que não existe prazo de prescrição para a cobrança dos créditos alimentares. No
entanto, os alimentos só podem ser concedidos a contar da data em que for aberto o processo em tribunal. As pensões de
alimentos em benefício de filhos menores podem ser executadas em relação a um período não superior a três anos, com efeitos
retroativos, a partir da data de início do processo, mas devem existir motivos fundados para o fazer. Existe um prazo de
prescrição para os direitos aos pagamentos individuais de alimentos recorrentes.
O artigo 101.º do Código Civil (Lei n.º 40/1964) define os prazos de prescrição do seguinte modo:

1. O direito concedido por decisão judicial transitada em julgado ou por outra autoridade deve prescrever dez anos a contar da
data em que a parte responsável devia ter executado a decisão. O direito reconhecido pelo devedor, por escrito, quanto aos
motivos e à soma deve prescrever dez anos a contar da data do reconhecimento; no entanto, se for especificado um prazo para a
execução no reconhecimento, o prazo de prescrição deve ter início após o termo do prazo fixado.
2. O mesmo prazo de prescrição aplica-se igualmente às prestações individuais em que um pagamento se divide na decisão ou
no reconhecimento; o prazo de prescrição das prestações individuais começará na data de vencimento das prestações. Se a
dívida se vencer na sua totalidade devido ao não pagamento de uma prestação, o prazo de prescrição de dez anos começará na
data de vencimento da prestação não paga.

3. Os juros e a execução recorrente prescrevem em três anos; no entanto, se tiverem sido concedidos com caráter definitivo ou
reconhecidos por escrito, este prazo de prescrição é aplicável só aos juros e à execução recorrente vencidos após a decisão se
tornar definitiva ou após o seu reconhecimento.
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
Não existe nenhuma autoridade especial para prestar apoio ou ajudar a cobrar as pensões de alimentos em processos nacionais.
Nos processos que envolvam um país estrangeiro, o Centro da Proteção Jurídica Internacional dos Menores ( Centrum pre
medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) pode ajudar. O centro ajuda a cobrar as pensões de alimentos no âmbito de
processos em que a pessoa responsável pelo pagamento da dita pensão de alimentos viva no estrangeiro e o beneficiário viva na
Eslováquia ou vice-versa, ou seja, se o beneficiário residir no estrangeiro e estiver a cobrar uma pensão de alimentos a um
devedor com residência habitual na Eslováquia.
13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
A Lei n.º 201/2008 relativa a uma prestação de alimentos compensatória e que altera a Lei n.º 36/2005 relativa à família e que
altera certas leis, na aceção da Decisão n.º 615/2006 do Tribunal Constitucional ( Ústavný súd), prevê um mecanismo pelo qual o
Estado (Instituto do Trabalho, Assuntos Sociais e Família – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) organiza uma «prestação de
alimentos compensatória» aos beneficiários. A prestação de alimentos compensatória contribui para a pensão de alimentos do
filho a cargo em casos em que o devedor não cumpre o que lhe foi ordenado por decisão judicial transitada em julgado ou por
força de acordo aprovado pelo tribunal.
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?

Sim.
14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

O Centro da Proteção Jurídica Internacional dos Menores foi criado pelo Ministério do Trabalho, Assuntos Sociais e Família, que o
gere diretamente como uma organização financiada pelo Estado que assegura proteção jurídica a crianças e jovens quando se
encontra envolvido um país estrangeiro. O centro abrange todo o território da Eslováquia e funciona desde 1 de fevereiro de 1993.
Nos termos da Lei n.º 195/1998 relativa à assistência social, tal como alterada, o centro tem o estatuto de autoridade pública de
assistência social desde 1 de julho de 1998.
Contactos / Endereço:
Špitálska 8, P. O. BOX 57, 814 99 Bratislava
Correio eletrónico:

cipc@cipc.gov.sk,

info@cipc.gov.sk

Telefone: +421 2 2046 3208, +421 2 2046 3248
Fax: +421 2 2046 3258, linha telefónica disponível 24 horas por dia (apenas para emergências) +421 915 405 954
Na República Eslovaca, o centro é uma autoridade central nos termos do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho, de 18 de
dezembro de 2008, relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e à execução das decisões e à cooperação em
matéria de obrigações alimentares (Regulamento das Obrigações Alimentares) e da Convenção da Haia de 2007 sobre a
Cobrança Internacional de Alimentos em benefício dos Filhos e de outros Membros da Família.
15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:
15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?

Não é possível dirigir um pedido do estrangeiro diretamente ao centro. O requerente de alimentos que resida noutro país deve
contactar as autoridades competentes desse país, que remetem, em seguida, o pedido para o centro eslovaco.
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso obter?

---16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?

A República Eslovaca está vinculada pelo Protocolo de Haia de 23 de novembro de 2007 sobre a lei aplicável às obrigações
alimentares.
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de alimentos
nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado correspondentes?
---18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do capítulo
V do regulamento da pensão de alimentos?
Em processos de alimentos transfronteiriços, a prestação de apoio judiciário depende da aplicação do artigo 44.º, n.º 3, do
Regulamento das Obrigações Alimentares. A autoridade central da Eslováquia, o Centro da Proteção Jurídica Internacional dos
Menores, presta os seus serviços gratuitamente e não há necessidade de apoio judiciário nos processos ordinários relativos à
execução de alimentos ou à alteração de um pedido de alimentos na Eslováquia.
Nos casos em que o processo exija apoio judiciário, este é prestado gratuitamente às pessoas singulares com idade inferior a 21
anos, em conformidade com o artigo 46.º do Regulamento das Obrigações Alimentares. Este tipo de apoio judiciário é prestado
pelo Centro de Apoio Judiciário por força da Lei n.º 327/2005 relativa à prestação de apoio judiciário às pessoas que sofrem
privações.
Nos casos não abrangidos pelo artigo 46.º, é prestado apoio judiciário em conformidade com a lei acima referida, desde que
estejam preenchidos pelo requerente os critérios de elegibilidade para beneficiar de apoio judiciário gratuito em conformidade
com essa mesma lei.
Os requerentes que não são elegíveis devem pagar as custas judiciais em conformidade com a Lei n.º 71/1992 relativa a custas
judiciais e cópias de inscrições nos registos criminais. Os processos que envolvam alimentos mútuos entre filhos e pais estão
isentos de custas nos termos dessa lei. Os requerentes que requeiram, pessoalmente, uma pensão de alimentos ou um aumento
da mesma estão igualmente isentos de custas judiciais. Além disso, todos os requerentes pagam os custos dos processos em
que eles e os seus representantes incorrem. As partes partilham os custos comuns do processo, proporcionalmente à sua
participação no processo. Em processos de alimentos em benefício de adultos, os tribunais reembolsam aos requerentes que
ganhem os processos os custos necessários para o exercício ou a defesa de um direito contra a parte vencida.
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º do
regulamento da pensão de alimentos?
A autoridade central, tal como definida no artigo 49.º, n.º 1, do Regulamento das Obrigações Alimentares, é o Centro da Proteção
Jurídica Internacional dos Menores, criado em 1 de fevereiro de 1993. Não houve necessidade de adotar medidas especiais em
relação às atividades descritas no artigo 51.º do Regulamento das Obrigações Alimentares, porque o Centro funcionava como
entidade remetente e entidade destinatária ao abrigo de acordos internacionais (nomeadamente da Convenção sobre a Cobrança
de Alimentos no Estrangeiro, de 20 de junho de 1956) antes de o Regulamento das Obrigações Alimentares entrar em vigor, após
o que só foi necessária uma reorganização mínima do pessoal.
A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede
Judiciária Europeia. As traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional
competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão
e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta
página.
Os Estados-Membros responsáveis pela gestão das páginas com conteúdos nacionais estão a proceder atualmente à atualização
de alguns dos conteúdos deste portal para ter em conta a saída do Reino Unido da União Europeia. A eventual permanência de
conteúdos que não refletem a saída do Reino Unido é involuntária e será devidamente corrigida.
Última atualização: 25/05/2020
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1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que
devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
O sustento dos filhos regese pela Lei 704/1975.

