Lei de protecção de crianças e jovens em perigo

_____________________
A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, para valer como lei
geral da República, o seguinte:
Artigo 1.º
É aprovada a lei de protecção de crianças e jovens em perigo, em anexo ao presente diploma e que dele faz parte
integrante.
Artigo 2.º
1 - A lei de protecção de crianças e jovens em perigo é de aplicação imediata, sem prejuízo da validade dos actos
realizados na vigência da lei anterior.
2 - As disposições de natureza processual não se aplicam aos processos iniciados anteriormente à sua vigência
quando da sua aplicabilidade imediata possa resultar quebra de harmonia e unidade dos vários actos do processo.
3 - Os processos tutelares pendentes na data da entrada em vigor da nova lei que não tenham por objecto a
prática, por menor com idade compreendida entre os 12 e os 16 anos, de factos qualificados pela lei penal como
crime são reclassificados como processos de promoção e protecção.
4 - Nos processos a que se refere o número anterior são aplicáveis unicamente as medidas de protecção previstas
neste diploma, de acordo com os princípios orientadores da intervenção nele prevista.
5 - As medidas tutelares aplicadas em processos pendentes são revistas em conformidade com o disposto no artigo
62.º da lei de protecção de crianças e jovens em perigo.
6 - Os processos pendentes nas comissões de protecção de menores transitam e continuam a correr termos nas
comissões de protecção de crianças e jovens nos termos previstos na lei de protecção de crianças e jovens em
perigo.
7 - Os processos pendentes nos tribunais de menores ou nos tribunais de competência especializada mista de família
e menores que, em virtude do disposto no artigo 79.º da lei de protecção de crianças e jovens em perigo, deixarem
de ser competentes são remetidos ao tribunal que for territorialmente competente nos termos deste diploma e das
leis de organização e funcionamento dos tribunais judiciais.
Artigo 3.º
1 - As actuais comissões de protecção de menores serão reorganizadas e passarão a funcionar de acordo com o
disposto na lei de protecção de crianças e jovens em perigo, adoptando a designação de comissões de protecção de
crianças e jovens.
2 - Compete à Comissão Nacional de Protecção das Crianças e Jovens em Risco, conjuntamente com as entidades e
serviços nela representados, tomar as providências necessárias à reorganização das comissões de protecção de
menores.
3 - As comissões de protecção de menores são reorganizadas por portaria conjunta dos Ministros da Justiça e do
Trabalho e da Solidariedade.
4 - As comissões de protecção de crianças e jovens que sucederem às comissões de protecção de menores, nos
termos dos números anteriores, são declaradas instaladas por portaria conjunta dos Ministros da Justiça e do
Trabalho e da Solidariedade.
5 - As comissões de protecção que vierem a ser criadas e instaladas até à data em vigor da lei de protecção de
crianças e jovens em perigo são constituídas e passam a funcionar nos termos do disposto neste diploma.
6 - Podem ser criadas e instaladas comissões de protecção de crianças e jovens nas áreas de competência territorial
das comissões referidas no n.º 3 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 189/91, de 17 de Maio, nos termos do disposto na
lei de protecção de crianças e jovens em perigo, ficando a competência destas limitada às áreas não abrangidas
pelas novas comissões.
7 - Até à data de entrada em vigor da lei de protecção de crianças e jovens em perigo, as comissões a que se
referem os n.os 4, 5 e 6 exercem as competências previstas no Decreto-Lei n.º 189/91, de 17 de Maio.
8 - As comissões de protecção de menores actualmente existentes que não forem reorganizadas até à data de

entrada em vigor da lei de protecção de crianças e jovens consideram-se extintas nessa data, sendo os processos
pendentes remetidos ao Ministério Público junto do tribunal da respectiva comarca.
Artigo 4.º
1 - São revogados o Decreto-Lei n.º 189/91, de 17 de Maio, e as normas do Decreto-Lei n.º 314/78, de 27 de
Outubro, e de demais legislação relativas às matérias abrangidas pelo presente diploma.
2 - Mantém-se em vigor o Decreto-Lei n.º 98/98, de 18 de Abril, que cria e regulamenta a Comissão Nacional de
Protecção das Crianças e Jovens em Risco.
Artigo 5.º
O Governo adoptará as providências regulamentares necessárias à aplicação do presente diploma.
Artigo 6.º
Sem prejuízo do disposto no artigo 3.º, a lei de protecção de crianças e jovens em perigo, bem como os artigos 2.º e
4.º do presente diploma, entram em vigor conjuntamente com a lei tutelar educativa.
Aprovada em 1 de Julho de 1999.
O Presidente da Assembleia da República, António de Almeida Santos.
Promulgada em 13 de Agosto de 1999.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendada em 18 de Agosto de 1999.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres.
ANEXO
Lei de protecção de crianças e jovens em perigo

CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Objeto
A presente lei tem por objeto a promoção dos direitos e a proteção das crianças e dos jovens em perigo, por forma
a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral.

Diversos
1. O DL 332-B/2000, de 30 de Dezembro, regulamenta a
presente LPCJP.

Artigo 2.º
Âmbito
A presente lei aplica-se às crianças e jovens em perigo que residam ou se encontrem em território nacional.

Diversos
1. O DL n.º 67/2004 de 20 de Março criou um registo nacional de menores estrangeiros que se encontrem
em situação irregular em território nacional. O DL n.º 67/2004 foi regulamentado pela Portaria n.º
995/2004 de 09 de Agosto.

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação do Porto de 27-02-2007
COMPETÊNCIA INTERNACIONAL. PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENORES.
Os tribunais portugueses são internacionalmente competentes para as acções de promoção e protecção de
menores estrangeiros e aplicação das previstas medidas, se aqueles se encontrarem à data da instauração
dos processos em Portugal e tendo os factos que conduziram à intervenção das autoridades ocorrido
igualmente no nosso país.
Proc. 0720409 Relator: Emídio Costa
Ver no SIMP - Ver na DGSI
Cfr. Acordão da Relação de Lisboa de 06.10.2009
2. Acórdão da Relação de Lisboa de 06-10-2009
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. COMPETÊNCIA INTERNACIONAL.