Nos termos da Lei do Sustento dos Filhos, estes têm direito à prestação de alimentos suficientes. Tratase da satisfação das
necessidades materiais e psicológicas correspondentes ao nível de desenvolvimento dos filhos, das suas necessidades de
cuidados pessoais e da sua educação, assim como da assunção das correspondentes despesas.
Os filhos têm o direito de receber dos pais as prestações de alimentos, tendo os pais a responsabilidade de as assegurar
segundo as suas capacidades. Se um progenitor não contribui para o sustento do seu filho, ou se este não viver
permanentemente com aquele, o progenitor pode ter de pagar uma pensão de alimentos para o filho.
Os pais não podem receber pensões de alimentos dos filhos.
As pensões de alimentos a pagar aos cônjuges regemse pela Lei 234/1929, relativa ao casamento.
Na constância do matrimónio, os cônjuges devem contribuir, ambos, consoante as suas capacidades, para as despesas comuns
do agregado familiar e ao sustento deste.
Se um dos cônjuges negligenciar a sua obrigação de prestação de alimentos, ou se os cônjuges viverem separados, o primeiro
pode ter de pagar ao outro uma pensão de alimentos.
Se os excônjuges tiverem celebrado um acordo sobre prestação de alimentos confirmado pelos serviços sociais do município, um
dos cônjuges separados tem de pagar ao outro uma pensão de alimentos, após o divórcio. Se um casal se divorciar, o tribunal
pode igualmente ordenar a um dos excônjuges o pagamento de uma pensão de alimentos ao outro, se este dela tiver
necessidade. Contudo, segundo a jurisprudência finlandesa, é raro que um excônjuge tenha de pagar uma prestação de
alimentos ao outro excônjuge; em regra, após o divórcio, cada um dos excônjuges provê às suas próprias necessidades.
O direito de uma pessoa a receber uma pensão de alimentos do excônjuge extinguese se a primeira contrair nova união.
O que a lei estabelece para os cônjuges aplicase igualmente aos parceiros registados.
Nas outras relações pessoais, as partes não têm obrigação de prestação de alimentos entre si.
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
O direito dos filhos de serem sustentados pelos pais extinguese quando os filhos atingem os 18 anos de idade.
Os pais continuam a assumir as despesas de educação dos filhos mesmo depois de estes terem completado 18 anos de idade,
se tal for considerado razoável. Porém, segundo a jurisprudência finlandesa, esta situação é rara.
Cf. também resposta à pergunta n.º 1.
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?
Tanto o credor como o devedor de uma prestação de alimentos podem contactar a comissão dos assuntos sociais do município,
que pode ajudálos a alcançarem um acordo sobre a pensão de alimentos. O acordo validado por essa comissão é diretamente
executório, à semelhança de uma decisão judicial.
O artigo 8.ºA da Lei do Sustento dos Filhos dispõe que, ainda que o filho, ou o devedor da prestação de alimentos, não tenha
domicílio na Finlândia, a comissão dos assuntos sociais pode confirmar um acordo sobre a prestação de alimentos desde que,
nos termos do artigo 3.º ou 6.º do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho, relativo à competência, à lei aplicável, ao
reconhecimento e à execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações alimentares, um tribunal finlandês seja
competente para apreciar o processo e as partes tenham convindo, em conformidade com o artigo 7.º do Protocolo da Haia de 23
de novembro de 2007 sobre a lei aplicável às obrigações alimentares, em que estas se regem pela lei finlandesa.
Se o processo relativo a obrigações alimentares for litigioso, tanto o credor como o devedor da prestação de alimentos podem
intentar uma ação judicial; para o efeito, devem apresentar uma petição inicial.
Os cônjuges podem celebrar um acordo escrito informal sobre a prestação de alimentos e requerer aos serviços sociais do
município que o confirmem. A pedido, estes serviços podem ajudar os cônjuges na celebração desse acordo.
Para a propositura de uma ação judicial relativa a prestação de alimentos entre cônjuges, deve apresentarse ao tribunal uma
petição inicial.
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?

--5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?
Aos processos de obrigações alimentares transnacionais aplicamse as disposições em matéria de competência jurisdicional
estabelecidas pelo Regulamento (CE) n.º 4/2009.
Nos EstadosMembros, é competente para dirimir processos sobre obrigações alimentares um dos seguintes tribunais:
1. O tribunal do lugar em que o requerido tem a sua residência habitual;
2. O tribunal do lugar em que o credor tem a sua residência habitual;
3. O tribunal que, pela lei do foro, é competente para conhecer de ações relativas ao estado das pessoas, quando os pedidos
relativos a obrigações alimentares são acessórios dessas ações, salvo se essa competência se basear unicamente na
nacionalidade de uma das partes;
4. O tribunal que, pela lei do foro, é competente para conhecer de ações relativas à responsabilidade parental, quando os
pedidos relativos a obrigações alimentares são acessórios dessas ações, salvo se essa competência se basear unicamente
na nacionalidade de uma das partes.
Se o processo não tiver qualquer elemento transnacional, as normas de competência aplicáveis são as do Código de Processo
Judiciário (finlandês) (4/1734).
Nos termos do capítulo 10, artigo 1.º, do Código de Processo Judiciário (finlandês), sobre a competência geral, para apreciar o
pedido contra uma pessoa singular é competente o tribunal de primeira instância (käräjäoikeus) do domicílio ou lugar de
residência permanente dessa pessoa. Ao abrigo do artigo 9.º do Código de Processo Civil, um pedido de prestação de alimentos
pode igualmente ser apreciado pelo tribunal de primeira instância competente em razão do domicílio ou do lugar de residência
permanente da pessoa que pede ou recebe a prestação de alimentos.
No âmbito de um processo de divórcio ou de termo de coabitação, podem ser apresentados pedidos de confirmação da prestação
de alimentos, relativos à custódia dos filhos ou a direitos de visita a estes, ou outros, relacionados com o divórcio ou ao termo da
coabitação. Nesses casos, o tribunal competente é o tribunal que declarou o divórcio.
Se for apresentado um pedido de alimentos no âmbito de um processo relativo à guarda de um menor ou à investigação da
paternidade, o pedido respeitante a prestações alimentares pode igualmente ser apreciado pelo tribunal onde foi intentada a ação
relativa ao objeto do primeiro pedido.
6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central ou
local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
O requerente tem o direito de intentar uma ação sem intermediário. Porém, geralmente, numa ação judicial, as partes precisam da
ajuda de um advogado competente, pelo que se aconselha o recurso a um advogado.
Nos casos transnacionais relativos à prestações de alimentos, as partes interessadas podem recorrer às autoridades centrais.
7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios financeiros
suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
Os processos judiciais são pagos. O tribunal cobra um montante (de 86 a 200 EUR) que varia consoante a instância do tribunal e
a tramitação que o processo requer ( taxas cobradas pelos tribunais de primeira instância, em inglês).
Em determinados processos internacionais relativos à prestação de alimentos (1076/2010), o direito do requerente a apoio
judiciário regese pela Lei relativa ao Apoio Judiciário e à Autoridade Central Finlandesa. Os requerentes residentes no estrangeiro
também podem obter apoio judiciário em processos de obrigações alimentares com base em acordos especiais de reciprocidade.
A Finlândia celebrou tais acordos com alguns Estados dos Estados Unidos e com algumas províncias do Canadá.
Para mais informações sobre o apoio judiciário, consultese

https://oikeus.fi/oikeusapu/en/index.html (em inglês).

8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão do
tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de que
forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?
O sustento dos filhos regese pela Lei 704/1975.

Regra geral, as prestações de alimentos são pagas em numerário, antecipadamente, todos os meses, salvo acordo ou despacho
em contrário. A título excecional, é possível pagar a pensão de alimentos de uma só vez ou sob a forma de bens móveis ou
imóveis.
Na Finlândia, não há uma tabela que permita determinar o montante por filho da pensão de alimentos a pagar. O montante da
pensão é definido casuisticamente. Dispõe o artigo 1.º da supracitada lei que os filhos têm direito a uma prestação de alimentos
adequada. Tratase da satisfação das necessidades materiais e psicológicas correspondentes ao nível de desenvolvimento dos
filhos, dos cuidados de que estes necessitam e da sua educação, assim como das correspondentes despesas. Dispõe o artigo 2.º
da mesma lei que os pais devem assegurar o sustento dos filhos de acordo com as suas capacidades. Na avaliação destas
capacidades, é tida em conta a sua idade, a sua capacidade para trabalhar, as hipóteses de obter um emprego remunerado, o
valor dos bens de que dispõem e outras obrigações legais de alimentos. Na avaliação do grau de responsabilidade dos pais pela
prestação de alimentos, são igualmente tidas em conta a capacidade e as oportunidades dos filhos para assumirem a
responsabilidade pela sua própria subsistência e os fatores que dispensem os pais da assunção de despesas de sustento dos
filhos menores ou que as reduzam.
O montante da pensão de alimentos a pagar aumenta, automática e regularmente, na proporção do aumento do custo de vida. As
disposições sobre o aumento automático constam da Lei 583/2008, relativa à Indexação de determinadas Obrigações de
Alimentos ao Custo de Vida.
O montante da pensão de alimentos confirmada e o modo de pagamento podem ser alterados por acordo ou por decisão judicial,
se às circunstâncias tidas em conta na aprovação da pensão sobrevierem alterações suficientemente importantes que levem a
considerar razoável a alteração da pensão, tanto do ponto de vista dos filhos como do progenitor que paga a pensão.
As questões atinentes à pensão de alimentos a pagar ao cônjuge regemse pela Lei do Casamento. Contudo, segundo a
jurisprudência finlandesa, é raro que um excônjuge tenha de pagar uma prestação de alimentos ao outro excônjuge; em regra,
após o divórcio, cada um dos excônjuges provê às suas próprias necessidades.
É possível determinar que a pensão de alimentos paga em numerário seja devida por tempo indefinido ou até data fixada por
acordo, decisão ou sentença. Contudo, se a situação financeira do devedor da pensão de alimentos e outros fatores o
justificarem, é possível a confirmação de que o pagamento da pensão deve ser efetuado numa única prestação, ou que o
pagamento da pensão é efetuado sob a forma de bens móveis ou imóveis.
O montante da pensão de alimentos devida é aumentado automática e periodicamente, em função do aumento do custo de vida.
As disposições sobre o aumento automático constam da Lei relativa à Indexação de determinadas Obrigações de Alimentos ao
Custo de Vida (583/2008).
A decisão ou sentença judicial, ou o acordo celebrado pelos cônjuges, pode alterada se tal se considerar justificado devido a uma
alteração das circunstâncias. Porém, uma decisão, uma sentença ou um acordo que confirme que o pagamento da pensão de
alimentos deve ser efetuado de uma só vez não é suscetível de alteração depois de efetuado o pagamento. Um acordo sobre
pensão de alimentos celebrado entre cônjuges pode ser alterado se for considerado irrazoável. A obrigação de pagamento de
uma pensão de alimentos ao excônjuge extinguese por força da lei se este contrair nova união.
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
A pensão de alimentos dos filhos é paga à pessoa que os tem a seu cargo (na conta bancária por esta indicada).
A pensão de alimentos para o cônjuge é paga ao próprio (na conta bancária que este indicar).
Regra geral, as prestações de alimentos são pagas em numerário, antecipadamente, todos os meses, salvo acordo ou despacho
em contrário. A título excecional, é possível pagar a pensão de alimentos de uma só vez ou sob a forma de bens móveis ou
imóveis.
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o pagamento?
O credor da pensão de alimentos ou, em determinadas condições, o Instituto de Seguros Sociais [Kansaneläkelaitos (Kela); cf.
artigo 12.º], pode tomar medidas tendentes à execução forçada do crédito se o devedor não pagar a pensão ordenada por
sentença ou estipulada por acordo.
O credor da pensão de alimentos pode pedir a um oficial de justiça que providencie no sentido do cumprimento coercivo do
acordo ou da execução da decisão relativa à pensão, nos termos da Lei da Execução Forçada. Os serviços sociais municipais
também prestam aconselhamento sobre processos em matéria de direito da família.