MEDIDA DE CONFIANÇA A INSTITUIÇÃO COM VISTA A FUTURA ADOPÇÃO.
Com ressalva do abrangido pela Convenção de Haia de 29 de Maio de 1993 relativo à Protecção das
Crianças e à Cooperação em Matéria de Adopção Internacional, os tribunais portugueses carecem de
competência para decretar a adopção, incluindo as medidas preparatórias, bem como a anulação ou
revogação da adopção, relativamente a crianças e jovens em perigo nacionais de Estados membros da
União Europeia, excluindo a Dinamarca, ainda que residam ou se encontrem em Portugal.
Proc. 8215/07.4TMSNT.L1-1
Relator: ANTAS DE BARROS
Ver no SIMP - Ver na DGSI
Cfr. Acordão da Relação do Porto de 27.07.2007, supra

Artigo 3.º
Legitimidade da intervenção
1 - A intervenção para promoção dos direitos e proteção da criança e do jovem em perigo tem lugar quando os
pais, o representante legal ou quem tenha a guarda de facto ponham em perigo a sua segurança, saúde, formação,
educação ou desenvolvimento, ou quando esse perigo resulte de ação ou omissão de terceiros ou da própria criança
ou do jovem a que aqueles não se oponham de modo adequado a removê-lo.
2 - Considera-se que a criança ou o jovem está em perigo quando, designadamente, se encontra numa das
seguintes situações:
a) Está abandonada ou vive entregue a si própria;
b) Sofre maus tratos físicos ou psíquicos ou é vítima de abusos sexuais;
c) Não recebe os cuidados ou a afeição adequados à sua idade e situação pessoal;
d) Está aos cuidados de terceiros, durante período de tempo em que se observou o estabelecimento com estes de
forte relação de vinculação e em simultâneo com o não exercício pelos pais das suas funções parentais;
e) É obrigada a atividades ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade, dignidade e situação pessoal ou
prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento;
f) Está sujeita, de forma direta ou indireta, a comportamentos que afetem gravemente a sua segurança ou o seu
equilíbrio emocional;
g) Assume comportamentos ou se entrega a atividades ou consumos que afetem gravemente a sua saúde,
segurança, formação, educação ou desenvolvimento sem que os pais, o representante legal ou quem tenha a
guarda de facto se lhes oponham de modo adequado a remover essa situação.
h) Tem nacionalidade estrangeira e está acolhida em instituição pública, cooperativa, social ou privada com acordo
de cooperação com o Estado, sem autorização de residência em território nacional.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:

Consultar versões anteriores deste artigo:

- Lei n.º 142/2015, de 08/09

-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

- Lei n.º 26/2018, de 05/07

-2ª versão: Lei n.º 142/2015, de 08/09

Orientações do MP
1. No encontro magistrados do MP de 19/11/2007 e 14-25/01/2008, reflectiu-se sobre a densificação do artigo 296º do
Código Penal - Utilização de menor na mendicidade - no que se prende com o procedimento a adoptar nas situações em
que seja detectada criança, na maioria das vezes de colo, acompanhada de adulto que pede esmola.
Dispõe o art.º 296º do Código Penal
'Utilização de menor na mendicidade
Quem utilizar menor ou pessoa psiquicamente incapaz na mendicidade é punido com pena de prisão até três anos.'
Por vezes, é manifesta a ocorrência duma situação de “perigo”, tal qual o conceito é delineado no art.º 3º, nº 2 da
LPCJP (verbi gratia por exposição da criança durante horas ao sol, chuva, ou em aparente situação de subalimentação).
Formula-se a seguinte orientação:
Não sendo suficiente para se considerar indiciada a prática do crime de utilização de menor na mendicidade a existência
duma única acção, sendo antes necessária a prática duma pluralidade de actos, a situação da criança - a maioria das
vezes de colo - acompanhada de adulto que pede esmola, exposta a eventual situação de perigo para a saúde e
integridade física, pode não configurar a existência daquele ilícito.
Assim, todas as entidades com competência para, nesse âmbito, intervir em matéria de promoção e protecção,
designadamente no uso dos poderes conferidos pelos artigos 64º e 91º da LPCJP, devem abster-se de antecipar juízos
definitivos que possam de imediato levar à separação da criança da mãe, impondo-lhe um sacrifício maior do que aquele
que decorre da aparente situação a que se encontra, no momento, exposta.
2. Cfr. Circular da PGR n.º 15/99, a que corresponde a Circular n.º 01/2000 da PGDL, sobre situações de
absentismo/abandono escolar, prevenção da exploração do trabalho infantil, comunicações ao PEETI.
3. Cfr. o ofício circular n.º 18/2004 da PGDL sobre a colaboração entre o PEETI e os Magistrados.
4. Cfr. sobre violência doméstica, o documento da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, de Fevereiro de 2009 e as
notas infra.