Se o cônjuge devedor da pensão de alimentos a não pagar nos termos do acordo confirmado pelos serviços sociais municipais,
ou da decisão ou sentença judicial, o credor da pensão pode pedir a um oficial de justiça que providencie no sentido do
cumprimento coercivo do acordo ou da execução da decisão relativa à pensão, nos termos da Lei da Execução Forçada.
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e os
prazos de prescrição previstos no regime de execução
Execução e normas de proteção do devedor
Quando um processo é remetido à autoridade de execução forçada, são enviados ao devedor um aviso e uma interpelação para
pagamento. Em regra, é dada ao devedor a possibilidade de efetuar o pagamento em resposta à interpelação.
Se, interpelado, o devedor não efetuar o pagamento nem contactar autoridade de execução forçada para o efeito, esta pesquisará
os rendimentos e bens do devedor mediante consulta dos dados registados.
As medidas previstas para apurar os rendimentos e bens do devedor, assim como eventuais inquéritos complementares,
encontramse rigorosamente regulamentadas.
Na maioria dos casos, a penhora tem por objeto o salário e os fundos da conta bancária do devedor. Em regra, pode ser
penhorado um terço do salário, da pensão, do subsídio de desemprego ou do subsídio de maternidade do devedor. São
igualmente considerados rendimentos salariais, os subsídios de férias, os benefícios em espécie, as comissões e os prémios
diversos. O montante a penhorar é calculado com base nos rendimentos líquidos. Não podem ser penhorados auxílios e
prestações sociais, como o subsídio de habitação e o abono de família. Em alternativa à penhora de rendimentos recorrentes,
pode estabelecerse um plano de pagamento.
Na penhora e na elaboração do plano de pagamento, é sempre tida em conta a parte dos bens do devedor que está protegida por
lei; noutros termos, o montante que assegura a sua sobrevivência. Essa parte é revista em função da indexação da pensão de
velhice mínima. As taxas de proteção confirmadas podem consultarse no endereço: https://oikeus.fi/ulosotto/en/index
/velallisenaulosotossa/palkanulosmittaus.html.
O devedor tem o direito de interpor recurso, mas, salvo decisão judicial, o processo de cobrança não se interrompe.
Prescrição de dívidas de alimentos
O artigo 16.ºC da Lei do Sustento dos Filhos dispõe que a pensão de alimentos paga periodicamente, assim como os juros de
mora devem ser reclamados ao devedor da pensão no prazo de cinco anos a contar do início do ano seguinte àquele em que a
pensão venceu. Caso contrário, o direito ao pagamento caduca. De igual modo, a pensão paga de uma só vez e os juros de mora
calculados sobre o correspondente montante devem ser reclamados no prazo de cinco anos a contar da data do vencimento da
pensão, o mais tardar no prazo de cinco anos depois de o credor atingir a maioridade.
Do mesmo modo, a pensão de alimentos paga pelo Kela deve ser por este recuperada do devedor no prazo de cinco anos a
contar do início do ano seguinte ao do vencimento da pensão, cujo incumprimento levou ao pagamento do seu adiantamento.
Caso contrário, o direito ao pagamento caduca (Lei 580/2008, relativa ao Adiantamento de Pensões de Alimentos, artigo 22.º).
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
Se o devedor da pensão de alimentos não pagar a pensão confirmada, o credor deve pedir a um oficial de justiça a cobrança da
pensão vencida e não paga. O oficial de justiça aconselha sobre a apresentação do pedido. Os serviços sociais municipais
também prestam aconselhamento em matéria de direito da família. Cf. pontos 13 e 14. A autoridade de execução forçada não
cobra pela cobrança de pensões de alimentos. Para mais informações sobre o procedimento de cobrança, consultese o
endereço: https://oikeus.fi/ulosotto/en/index.html.
Se o credor da pensão de alimentos receber um adiantamento sobre esta, pago pelo Kela por incumprimento do devedor, não
tem de tomar medidas para a sua cobrança. Quando o Kela paga um adiantamento sobre uma pensão de alimentos, o direito à
pensão correspondente ao montante do adiantamento (direito de recurso) transferese para aquele instituto (Lei 580/2008, relativa
ao Adiantamento de Pensões de Alimentos, artigo 19.º). Se o montante confirmado da pensão de alimentos for superior ao
adiantamento pago pelo Kela e o devedor não pagar a pensão, o Kela o adiantamento da pensão na totalidade e cobrará ao
devedor a totalidade da pensão não paga. Se conseguir cobrar o montante em causa, o Kela pagará ao progenitor que tenha a
guarda do filho a diferença entre a pensão e o adiantamento efetuado.
Nos processos transnacionais relativos a obrigações de prestação de alimentos, as partes podem recorrer ao Ministério da
Justiça, enquanto autoridade central.

13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
Se o devedor não pagar os montantes confirmados por acordo de subsistência ou por decisão relativos a um filho residente na
Finlândia, tem o filho o direito a receber do Kela um adiantamento da pensão de alimentos. Para mais informações sobre o
montante do adiantamento da pensão pago pelo Kela, consultese o sítio deste instituto no endereço http://www.kela.fi/elatustuki
[Lei 583/2008, relativa à Indexação de determinadas Obrigações de Alimentos ao Custo de Vida].
É possível obter também um adiantamento da pensão de alimentos se o montante desta, confirmado por acordo de subsistência
ou por decisão, for inferior ao vigente montante do adiantamento da pensão, devido a dificuldades financeiras do devedor. Nesses
casos, o Kela paga a diferença entre o adiantamento da pensão de alimentos e a pensão de alimentos real. Além disso, o filho
receberá do devedor a pensão de alimentos estabelecida por acordo de subsistência ou por decisão. Se o devedor for incapaz de
prover ao sustento do filho, o montante da pensão alimentar pode ser fixado em 0 EUR. Nestes casos, o Kela paga o
adiantamento da pensão de alimentos na totalidade, à taxa máxima.
A Lei 580/2008, relativa ao Adiantamento de Pensões de Alimentos, estabelece as condições aplicáveis à obtenção de
adiantamentos. O adiantamento da pensão de alimentos é concedido mediante pedido da pessoa que tem a guarda do menor, do
seu representante ou da pessoa que, de facto, cuida do menor. A partir dos 15 anos de idade, os menores também podem
apresentar o pedido, se viver só. O pagamento do adiantamento da pensão de alimentos não afeta a obrigação do devedor de a
pagar na íntegra. Se decidir pagar um adiantamento da pensão de alimentos por falta de pagamento desta, o Kela reservase o
direito e o dever de cobrar ao devedor todas as prestações vencida e não pagas.
O cônjuge com direito a pensão de alimentos só pode recebêla do outro cônjuge.
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?

Na Finlândia, a autoridade central competente para os processos internacionais relativos à cobrança de pensões de alimentos é o
Ministério da Justiça [cf., por exemplo, Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho, relativo à competência, à lei aplicável, ao
reconhecimento e à execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações alimentares, e a Convenção da Haia de
2007 sobre a Cobrança Internacional de Alimentos em benefício dos Filhos e de Outros Membros da Família]. As competências
da autoridade central abrangem a receção dos pedidos de alimentos, sua transmissão às autoridades competentes e propositura
de ações relacionadas com os pedidos.
Se o devedor da pensão residir num Estado que é parte nas disposições internacionais em matéria de cobrança de obrigações
alimentares, o requerente pode contactar o Ministério da Justiça finlandês para a cobrança das prestações de alimentos naquele
Estado. Se necessário, o requerente deve contactar o gabinete de apoio judiciário do município da sua residência ou um
advogado privado (por exemplo, para a elaboração do processo do pedido). Os serviços sociais municipais também prestam
aconselhamento em matéria de direito da família.
Se o credor da pensão de alimentos a receber do Kela um adiantamento da pensão por falta de pagamento desta, o Kela
subrogase no direito à pensão de alimentos equivalente na parte do adiantamento por si pago (direito de recurso) (Lei 580/2008,
relativa ao Adiantamento de Pensões de Alimentos, artigo 19.º). Nesse caso, o Kela cobrará, em lugar do credor, os pagamentos
não efetuados, não tendo o credor de agir para cobrar a pensão. Se o montante confirmado da pensão de alimentos for superior
ao adiantamento desta pago pelo Kela, esta paga o adiantamento na íntegra e pede acordada corresponder a uma quantia mais
elevada do que o subsídio pago pelo Kela, este pagará a totalidade das obrigações alimentares para os filhos menores e cobra ao
devedor, na totalidade, a pensão não paga. Se conseguir cobrar o montante em causa, o Kela pagará ao progenitor que tenha a
guarda do menor a diferença entre a pensão e o adiantamento efetuado.
O cônjuge com direito a pensão de alimentos só pode recebêla do outro cônjuge. O cônjuge credor de uma pensão de alimentos
pode contactar um oficial de justiça e tentar apurar se o cônjuge residente no estrangeiro tem na Finlândia bens suscetíveis de
execução nos termos da Lei da Execução Forçada. O cônjuge credor pode também requerer ao Ministério da Justiça assistência
na cobrança de prestações de alimentos no estrangeiro.
14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

Meios de contacto do Ministério da Justiça finlandês (autoridade central):
Endereço: Oikeusministeriö
PL 25
00023 VALTIONEUVOSTO

Telefone: +358 29516001
Telecopiador: +358 9 1606 7524
Endereço eletrónico: maintenance.ca@om.fi
Sítio do Ministério da Justiça na Internet:

https://oikeusministerio.fi/en/frontpage

Meios de contacto do Instituto do Seguro Social (Kela):
Endereço: Kansaneläkelaitos,
Perintäkeskus
PL 50
00601 HELSINKI
Telefone: +35820 634 4940 (particulares), +35820 634 4942 (organismos do setor público)
Telecopiador: +358 20 635 3330
Endereço eletrónico:

maintenance@kela.fi.

Sítio do Instituto do Seguro Social (Kela) na Internet:

https://www.kela.fi/web/en.

Os meios de contacto dos gabinetes de apoio judiciário encontramse disponíveis no seguinte endereço:
/oikeusapu/en/index/yhteystiedot.html.

https://oikeus.fi

Os meios de contacto dos serviços sociais municipais constam da lista telefónica, mas também podem ser pedidos aos serviços
de informações telefónicas finlandeses. Ao contactar estes serviços, deve indicarse o município. A Finlândia tem cerca de 320
municípios.
15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:
15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?

Aconselhamse os requerentes residentes no estrangeiro a contactarem a autoridade central do país em que residem, a qual
contactará o Ministério da Justiça finlandês (cf. pontos 13, 14 e 15).
Os requerentes também podem contactar diretamente as autoridades finlandesas.
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso obter?

Cf. respostas à pergunta 15.
Se o credor da pensão de alimentos (filho ou cônjuge) e o devedor viverem em países diferentes, o Ministério da Justiça pode
prestar assistência às partes e às autoridades estrangeiras competentes. O requerente (filho ou cônjuge credor da pensão) pode
requerer ao Ministério da Justiça que assegure a execução, na Finlândia, de sentença ou decisão estrangeira, ou acordo
confirmado no estrangeiro, relativos a pensões de alimentos, e que as prestações cobradas sejam depositadas em conta bancária
por si indicada. Todavia, o Ministério da Justiça não pode subrogarse ao devedor no pagamento da pensão.
Por força de acordos internacionais, as atribuições do Ministério da Justiça enquanto autoridade central abrangem também, por
exemplo, apoio à pesquisa dos lugares de residência do devedor e do credor, obtenção de informações sobre os rendimentos do
devedor ou do credor, e confirmação da filiação, se necessária para a cobrança da pensão.
16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?
Sim.
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de alimentos
nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado correspondentes?
-----18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do capítulo
V do regulamento da pensão de alimentos?
O requerente representado em tribunal, ou perante outra autoridade finlandesa, pelo Ministério da Justiça ou por pessoa por este
mandatada por inerência de funções delegadas na autoridade central nos termos de acordos internacionais em vigor beneficia de
assistência judiciária gratuita, não obstante outras disposições relativas às condições de concessão de apoio judiciário:

1. em processos reativos à confirmação do reconhecimento e da executoriedade na Finlândia de uma decisão sobre pensão
de alimentos proferida no estrangeiro;
2. em processos de confirmação da paternidade;
3. em processos relativos à obrigação de um progenitor de pagar uma pensão de alimentos ao filho;
4. num processo relativo à alteração de uma pensão de alimentos confirmada para um filho, se o requerente for este ou seu
representante.
Contudo, as disposições a que se referem os pontos 2 a 4 só se aplicam se o filho for menor de 21 anos à data da propositura da
ação.
O requerente representado na execução de uma decisão relativa a pensão de alimentos pelo Ministério da Justiça ou por pessoa
por este mandatada por inerência de funções delegadas na autoridade central nos termos de acordos internacionais está isento
de custas de execução:
Noutras situações, o requerente pode pedir apoio judiciário. Significa isto que o requerente pode obter aconselhamento, total ou
parcialmente financiado pelo Estado, sobre uma questão jurídica. O apoio judiciário abrange todos os processos judiciais,
estando, de modo geral, limitado aos processos tramitados na Finlândia. Pode igualmente ser pedido a qualquer gabinete de
apoio judiciário, independentemente do local de residência do requerente. A solução mais prática consiste em recorrer ao
gabinete mais próximo. Os requerentes devem apresentar um documento sobre os seus rendimentos e sobre as despesas
declaradas, assim como sobre bens e dívidas. Devem apresentar igualmente uma explicação do processo para o qual requerem
apoio judiciário, assim como informações sobre um eventual seguro de proteção jurídica que possuam. Informações
complementares: https://oikeus.fi/oikeusapu/en/index.html.
A autoridade de execução forçada finlandesa não cobra pela cobrança coerciva de pensões de alimentos.
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º do
regulamento da pensão de alimentos?
O Ministério da Justiça foi designado autoridade central na acepção do artigo 51.º do regulamento. Por outro lado, foi promulgada
legislação nacional complementar em matéria de atribuições da autoridade central [Lei 1076/2010, relativa ao Apoio Judiciário e à
Autoridade Central Finlandesa em determinados Processos Internacionais referentes a Pensões de Alimentos].
A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede
Judiciária Europeia. As traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional
competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão
e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta
página.
Os Estados-Membros responsáveis pela gestão das páginas com conteúdos nacionais estão a proceder atualmente à atualização
de alguns dos conteúdos deste portal para ter em conta a saída do Reino Unido da União Europeia. A eventual permanência de
conteúdos que não refletem a saída do Reino Unido é involuntária e será devidamente corrigida.
Última atualização: 01/06/2020
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1 Qual o significado dos conceitos de «alimentos» e «obrigação de prestação de alimentos» na prática? Quais as pessoas que
devem pagar uma pensão de alimentos a outra pessoa?
O direito sueco prevê uma obrigação de alimentos para filhos, cônjuges e cônjuges divorciados. As disposições referentes às
obrigações de alimentos entre cônjuges são igualmente aplicáveis a parceiros em união de facto.
Filhos
Os pais são responsáveis pela pensão de alimentos dos filhos na medida do que é razoável quanto às necessidades da criança e
à capacidade financeira conjunta dos pais. O pai ou mãe que não tenha possibilidade de contribuir não é responsável pela
prestação de alimentos aos filhos.