Diversos

1. Cfr. o documento 'Tipologia das situações de perigo - CPCJ' (a partir do site da CNPCJR).

2. TRABALHO DE MENORES
*
Sobre o ponto Cfr. Vitor Melo, 'Trabalho de Menores', Prontuário de Direito do Trabalho, CEJ, n.º 71, Maio-Agosto de
2005, pág. 121 e segs.
*
Vide: art.º 32.º da Convenção dos Direitos da Criança; Princípio 9.º da Declaração dos Direitos da Criança aprovada pela
Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas n.º 1386 (XIV) de 20-11-1959; art.º 7.º da Carta Social Revista do
Conselho da Europa aprovada para ratificação pela Resolução da Assembleia da República n.º 64-A/2001, de 21-09; art.º
32.º da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia; Directiva 94/33/CE do Conselho de 22 de Junho e Convenção
n.º 138 da O.I.T.,de26-06-1973.
*
Cfr. no âmbito da protecção constitucional a alínea c) do n.º 2 do art.º 59.º e n.º 3 do art.º 69.º, ambos da Constituição
da República Portuguesa.
*
Sobre o ponto cfr. o artigo 3º e o artigo 12º n.º 6 alínea g) da Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, que aprova a revisão
do Código do Trabalho, bem como os artigos 66º a 83º do Código do Trabalho publicado em Anexo a essa Lei e que dela
faz parte integrante.
*
Cfr. a Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro que regulamenta o Código do Trabalho, designadamente os art.ºs 61.º a 72.º
que regulam o disposto no n.º1 do art.º 72.º do CT no tocante a actividades proibidas ou condicionadas a menor e Cfr. a
Lei n.º 105/2009 de 14 de Setembro, que regulamenta e altera o Código do Trabalho, designadamente os art.ºs 1.º a
11.º que regulam o art.º 81.º do CT no tocante à participação de menor em actividade de natureza cultural, artística ou
publicitária.
*
Relacionado com a matéria da admissão de menores a prestar trabalho, maxime com o requisito da conclusão da
escolaridade obrigatória vide a Lei n.º 85/2009, de 2 de Agosto que estabelece a escolaridade mínima até aos 18 anos,
ou até ao fim do ensino secundário, ou seja, em regra 12 anos de escolaridade.
*
A participação de menores actividades de natureza cultural, artística ou publicitária carece de autorização da Comissão
de Protecção de Crianças e Jovens da área da residência do menor. O modelo de requerimento de autorização está
disponível no site da Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.
*
Nos termos dos artigos 82º e 83º do Código do Trabalho, constitui crime a utilização indevida de trabalho de menor e a
desobediência por não cessação de trabalho de menor. É ainda eventualmente aplicável o disposto no artigo 152-A do
Código Penal.
*
Vide no plano do ilícito criminal relacionado com esta matéria o Ac. da Relação do Porto de 24-10-2007, P.º 0743451, e
no tocante à nulidade do contrato o Ac. Rel. Porto de 10-12-2003, P.º 0345554, ambos in www.dgsi.pt.
*
O PEETI - Plano de Eliminação da Exploraçãodo Trabalho Infantil foi criado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
75/98, de 02 de Julho
O PEETI teve evolução pela Resolução n.º 1/2000 de 13 de Janeiro.
O PETI Programa para a Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil (sucedeu ao PEETI), foi criado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2004 de 20 de Março.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 79/2009, de 02 de Setembro, criou o Programa para a Inclusão e a Cidadania
(PIEC).
O DL n.º 229/2009, de 14 de Setembro, altera a Lei Orgânica do MTSS, clarificando que as atribuições do Programa para
a Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil, na parte relativa à prevenção e combate ao trabalho
infantil, são integradas na Autoridade para as Condições do Trabalho.
Em 1999, no âmbito do PEETI, foi criado o PIEF - Programa Integrado de Educação e Formação
por despacho conjunto n.º 882/99 de 28 de Setembro.
O PIEF foi revisto pelo despacho conjunto n.º 948/2003 de 25 de Agosto e pelo despacho conjunto n.º 171/2006 de 12 de
Janeiro.
O PIEF concretiza-se, relativamente a cada menor, mediante a elaboração de um PEF - plano de educação e formação,
que é assumido como forma de promoção e protecção no âmbito da LPPCJP e como plano de conduta na LTE (artigos 4º,
5º e 6º do despacho n.º 948/2003).
A Portaria n.º 272/2012, de 04 de Setembro, estabelece o Programa de Apoio e Qualificação do PIEF.
*
3. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
*
Sobre o ponto, cfr. Isabel Neves, 'As crianças e os jovens que testemunham a violência interparental: uma perspectiva
integral da vitimização nos casos de violência nas relações de intimidade', in Actas do Colóquio Direito das Crianças e
Jovens, ISPA-CEJ, 2008.
*
Sobre o ponto, cfr. Ana Isabel Sani, 'A vitimização indirecta de crianças em contexto familiar', Revista 'Análise Social',
Vol. XLI (3.º), 2006 (n.º 180), pp. 849-864
*
Cfr. anotações ao artigo 64º, sobre comunicações às CPCJ.
*
O Ministério da Saúde - Direcção-Geral da Saúde trauduziu e editou a publicação 'Estratégias de Combate à Violência
Doméstica - Manual de Recursos', disponível on line no site da DGS.
*
A Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro - que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica,
à protecção e à assistência das suas vítimas e revoga a Lei n.º 107/99 de 03 de Agosto e o Decreto-Lei n.º 323/2000 de
19 de Dezembro - dispõe em matéria de vítimas menores, designadamente no artigo 9º, 53º, 58º, 60º, 68º, 71º, 74º.
*

A Lei nº 104/2009, de 14 de Setembro - que aprova o regime de concessão de indemnização às vítimas de crimes
violentos e de violência doméstica - dispõe em matéria de vítimas menores de violência doméstica, designadamente no
artigo 2º n.º 6.
*
A Lei n.º 113/2009, de 17 de Setembro - que estabelece medidas de protecção de menores, em cumprimento do artigo
5º da Convenção do Conselho da Europa contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual de Crianças, e procede à segunda
alteração à Lei n.º 57/98, de 18 de Agosto -, prevê a obrigatoriedade de ponderação do conteúdo do certificado de
registo criminal no recrutamento para empregos ou funções que envolvam contacto regular com menores, no que se
compreende a condenação pelo crime de violência doméstica. Obriga as entidades públicas a tomar em conta nas
decisões relativas ao destino de menores os mesmos elementos.
*
Sobre a repercussão da violência doméstica no afastamento da regra do exercício conjunto das responsabilidades
parentais nas questões de particular importância e no regime de visitas, cfr. Helena Gomes Melo, João Vasconcelos
Raposo, Luis Baptista Carvalho, Manuel do Carmo Bargado, Ana Teresa Leal e Felicidade d'Oliveira, 'Poder Paternal e
Responsabilidades Parentais', Quid Juris, 2009, pág. 158.
4. Sobre maus tratos perpetrados pela família, cfr. 'Ser criança não deveria doer...Contribuição para a construção de
uma tipologia de maus tratos às crianças', Zélia Barroso, Actas do V Congresso Português de Sociologia - Tema Família,
Maio 2004 (disponíveis no site da Associação Portuguesa de Sociologia).
5. 'As prostitutas também são mães: Contornos e conteúdos de uma condição (quase sempre) extrema', Manuela
Ribeiro, Actas do V Congresso Português de Sociologia -Tema Exclusões, Maio de 2004 (disponíveis no site da Associação
Portuguesa de Sociologia).
6. 'Os efeitos dos maus tratos e da negligência sobre as representações da vinculação em crianças de idade pré-escolar',
Renata Benavente, João Justo e Manuela Veríssimo, in Análise Psicológica, v.27 n.1 Lisboa, Março de 2009 (revista
disponível on line, Scielo).
7. CRIANÇAS CIGANAS
*
Acórdão da Relação de Lisboa de 20 de Março de 2012
PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO. CIGANOS.ESTABELECIMENTO DE ENSINO.INTERESSE DA CRIANÇA.
Processo n.º 783/11.2TBBRR.L1-1
Relator: Afonso Henrique
Sumário:
I - A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças tutela direitos que no caso vertente são antagónicos e
o mesmo acontece com a Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo.
II - Entre a recusa dos progenitores relativamente à frequência da escola pela menor no contexto da sua organização
cultural, e o interesse da mesma menor em cumprir (pelo menos) o período de escolaridade obrigatória deve prevalecer
este último.
III - Para se conseguir o escopo pretendido há que realizar um trabalho pedagógico junto dos pais da menor, sendo a
medida adequada para esse fim a prevista no artº35º nº1 a) da LPCJP.
Ver texto integral na DGSI