O pai ou mãe que não exerce o poder paternal nem vive em permanência com o filho cumprirá as suas obrigações de prestação
de alimentos, pagando uma pensão de alimentos. O pai ou mãe que exerce o poder paternal em conjunto com o outro cônjuge
pode também ser obrigado a pagar uma pensão de alimentos. Será esse o caso se o filho viver em permanência apenas com um
dos progenitores, independentemente do facto de essa pessoa ser solteira ou viver com outro parceiro.
A pessoa que viva permanentemente com o filho de outra pessoa e com um progenitor que tenha a guarda do menor também é
responsável pela pensão de alimentos para esse filho, se as partes forem casadas ou tiverem um filho em comum. No entanto, o
padrasto só é responsável pela pensão de alimentos na medida em que o filho não consiga obter alimentos do outro progenitor
(isto é, do progenitor que não vive com o padrasto). As pensões de alimentos são fixadas por sentença ou por acordo.
A pensão de alimentos é paga antecipadamente em relação a cada mês civil. O tribunal pode, contudo, optar por um outro modo
de pagamento se houver motivos fundados para isso.
As partes podem igualmente acordar que futuramente será paga uma pensão de alimentos através de uma quantia fixa ou por
períodos superiores a três meses. Tal acordo só é válido se tiver forma escrita e for atestado por duas pessoas. Se o filho tiver
menos de 18 anos, o acordo também terá de ser aprovado pela Comissão de Assistência Social.
A pensão de alimentos na forma de subsídio fixo será paga à Comissão de Assistência Social se o filho tiver menos de 18 anos.
O montante pago à comissão será destinado a comprar uma renda de uma companhia de seguros que seja compatível com a
obrigação de alimentos do filho, a não ser que o acordo o impeça ou a comissão considere que o montante pode ser usado de
outra forma mais apropriada para a subsistência do filho.
O requerimento para fixação do pagamento da pensão não pode ser deferido para um período retroativo superior a três anos a
contar da data de início dos respetivos procedimentos, a não ser com o assentimento da pessoa responsável pelo pagamento.
Os créditos de alimentos tornam-se inaplicáveis (prescritos) cinco anos após a data de vencimento do pagamento.
Cônjuges
Durante o casamento, cada cônjuge é responsável pela sua subsistência conjunta. Se um dos cônjuges não tiver meios para o
seu próprio sustento integral, o outro cônjuge tem a responsabilidade de contribuir para as suas necessidades pessoais.
Após o divórcio, cada cônjuge é responsável pela sua própria subsistência de acordo com a regra geral. Contudo, se um dos
cônjuges precisar de dinheiro para a sua própria subsistência por um período passageiro, tem direito a uma pensão de alimentos
do outro cônjuge segundo o que é razoável, tendo em consideração a capacidade desse cônjuge e outras circunstâncias. Em
casos excecionais, o cônjuge pode obter uma pensão de alimentos por um período mais longo.
Se os cônjuges não conseguirem chegar a acordo sobre a questão da pensão de alimentos, um tribunal pode resolver o litígio.
Após o divórcio, a pensão de alimentos será paga em prestações regulares. Todavia, pode ordenar-se o pagamento de um
montante fixo se houver para tal razões especiais, nomeadamente o facto de o cônjuge precisar de fazer uma contribuição para o
regime de pensões.
O requerimento para fixação do pagamento da pensão não pode ser deferido para um período retroativo superior a três anos a
contar da data de início dos respetivos procedimentos, a não ser com o assentimento da pessoa responsável pelo pagamento.
Os créditos de alimentos tornam-se inaplicáveis (prescritos) três anos após a data de vencimento do pagamento.
2 Até que idade é que um menor pode beneficiar de alimentos? As normas aplicáveis à pensão de alimentos a menores e à
pensão de alimentos a adultos são diferentes?
Geralmente, a obrigação de alimentos dos pais cessa quando o filho atinge 18 anos. No entanto, se o filho ainda não tiver
completado o ensino secundário, a obrigação de alimentos continuará a aplicar-se enquanto ele continuar a estudar, o mais tardar
até completar 21 anos. Por estudos entende-se a escolaridade obrigatória ou o ensino secundário superior ou ensino geral
comparável.
3 Para obter uma pensão de alimentos, devo recorrer a uma autoridade competente ou um tribunal? Quais são os elementos
principais deste processo?
Não há nenhuma autoridade específica governamental na Suécia que determine ou contribua para a determinação dos alimentos.
As pensões de alimentos podem ser fixadas por sentença ou por acordo. Se as partes não chegarem a acordo, o requerente, por
conseguinte, deve recorrer ao tribunal da sua comarca e apresentar o pedido nesse sentido.
4 É possível apresentar um pedido em nome de um familiar (se sim, de que grau?) ou de um menor?

O progenitor que tenha a guarda do filho menor pode solicitar alimentos em nome desse filho. Se tiver sido nomeado um tutor
especial, o mesmo também pode agir em nome da criança.
5 Se tencionar recorrer aos tribunais, como poderei saber qual deles é competente?
As normas de competência encontram-se no Código Parental, no Código de Casamento e no Código de Processo Judicial.
Também podem ser obtidas informações junto de um tribunal de comarca.
O processo de alimentos em benefício de menores será apreciado no lugar onde o requerido tem residência habitual. Se nenhum
outro órgão jurisdicional for competente, o processo será apreciado pelo tribunal da comarca de Estocolmo.
As perguntas sobre os pagamentos a título de alimentos devidos a um cônjuge podem ser tratadas na audiência de divórcio. Os
processos matrimoniais são apreciados pelo tribunal da comarca de residência habitual de um dos cônjuges. Se nenhum deles
tiver residência habitual na Suécia, o processo será apreciado pelo tribunal da comarca de Estocolmo. Se os processos relativos
a alimentos em benefício de um cônjuge não forem iniciados no âmbito do processo matrimonial, aplicar-se-ão as normas gerais
de competência do capítulo 10 do Código de Processo Judicial.
O Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho, de 18 de dezembro de 2008, relativo à competência, à lei aplicável, ao
reconhecimento e à execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações alimentares (Regulamento das Obrigações
Alimentares) contém normas de competência em processos transfronteiriços.
6 Enquanto requerente, devo recorrer a um intermediário para submeter o caso aos tribunais (advogado, autoridade central ou
local, etc.)? Se não for necessário, que passos devo seguir?
Não. Qualquer pessoa que pretenda levar um caso a tribunal tem de recorrer ao tribunal de comarca competente para efeitos de
citação ou notificação.
7 Terei de pagar custas judiciais? Em caso afirmativo, qual o montante estimado a pagar? Se não dispuser de meios financeiros
suficientes, posso obter apoio judiciário para cobrir as custas judiciais?
Na Suécia, os processos judiciais estão isentos de custas, à exceção de uma taxa de requerimento que é atualmente de 900
SEK. Se o requerente recorrer a um consultor jurídico ou advogado, terá de pagar os respetivos honorários. A apresentação de
elementos de prova, por exemplo, através de testemunhas, também pode implicar custos.
É impossível fazer uma estimativa dos custos, que variam de um caso para outro.
Pode ser concedido apoio judiciário em determinadas condições. É necessário que existam motivos específicos para que seja
concedida apoio judiciário num processo de alimentos. Tais motivos podem existir, por exemplo, se as circunstâncias forem mais
complicadas do que o habitual e exigirem apoio judiciário mais amplo.
Sempre que seja concedido apoio judiciário, é atribuído ao requerente um consultor jurídico e o Estado paga os seus honorários
se o requerente não puder fazê-lo. O apoio judiciário inclui igualmente os custos decorrentes da apresentação de elementos de
prova, investigação, interpretação, tradução e mediação. Os beneficiários de apoio judiciário estão igualmente isentos de certas
taxas a pagar aos tribunais e ao Serviço de Cobranças Forçadas (Kronofogdemyndigheten).
As pessoas que não tenham a nacionalidade sueca nem sejam atualmente (nem tenham sido anteriormente) residentes na
Suécia podem obter apoio judiciário relativamente a questões que serão julgadas na Suécia, se para tal houver motivos especiais.
Se o caso for apreciado por um tribunal estrangeiro, só se concede apoio judiciário aos residentes na Suécia. Os cidadãos dos
Estados-Membros da UE têm os mesmos direitos a apoio judiciário que os cidadão suecos. Os cidadãos de outros países
também têm os mesmos direitos ao abrigo de uma disposição especial que exija a existência de um acordo de reciprocidade em
vigor.
Existem determinadas disposições especiais em matéria de apoio judiciário aplicáveis a litígios transfronteiriços na UE, por
exemplo para assegurar que esse apoio pode ser prestado a título gratuito em casos especiais abrangidos pelo Regulamento das
Obrigações Alimentares relativos aos alimentos pagos pelo progenitor ao filho com menos de 21 anos.
Podem ser obtidas informações sobre apoio judiciário junto da Autoridade de Apoio Judiciário (Rättshjälpsmyndigheten) (
ww.rattshjalp.se/).
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8 Que tipo de alimentos é provável que o tribunal conceda? Como se calcula o montante da pensão de alimentos? A decisão do
tribunal pode ser revista em caso de alteração do custo de vida ou das circunstâncias familiares? Em caso afirmativo, de que
forma (por exemplo, mediante um sistema de indexação automática)?