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação de Coimbra de 22-05-2007
MENORES. PROMOÇÃO PROTECÇÃO DA CRIANÇA. TRIBUNAL. PERIGO. CONCEITO JURÍDICO.
I - O artº 3º, nº2, da LPCJP enuncia casos em que se considera que o menor está em perigo.
II - Esta Lei e bem assim o artº 1918º C. Civ., ao usarem o vocábulo perigo querem referir-se a uma situação de completa
e grave ausência de condições que possibilitem ao menor um desenvolvimento são e harmonioso nos domínios físico,
intelectual, moral e social.
III - O conceito de perigo deve ser entendido como o risco actual ou iminente para a segurança, saúde, formação moral,
educação e desenvolvimento do menor.
IV - A intervenção judicial só tem lugar quando não esteja instalada a comissão de protecção de crianças e jovens com
competência no município ou freguesia da área de residência do menor, não seja prestado ou seja retirado o
consentimento necessário à intervenção da dita comissão, ou quando o jovem (com idade igual ou superior a 12 anos) se
oponha à intervenção da comissão.
Proc. 289/07.4TBVNO.C1
Relator: Garcia Calejo
Ver no SIMP - Ver na DGSI
2. Acórdão da Relação de Évora de 08-07-2010
ENTREGA DE MENOR PARA ADOPÇÃO
[Maus-Tratos]
I - Ser progenitor, de corpo inteiro, implica dar carinho, atenção, protecção, segurança e ter capacidade para formar,
tratar e cuidar dos filhos. Se o(s) mesmo(s), apesar dos apoios que lhe(s) foi(ram) dado(s) por terceiros continua(m) a
ser incapaz(es) de desempenhar tais tarefas e funções, terá necessariamente de se arranjar um substituto, capaz de,
com vantagens evidentes para o menor, as exercer.
II - A incapacidade de exercer uma paternidade ou maternidade responsável pode configurar uma situação que pode
qualificar-se de maus tratos. Na verdade, por maus tratos não se entende só a agressão física ou psicológica, mas
também 'o insucesso na garantia do bem-estar material e psicológico da criança, necessário ao seu desenvolvimento
saudável e harmonioso.
III - Nestes casos justifica-se e impõe-se a tomada de medidas protectoras, designadamente a do afastamento ou ruptura
com a família biológica, com vista a integração noutra família que ame e proteja a criança.
Proc. 100/09.1TMFAR.E1
Relator: BERNARDO DOMINGOS
Ver no DGSI - Ver no SIMP
3. Acórdão da Relação de Lisboa de 13-07-2010
PROVIDÊNCIA CAUTELAR. INDEFERIMENTO LIMINAR. ILEGITIMIDADE. DIREITO A RESERVA SOBRE A INTIMIDADE. MEIO DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL.
I - Sendo o indeferimento liminar da petição inicial de uma providência cautelar não especificada decretado com
fundamento (apenas) na manifesta improcedência da pretensão deduzida por falta de alegação de factos integradores
de justo receio de lesão do direito invocado, a circunstância de na fundamentação da decisão haver sido feita alusão à

ilegitimidade passiva das requeridas não basta para que esta posição seja, em concreto, um fundamento da decisão.
II - Por isso não têm de ser apreciadas as conclusões da alegação que versam essa questão de ilegitimidade.
III - É notório que os meios de comunicação social portugueses têm uma enorme apetência pela divulgação de notícias e
imagens relativas a pessoas com destaque no mundo do futebol.
IV - Sendo este o caso do requerente da providência e, por seu intermédio, dos seus familiares, e sendo invocados os
direitos à imagem e à reserva sobre a intimidade da vida privada, a alegada perseguição dos filhos do requerente e
procura de obtenção de fotografias suas por paparazzi e jornalistas, a ser demonstrada, permitirá permitem recear, com
alto grau de probabilidade, a sua publicação em meios de comunicação social.
V - Sendo, deste modo, viável a existência de receio fundado de ofensa do direito à reserva sobre a intimidade da vida
provada invocado, não se justifica o indeferimento liminar da petição.
(Sumário da Relatora) Decisão Texto Parcial:
Proc. 1378/10.3TVLSB.L1-7
Relator: ROSA RIBEIRO COELHO
Ver no SIMP - Ver na DGSI
4. Acórdão da Relação de Lisboa de 19-04-2007
LIBERDADE DE IMPRENSA. DEVER DE INFORMAR. RADIOTELEVISÃO. MENOR. ENTREVISTA. CONSENTIMENTO. PODER
PATERNAL.
I - O direito fundamental de liberdade de imprensa, de expressão e de informação decorre do princípio, universal e pilar
primeiro, da dignidade da pessoa humana, bem como do seu direito a um tratamento que não desmereça também a sua
dignidade.
II - Não sendo, ainda assim, um direito absoluto, está aquele direito sujeito às limitações estabelecidas pela lei com
vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros.
III - É ilícita, por violação do disposto no artº 21º da Lei 31-A/98, de 14/07 - hoje no artº 24º da Lei 32/03, de 22/08 - e
da deontologia profissional, a emissão televisiva de uma entrevista a uma criança de 10 anos, perfeitamente
identificável, descrevendo ter sido violada, por atentatória da sua dignidade e intimidade pessoal.
IV - É irrelevante e, também, contraordenacionalmente não justificante, o consentimento para a entrevista referida,
prestado pelos pais da menor no exercício do seu poder paternal, presente que é, neste domínio, a noção constitucional
de desenvolvimento integral - que deve ser aproximada da noção de desenvolvimento da personalidade, assente em dois
pressupostos: por um lado, a garantia da dignidade da pessoa humana por outro lado, a consideração da criança como
pessoa em formação, elemento dinâmico, cujo desenvolvimento exige o aproveitamento de todas as suas virtualidades e ainda, que o consentimento apenas exclui a ilicitude do facto quando se referir a interesses livremente disponíveis,
não o sendo, por absolutos, a dignidade e o valor da pessoa humana.
(sumário da autoria do relator)
Proc. 1798/2007-3
Relator: VARGES GOMES
5. Acórdão da Relação de Coimbra de 22-01-2013
MENORES. PROCESSO JUDICIAL. PROMOÇÃO PROTEÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA. INTERNAMENTO INSTITUIÇÃO. [recémnascida]
1.- Os pressupostos materiais de aplicação de medidas de promoção e protecção, com natureza provisória (artigo 35.º,
n.º 2, da LPCJP), são (i) a existência duma situação de emergência; e (ii) a necessidade de ser efectuado um diagnóstico
da situação da criança para encaminhamento subsequente. 2.- A situação de emergência a que alude o preceito, para
efeitos de aplicação de medida provisória, abarca as situações de urgência em que está em causa um perigo actual e
eminente para a criança ou jovem. 3.- O recurso de decisão provisória proferida em processo de promoção e protecção
não é o momento próprio para efectuar a apreciação das razões de facto aduzidas pelos recorrentes para contrariar os
elementos indiciários constantes do processo que determinaram a aplicação de tal medida, os quais devem ser avaliados
na instrução subsequente dos autos. 4.- Mostra-se justificada a aplicação da medida de internamento provisório em
instituição de recém-nascida, se dos elementos trazidos aos autos pela unidade hospitalar resulta que estava a ser
protelada a alta clínica da menor porque nem a mãe, nem o pai, naquele momento temporal da decisão, reuniam as
condições reputadas adequadas para a entrega da menor em segurança, e nenhum elemento da família alargada
assegurava a continuidade da prestação dos necessários cuidados no seu domicílio.
Proc. 811/12.4TMCBR-A.C1 Relator: ALBERTINA PEDROSO
6. Acórdão da Relação de Lisboa de 09-05-2013
PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA. MEDIDA DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO. PERÍCIA
MÉDICO-LEGAL. MANDATÁRIO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA.
[REJEIÇÃO DO ADOPTADO]
I - Quando a situação de perigo para um menor adoptado resulta de os pais não sentirem pelo menor o afecto que se
sente por um filho, estarem a prejudicar a relação com os filhos biológicos por não lhes conseguirem manifestar carinho
na presença daquele menor e solicitarem a institucionalização do menor, os pais, para porem em causa a medida de
acolhimento em instituição, terão de alegar, pelo menos, os factos necessários que expliquem a atitude tomada e
permitam concluir que a situação que esteve na base da mesma se alterou entretanto. II - As medidas provisórias
aplicadas ao abrigo do art. 37 da LPCJP podem ser prorrogadas, para além do prazo de 6 meses, enquanto se procede ao
diagnóstico da situação da criança e ? definição do seu encaminhamento subsequente, mas não o devem ser de modo a
tornarem-se, na prática, definitivas, ou de modo a prejudicar vias alternativas de solução. III - A interdição de visitas
dos pais a menores acolhidos institucionalmente não deve ser aplicada - a menos que, excepcionalmente, o interesse do
filho o desaconselhe (art. 1919/2 do CC) -, porque normalmente redunda em prejuízo do menor e do esclarecimento das
coisas. IV - Não se verificando nenhuma das hipóteses da 2ª parte do n.º 3 do art. 582 do CPC, a parte tem direito a
assistir ? s perícias médico-legais e fazer-se assistir por assessor técnico (nos termos do art. 582/3, 1ª parte, do CPC). V O critério de envio aos peritos de elementos que constem do processo decorre do disposto nos arts. 583/1 do CPC e 10/1
da Lei 45/2004: qualquer informação relevante, de forma a permitir a indispensável compreensão dos factos e uma mais
exaustiva e rigorosa investigação pericial. VI - O depoimento de uma testemunha que já foi mandatário de uma parte do
processo não pode ser indeferido com a invocação deste facto.
(da responsabilidade do Relator)Proc. 1487/10.9TMLSB-F.L1-2 Relator: PEDRO MARTINS
7. Ac. TRL de 18-10-2016: Processo de promoçao e protecção. Acolhimento de menor em instituição.
I- Concluindo-se inexistir resposta a executar em meio natural de vida para os menores, é adequada a aplicação da
medida de acolhimento em Instituição pelo período de um ano.
II- Os interesses da criança ou jovem em perigo são mais importantes do que o interesse da família que o pretenda
manter no seio do grupo familiar, embora sem exercer convenientemente os poderes-deveres que a lei lhe impõem para
que tal aconteça.
III- Os interesses das crianças ou jovens em perigo podem ser (e amiúde o são) conflituosos e distintos dos interesses da

própria família natural, que deles não soube ou não quis cuidar em termos de salvaguardar o interesse das crianças ou
jovens em risco, havendo, pois, em tais casos, de dar prevalência aos interesses das crianças ou jovens em risco e
procurar fora dos laços de família natural, o que esta não lhe proporcionou, designadamente, encontrar fora da família
natural uma solução ou alternativa que permita que as crianças ou jovens em risco possam vir a obter o que não lhes foi
propiciado por quem a tal estava adstrito.