O cálculo da pensão de alimentos baseia-se em critérios legais. O progenitor tem direito a reter do seu rendimento livre de
impostos uma determinada importância para a sua própria subsistência. Tal inclui as despesas de habitação, que são calculadas
separadamente a um nível considerado razoável. Além destas, existem outras despesas que são calculadas com base numa
quantia-padrão associada a um índice. O pai ou mãe pode reservar uma determinada importância para subsistência de um
cônjuge no lar, se houver para tal motivos especiais. Por fim, o progenitor responsável pode pôr de parte uma determinada
quantia para a subsistência dos filhos no lar. A parcela do excedente que deverá ser atribuída à pensão depende, entre outras
coisas, das necessidades da criança e da capacidade do outro cônjuge para suportar as despesas da pensão de alimentos. Em
determinada medida podem fazer-se deduções de despesas para contacto.
Não existem critérios legais para a pensão de alimentos em benefício do cônjuge. Contudo, alguns dos critérios de avaliação
acima referidos servem de diretrizes.
Os pagamentos de alimentos estão associados a um índice para garantir que conservam o seu valor inicial. O índice reflete as
alterações do montante do preço de base de acordo com o Código da Segurança Social, a menos que uma disposição diferente
em matéria de indexação seja incluída na decisão judicial ou acordo de fixação da pensão de alimentos. A Caixa de Pensões
determina anualmente se a pensão de alimentos será alterada ou não e, no caso de haver alteração, qual a percentagem a
aplicar. A alteração, que tem lugar geralmente no dia 1 de fevereiro, aplica-se à pensão de alimentos decidida antes do dia 1 de
novembro do ano imediatamente anterior.
Se as partes concordarem, podem alterar o montante dos alimentos por escrito, através de um novo acordo, mesmo que a
pensão de alimentos tenha sido previamente fixada por decisão judicial. O tribunal pode proceder ao acerto da sentença ou
acordo referente à pensão de alimentos, se tal for motivado por uma mudança de circunstâncias. O acerto contestado por uma
das partes referente ao período anterior ao início do processo só pode assumir a forma de redução ou cancelamento de
pagamentos ainda não feitos. São necessários motivos extraordinários para o tribunal aumentar a pensão de alimentos do
cônjuge divorciado em consequência de uma mudança de circunstâncias.
O tribunal pode igualmente alterar o acordo de pensão de alimentos se não for aceitável em face das circunstâncias no momento
da sua celebração e de outras condições. Todavia, o reembolso da pensão de alimentos já recebida pode apenas ser decretado
por motivos especiais.
Se o montante do pagamento periódico da pensão de alimentos para os filhos não tiver sido alterado por um período de seis
anos, a não ser através de um acerto associado a um índice, o tribunal pode rever a decisão sobre a pensão de alimentos futura
sem ter de invocar motivos especiais.
9 Como e a quem será paga a pensão de alimentos?
A pensão de alimentos é paga à pessoa a cargo. Se essa pessoa for um filho com menos de 18 anos, será paga a quem exerce o
poder paternal e que vive com o menor.
A pensão de alimentos na forma de subsídio fixo será paga à Comissão de Assistência Social se o filho tiver menos de 18 anos.
10 Se a pessoa em causa (devedor) não pagar voluntariamente, quais os meios disponíveis para a coagir a efetuar o pagamento?
Pode efetuar-se um pedido de execução ao Serviço de Cobranças Forçadas (Kronofogdemyndigheten). Este pedido pode ser
feito oralmente ou por escrito. O pedido de cobrança forçada será entregue com o requerimento. As obrigações por escrito,
atestadas por duas pessoas, relacionadas com pensões de alimentos nos termos do Código de Casamento ou do Código
Parental são executadas como decisões que entraram em fase de obrigação definitiva.
11 Descreva brevemente os eventuais limites em matéria de execução, especialmente as normas de proteção de devedor e os
prazos de prescrição previstos no regime de execução
No que diz respeito a pensões de alimentos para filhos, o requerimento para fixação do pagamento da pensão não pode ser
deferido para um período retroativo superior a três anos a contar da data de início dos respetivos procedimentos, a não ser com o
assentimento da pessoa responsável pelo pagamento. Os créditos de alimentos tornam-se inaplicáveis (prescritos) cinco anos
após a data de vencimento do pagamento.
No que diz respeito a pensões de alimentos para cônjuges, o requerimento para fixação do pagamento da pensão não pode ser
deferido para um período retroativo superior a três anos a contar da data de início dos respetivos procedimentos, a não ser com o
assentimento da pessoa responsável pelo pagamento. Os créditos de alimentos tornam-se inaplicáveis (prescritos) três anos
após a data de vencimento do pagamento.