Artigo 4.º
Princípios orientadores da intervenção
A intervenção para a promoção dos direitos e proteção da criança e do jovem em perigo obedece aos seguintes
princípios:
a) Interesse superior da criança e do jovem - a intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos
da criança e do jovem, nomeadamente à continuidade de relações de afeto de qualidade e significativas, sem
prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses
presentes no caso concreto;
b) Privacidade - a promoção dos direitos e proteção da criança e do jovem deve ser efetuada no respeito pela
intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada;
c) Intervenção precoce - a intervenção deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida;
d) Intervenção mínima - a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas entidades e instituições cuja ação
seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do jovem em perigo;
e) Proporcionalidade e atualidade - a intervenção deve ser a necessária e a adequada à situação de perigo em que
a criança ou o jovem se encontram no momento em que a decisão é tomada e só pode interferir na sua vida e na da
sua família na medida do que for estritamente necessário a essa finalidade;
f) Responsabilidade parental - a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para
com a criança e o jovem;
g) Primado da continuidade das relações psicológicas profundas - a intervenção deve respeitar o direito da criança
à preservação das relações afetivas estruturantes de grande significado e de referência para o seu saudável e
harmónico desenvolvimento, devendo prevalecer as medidas que garantam a continuidade de uma vinculação
securizante;
h) Prevalência da família - na promoção dos direitos e na proteção da criança e do jovem deve ser dada
prevalência às medidas que os integrem em família, quer na sua família biológica, quer promovendo a sua adoção
ou outra forma de integração familiar estável;
i) Obrigatoriedade da informação - a criança e o jovem, os pais, o representante legal ou a pessoa que tenha a sua
guarda de facto têm direito a ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da
forma como esta se processa;
j) Audição obrigatória e participação - a criança e o jovem, em separado ou na companhia dos pais ou de pessoa
por si escolhida, bem como os pais, representante legal ou pessoa que tenha a sua guarda de facto, têm direito a
ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção;
k) Subsidiariedade - a intervenção deve ser efetuada sucessivamente pelas entidades com competência em matéria
da infância e juventude, pelas comissões de proteção de crianças e jovens e, em última instância, pelos tribunais.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Diversos
1. Sobre a alínea a) cfr. Celso Manata, 'Superior Interesse da Criança', Abril de 2008 (a partir do site da CNPCJR).
2. 'Gerações e alteridade: Interrogações a partir da sociologia da infância', Manuel Jacinto Sarmento, Actas do V
Congresso Português de Sociologia, Tema População, gerações e ciclos de vida, Maio de 2004. (disponível no site da
Associação Portuguesa de Sociologia).
3. Sobre o direito do menor a ser ouvido, cfr. o Comentário Geral n.º 12 (2009) ao artigo 12º da Convenção dos Direitos
das Crianças da ONU, sobre 'O Direito das Crianças a Serem Ouvidas'.

Jurisprudência
1. Acordão da Relação de Évora de 06-12-2007
PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENORES CONFIANÇA PARA ADOPÇÃO
[CRITÉRIO DE ESCOLHA DAS MEDIDAS]
I - Os pais que têm uma influência decisiva na organização do Eu da criança. E quem exerce as funções parentais deve

prestar os adequados cuidados e afectos com vista à estruturação harmoniosa da personalidade da criança.
II - Em regra e por força do primado da família biológica há que apoiar as famílias disfuncionais, quando se vê que há
possibilidade destas encontrarem o seu equilíbrio.
III- Quando tal já não é possível, ou pelo menos já o não é em tempo útil para a criança, quer porque a família biológica
é ausente ou apresenta disfuncionalidades tais que comprometem o estabelecimento de uma relação afectiva
gratificante e securizante para a criança é imperativo constitucional que se salvaguarde o interesse da criança,
designadamente desencadeando os mecanismos legais com vista à adopção.
Proc. 2256/07-3
Relator: Pires Robalo
Ver no SIMP - Ver na DGSI
2. Acórdão da Relação de Guimarães de 06-12-2007
MENORES
[FRATRIA. INSUFICIÊNCIA ECONÓMICA. NÃO APLICAÇÃO DA ENTREGA PARA ADOPÇÃO.]
I) Na determinação do superior interesse da criança deve ser visada a protecção física, moral e social do menor mas não
pode postergar-se o direito da família biológica, se subsistir a relação afectiva entre a criança e os seus progenitores.
II) Não pode ser decretada a medida de confiança a instituição com vista a adopção relativamente a crianças com base
na pobreza da mãe e na genérica imputação de dificuldades cognitivas mesmo que com rebate sobre o exercício da
parentalidade, quando é patente o afecto que a progenitora por eles nutre e do exame de personalidade a que foi
sujeita resulta que tais limitações podem ser supridas ou pelo menos minoradas com adequada assistência.
Proc. 2145/07-1
Relator: Gouveia Barros
Ver no SIMP - Ver na DGSI
3. Acórdão da Relação de Guimarães de 24-04-2008
MENORES
[DESNECESSIDADE DE MEDIDA.]
I) É pressuposto essencial de qualquer medida de protecção a favor de criança que esta se encontre numa situação de
perigo actual para a sua vida ou integridade física.
II) Tendo a progenitora entregue a sua filha de 17 meses aos cuidados de uma ama, por não ter meios para a sustentar
nem habitação estável em virtude de se encontrar ilegalmente em Portugal, é ilegítima a recusa da ama de devolver a
menor à mãe quando esta se propõe regressar ao seu país em cumprimento de medida de expulsão decretada pela
competente entidade administrativa.
Estando a mãe da criança em Centro de Atendimento Temporário a aguardar a concretização da expulsão para o seu
país, onde vai juntar-se a seus pais que dispõem de boa situação económica e a outra filha que deixara à sua guarda,
não há qualquer fundamento para o tribunal decretar a medida de confiança a favor da referida ama, quer porque
inexiste qualquer perigo, quer porque a própria decisão viola o princípio matricial no nosso sistema jurídico da
prevalência da família.
Proc. 864/08-2
Relator: Gouveia Barros
Ver no SIMP - Ver na DGSI
4. Acórdão da Relação de Lisboa de 22-03-2007
ADOPÇÃO
Deve ser aplicada a medida de confiança para adopção a uma criança de 4 anos de idade quando a família biológica
apresenta disfuncionalidades que comprometem o estabelecimento de uma relação afectiva gratificante e securizante
com a criança, as quais determinaram a aplicação de igual medida de protecção a dois irmãos mais velhos.
(JL)
Proc. 1210/07-2
Relator: Jorge Leal
Ver no SIMP - Ver na DGSI
5. Acórdão da Relação de Lisboa de 23-04-2009
PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO. PROCESSO DE ADOPÇÃO. INTERESSE DA CRIANÇA.
[ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO VS APOIO JUNTO DOS PAIS.]
1. O superior interesse da criança e do jovem deve ser entendido como o direito do menor ao desenvolvimento são e
normal no plano físico, intelectual, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
2. O interesse da criança ou jovem, deve ser realizado na medida do possível no seio do seu grupo familiar. Porém, em
caso de colisão, sempre sobrelevará o interesse em se alcançar a plena maturidade física e intelectual da
criança/jovem, ainda que, o interesse de manter a criança/jovem no agregado familiar seja postergado.
3. Do reconhecimento de que é direito fundamental da criança «poder desenvolver-se numa família (art. 67 CRP) deriva
que se a criança ou o jovem tem uma família que quer assumir as funções parentais, de forma satisfatória, ainda que
com o apoio da comunidade, haverá que a respeitar e aplicar a medida de apoio junto dos pais ou de outro familiar.
4. A aplicação das medidas que provoquem o afastamento da criança ou do jovem da família e consequente
institucionalização ou colocação familiar é, assim, o último recurso, apenas sendo possível quando é previsível o seu
regresso à família, sendo subsidiárias daquelas que promovam a sua adopção.
F.G.
Proc. 11162.03.5TMSNT.A.L1-1
Relator: Manuel Gonçalves
Ver no SIMP - Ver na DGSI
6. Acórdão da Relação de Guimarães de 09-07-2009
MENORES. ADOPÇÃO.
[FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO. CRITÉRIO DE ESCOLHA DAS MEDIDAS.]
I - A situação de que tratam os autos, para além de reveladora das nítidas debilidades e insuficiências da Recorrente,
enquanto mãe e educadora dos filhos, é paradigmática
quanto à incapacidade de auto-regeneração, com o desígnio de proporcionar aos dois menores uma alteração
positivamente significativa nas suas condições de vida e de desenvolvimento no quadro familiar monoparental que se
desenhou, sem qualquer apoio, ao menos da família alargada, que inexiste. Daí a sucessiva necessidade da intervenção
institucional.
II - Não obstante a sua inequívoca relevância, não bastam o afecto, o carinho e o amor maternais. Quando se trata de
crianças negligenciadas quanto à sua higiene, alimentação e desenvolvimento psíquico-motor, cognitivo e cultural, o
superior interesse da criança exige muito mais do que isso, como bem é evidenciado pelo Tribunal a quo.
III - É patente estarem seriamente comprometidos os vínculos afectivos próprios da filiação, sendo a medida de

intervenção mais adequada, relativamente a ambos os menores, a da colocação dos mesmos sob a guarda de instituição
com vista a futura adopção, como clarividente e fundamentadamente foi decidido pelo Tribunal a quo, ao abrigo do
disposto nos arts. 35º, nº 1, alínea g) e 38º-A, alínea b) da LPCJP, com referência aos nºs 2 e 3 do citado art. 1978º, o
que acarreta a decretada inibição do exercício do poder paternal por parte dos progenitores (art. 1978º-A do CC).
IV - Perante o quadro factual supra descrito e todas as mencionadas contingências processuais e extra-processuais, não
podemos deixar de sufragar a decisão recorrida, assinalando que a medida de colocação em instituição com vista a
futura adopção, dos menores Francisco e João, se peca é por tardia, tendo em conta os princípios do superior interesse
da criança, da intervenção precoce, da proporcionalidade e da actualidade, densificados, neste âmbito, no art. 4º da
LPCJP.
Proc. 565/05.0TBEPS.G1
Relator: António Ribeiro
Ver no SIMP - Ver na DGSI
7. ACSTJ de 09-10-2008
Processo de promoção e protecção. Menor. Confiança judicial de menores. Adopção.
I -No decretamento da medida de confiança do menor a pessoa singular ou instituição com vista a futura adopção releva
não só o interesse dos pais, mas fundamentalmente o interesse do menor.
II - Em caso de conflito entre o interesse do menor e o dos pais, deve decidir-se a favor do primeiro.
Agravo n.º 2742/08 -2.ª Sec. Oliveira Vasconcelos (Relator) Serra Baptista Duarte Soares
(Sumário do Boletim do STJ)
8. Acordão da Relação de Guimarães de 12-10-2010
CONFIANÇA JUDICIAL DE MENORES. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
A alteração da medida de promoção e protecção, aplicada mediante homologação de acordo judicial, para uma medida
de confiança a pessoa ou instituição, com vista a futura adopção, impõe o cumprimento do contraditório com a audição
dos pais da criança em declarações
Proc. 2600/08.1TBGMR-A.G1
Relator: TERESA PARDAL
Ver no SIMP - Ver na DGSI
9. [...a questão posta à consideração deste tribunal que se prende essencialmente com a falta das garantias de defesa,
e do cumprimento princípio contraditório, geradora da nulidade do acórdão sob recurso.]
Acórdão da Relação de Lisboa de 24-01-2012
MEDIDA DE CONFIANÇA A INSTITUIÇÃO COM VISTA A FUTURA ADOPÇÃO. [Princípio do Contraditório].
I - O atendimento dos princípios de audição e contraditório, na sua efetiva concretização, não se consubstancia em mero
formalismo, antes se traduz numa atividade tida por essencial para aferir da adequação da medida ao caso concreto, na
consideração do superior interesse da criança, nomeadamente levando em linha de conta as diligências probatórias que
possam ser solicitadas pelos pais, na medida em que se mostrem relevantes.
II - A possibilidade de aplicação da medida de confiança a instituição com vista a futura adoção, deve como tal, deforma
necessária ser referenciada nos autos previamente à sua aplicação, por importar num corte definitivo dos laços
familiares.
III - A omissão da possibilidade da aplicação dessa medida, na inexistência de alegações escritas do Ministério Público em
tal sentido, obstando, que de forma efetiva se realizasse o contraditório com a amplitude e sentido normativamente
previstos, inquina a decisão que venha a ser proferida determinado sua aplicação.
(Sumário da Relatora)
Proc. 3649/10.0TBBRR.L1-7
Relator: ANA RESENDE
Ver na DGSI
10. Acórdão da Relação de Lisboa de 10-04-2014
PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA.
I Uma dos princípios orientadores da intervenção a fazer com vista ? promoção dos direitos e proteção da criança ou do
jovem em perigo é, segundo o estatuído no art. 4º, alínea g), da Lei nº 147/99, de 1 de Setembro (LPCJP), o de dar
prevalência a medidas que integrem aqueles na sua família. II Mas qualquer das medidas enunciadas nas várias alíneas
do nº 1 do art. 35º do mesmo diploma visa, em satisfação do superior interesse do menor - outro dos princípios
orientadores da intervenção, nos termos do citado art. 4º, alínea a) -, designadamente, proporcionar-lhe as condições
que permitam proteger e promover a sua segurança, saúde, formação, educação, bem-estar e desenvolvimento integral
alínea b) do art. 34º da LPCJP. III - Por isso, aquela prevalência deixará de justificar-se quando, através de juízo de
prognose, formulado com base nos factos conhecidos, se conclua pela impossibilidade de alcançar esse fim com recurso
a medida em que o menor continue integrado no seio da sua família, designadamente através de apoio junto dos pais ou
de apoio junto de outro familiar, medidas previstas nas alíneas a) e b) do nº 1 do art. 35º, e melhor caraterizadas nos
arts. 39º e 40º, respetivamente, todos da mesma Lei.
Proc. 6146/10.OTCLRS.L1-7 Relator: ROSA RIBEIRO COELHO
11. Ac. TRL de 09-02-2017 A intervenção para promoção e protecção da criança e do jovem em perigo obedece, nos
termos do art. 4º da LPCJP, aos princípios do interesse superior da criança e do jovem, da proporcionalidade e
actualidade, do primado da continuidade das relações psicológicas profundas e da prevalência da família, devendo na
promoção dos direitos e na proteção da criança e do jovem deve ser dada prevalência ? s medidas que os integrem em
família, quer na sua família biológica, quer promovendo a sua adopção ou outra forma de integração familiar estável.
Tendo-se apurado que, no que respeita a Progenitora, não se encontrem seriamente comprometidos os vínculos afetivos
próprios da filiação, é de confiar o menor ? mãe, aplicando ao caso a medida de apoio junto da mãe (arts. 35º, nº1, al.
a), 39º, 41º, 42º e 60º, nos 1 e 2, da LPCJP).
12. Ac. TRL de 26-01-2017 . 1. Se os progenitores não estabelecerem com os filhos uma relação afetiva segura e estável
encontram-se seriamente comprometidos os vínculos afetivos próprios da filiação. 2. Os menores necessitam e têm
direito a ter uma família com a qual possam estabelecer uma relação afetiva segura, com adultos que estejam presentes
de forma contínua e que assumam na íntegra os seus cuidados, pois só desta forma poderão crescer com sentimentos de
segurança e confiança nos outros e em si próprios. 3. Verificando-se a falência da família natural, uma vez que os
progenitores dos menores se mostram incapazes de lhes proporcionar um adequado desenvolvimento, donde a solução
que melhor se ajusta ao seu caso, por ser a que mais se aproxima dessa família natural, é a do seu encaminhamento
para a adoção e consequentemente para uma família substitutiva.
13. Ac. do TRP de 07.05.2018 Processo judicial de promoção e protecção.Arquivamento.Reabertura do
processo.Quando tem lugar. I - A possibilidade de reabertura do processo judicial de promoção e protecção apenas pode
ocorrer quando o mesmo tenha sido arquivado logo na fase liminar ou após o encerramento da instrução [cfr. artigos
106.º, nº 2 al. b), 110.º, nº 1 al. a) e 111.º da LPCJP].II - Se no âmbito do processo judicial de promoção e protecção foi