No que diz respeito à cobrança forçada, existem várias isenções no que se refere à penhora. Por exemplo, o vestuário e outros
elementos destinados apenas para uso pessoal do devedor, até um valor razoável, e certos bens necessários a uma habitação e
ao seu cuidado estão isentos de penhora. Se o devedor tiver uma família, os bens utilizados pela família e as necessidades da
família são tidos em conta ao determinar o que deve ser isento de penhora.
Só a parte dos rendimentos do devedor que excede o que é necessário para a sua própria subsistência e a da sua família é que
pode ser penhorada. A parte dos rendimentos do devedor que não pode ser penhorada (conhecida como förbehållsbeloppet ou
parte protegida) é determinada por referência a um montante-padrão. O montante-padrão abrange todas as despesas habituais
do dia a dia, com exceção das despesas de habitação, que são determinadas separadamente e adicionadas ao montante-padrão.
O montante-padrão é estabelecido anualmente pelo Serviço de Cobranças Forçadas.
12 Existe alguma organização ou autoridade que possa ajudar-me a receber o que não me foi pago a título de alimentos?
Na Suécia, o Serviço de Cobranças Forçadas presta assistência na cobrança de alimentos. Em processos transfronteiriços, a
pessoa a cargo pode obter assistência administrativa da Caixa de Pensões (Försäkringskassa) para apresentar um pedido de
cobrança ao Serviço de Cobranças Forçadas.
13 Existem organizações (governamentais ou privadas) que podem proceder ao pagamento da pensão de alimentos, total ou
parcial, a título de adiantamento, em vez do devedor?
A Caixa de Pensões (Försäkringskassa) pode pagar um subsídio de sobrevivência de 1 273 SEK por mês para um filho cujos pais
estejam separados. O dinheiro é pago ao progenitor que tem a guarda e que vive com o filho e está oficialmente registado no
mesmo endereço. O apoio em matéria de alimentos é decidido após apresentação de um pedido à Caixa de Pensões, a
autoridade que administra a segurança social. O subsídio de sobrevivência é uma forma de a sociedade assegurar que os filhos
de pais separados recebem um determinado nível de alimentos, mesmo que o progenitor responsável pela prestação de
alimentos não cumpra as suas obrigações de alimentos. O subsídio de sobrevivência pode ser concedido como subsídio integral,
pagamento complementar ou apoio em casos de guarda partilhada. O pai ou mãe responsável pela pensão de alimentos tem de
reembolsar o Estado na proporção do seu rendimento e do número total de filhos em relação aos quais é responsável. A
obrigação de reembolso é determinada através de um processo administrativo. Se, em vez disso, o subsídio for pago diretamente
a quem exerce o poder paternal, a Caixa de Pensões paga uma ajuda igualmente reduzida (subsídio complementar).
Se o progenitor responsável viver no estrangeiro, ou viver na Suécia mas receber uma remuneração ou outros rendimentos em,
ou de, outro país, a Caixa de Pensões pode ordenar o progenitor que tem a guarda e vive com a criança a tomar medidas para
assegurar que a responsabilidade em matéria de alimentos pode ser determinada. Em tais casos, a Caixa de Pensões assume o
direito do filho à prestação de alimentos até um montante pago pela caixa como subsídio de alimentos.
Não existe qualquer possibilidade de o cônjuge obter um subsídio de alimentos da Caixa de Pensões.
14 Se eu me encontrar neste Estado-Membro e o devedor residir noutro país:
Em processos transfronteiriços, o requerente pode obter assistência administrativa da Caixa de Pensões. A Caixa de Pensões
(Försäkringskassa) é a autoridade central, nos termos do Regulamento das Obrigações Alimentares da UE e da Convenção da
Haia, de 23 de novembro de 2007, sobre a Cobrança Internacional de Alimentos em benefício dos Filhos e de outros Membros da
Família (Convenção da Haia de 2007), bem como a agência remetente/destinatária ao abrigo da Convenção de Nova Iorque de
1956 sobre a cobrança de alimentos no estrangeiro.
14.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada nesse Estado-Membro?

Ver a resposta à pergunta 14.
14.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada?

Os contactos da Caixa de Pensões são os seguintes:
Caixa de Pensões
PO Box 1164
SE-621 22 Visby
Suécia
Tel: +46 (0)771 17 90 00

Fax: +46 (0)11 20 411
Correio eletrónico:

centralmyndigheten@forsakringskassan.se

A Caixa de Pensões tomará todas as medidas adequadas para facilitar a cobrança de alimentos. As suas tarefas como
autoridade central nos termos do Regulamento das Obrigações Alimentares de 2007 e da Convenção da Haia decorrem do
regulamento e da convenção. Por exemplo, presta assistência aos titulares do direito a alimentos ajudando-os a apresentar
pedidos, o que pode ser feito através da autoridade, por exemplo, um pedido para obter uma decisão sobre alimentos noutro país.
Para mais informações sobre o tipo de ajuda disponível para os requerentes, contactar a Caixa de Pensões.
15 Se eu me encontrar noutro país e o devedor estiver neste Estado-Membro:
Os requerentes que pretendam cobrar alimentos por força da Convenção de Nova Iorque de 1956 sobre a cobrança de alimentos
no estrangeiro devem recorrer à entidade remetente do seu país de origem, que reencaminhará o pedido à entidade destinatária
na Suécia (Caixa de Pensões).
O mesmo se aplica aos requerentes que desejem obter o apoio disponível das autoridades centrais nos termos do Regulamento
das Obrigações Alimentares ou da Convenção da Haia de 2007: devem recorrer à autoridade central do seu país de origem, que
reencaminhará o pedido à autoridade central na Suécia (Caixa de Pensões).
15.1 Posso obter ajuda de uma autoridade ou organização privada neste Estado-Membro?

Ver a resposta à pergunta 17. No que diz respeito a pedidos ao abrigo do Regulamento das Obrigações Alimentares ou da
Convenção da Haia de 2007, os requerentes podem dirigir um pedido diretamente à autoridade competente.
15.2 Em caso afirmativo, como posso contactar essa autoridade ou organização privada e que tipo de ajuda posso obter?

Ver a resposta à pergunta 16.
16 Este Estado-Membro está vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007?
Sim. A Suécia está vinculada pelo Protocolo da Haia de 23 de novembro de 2007 sobre a lei aplicável às obrigações alimentares
(Protocolo da Haia), cujas disposições são aplicáveis na UE desde 18 de junho de 2011. A regra geral ao abrigo do Protocolo da
Haia é a de que será aplicável a lei do país em que a pessoa a cargo tenha residência habitual. Para bem dos filhos, em especial,
é possível aplicar o direito ou as leis do país de que eles e o devedor de alimentos são nacionais, se a aplicação da lei do país de
residência habitual não for do interesse dos filhos. As partes podem igualmente chegar a acordo sobre a legislação aplicável, mas
o âmbito de tais acordos é limitado em casos de alimentos de filhos com menos de 18 anos, por exemplo.
17 Se este Estado-Membro não estiver vinculado pelo Protocolo da Haia de 2007, qual é a lei aplicável ao pedido de alimentos
nos termos do seu direito internacional privado? Quais são as normas de direito internacional privado correspondentes?
A Suécia está vinculada pelo Protocolo da Haia (ver a resposta à pergunta 20).
18 Quais são normas em matéria de acesso à justiça em processos transnacionais na UE, de acordo com a estrutura do capítulo
V do regulamento da pensão de alimentos?
Ver a resposta à pergunta 7 para obter os requisitos gerais em matéria de apoio judiciário.
Para litígios transfronteiriços na UE, existem certas disposições especiais aplicáveis à prestação de apoio judiciário. Quando os
requisitos previstos no Regulamento das Obrigações Alimentares forem cumpridos, o apoio judiciário deve ser concedido
gratuitamente se o requerente tiver um defensor e esta necessidade não puder ser satisfeita de qualquer outra forma.
19 Quais as medidas adotadas por este Estado-Membro para garantir o funcionamento das atividades descritas no artigo 51.º do
regulamento da pensão de alimentos?
Não estão previstas medidas concretas.
A manutenção da versão desta página na língua nacional é da responsabilidade do respetivo ponto de contacto para a Rede
Judiciária Europeia. As traduções da versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional
competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão
e a RJE declinam toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta
página.

Os Estados-Membros responsáveis pela gestão das páginas com conteúdos nacionais estão a proceder atualmente à atualização
de alguns dos conteúdos deste portal para ter em conta a saída do Reino Unido da União Europeia. A eventual permanência de
conteúdos que não refletem a saída do Reino Unido é involuntária e será devidamente corrigida.
Última atualização: 17/10/2016