aplicada uma medida protectiva que mais tarde vem a ser declarada cessada com o consequente arquivamento dos
autos, não podem os mesmos ser reabertos ainda que a nova situação de perigo esteja conexionada com a anterior,
devendo, portanto, ser iniciado um novo processo perante a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens por, só assim,
se respeitarem os princípios da intervenção mínima e da subsidiariedade [cfr. artigo 4.º als. d) e k) da LPCJP].

Artigo 5.º
Definições
Para efeitos da presente lei, considera-se:
a) Criança ou jovem - a pessoa com menos de 18 anos ou a pessoa com menos de 21 anos que solicite a continuação
da intervenção iniciada antes de atingir os 18 anos, e ainda a pessoa até aos 25 anos sempre que existam, e apenas
enquanto durem, processos educativos ou de formação profissional;
b) Guarda de facto - a relação que se estabelece entre a criança ou o jovem e a pessoa que com ela vem
assumindo, continuadamente, as funções essenciais próprias de quem tem responsabilidades parentais;
c) Situação de emergência - a situação de perigo atual ou iminente para a vida ou a situação de perigo atual ou
iminente de grave comprometimento da integridade física ou psíquica da criança ou jovem, que exija proteção
imediata nos termos do artigo 91.º, ou que determine a necessidade imediata de aplicação de medidas de
promoção e proteção cautelares;
d) Entidades com competência em matéria de infância e juventude - as pessoas singulares ou coletivas, públicas,
cooperativas, sociais ou privadas que, por desenvolverem atividades nas áreas da infância e juventude, têm
legitimidade para intervir na promoção dos direitos e na proteção da criança e do jovem em perigo;
e) Medida de promoção dos direitos e de proteção - a providência adotada pelas comissões de proteção de crianças
e jovens ou pelos tribunais, nos termos do presente diploma, para proteger a criança e o jovem em perigo;
f) Acordo de promoção e proteção - compromisso reduzido a escrito entre as comissões de proteção de crianças e
jovens ou o tribunal e os pais, representante legal ou quem tenha a guarda de facto e, ainda, a criança e o jovem
com mais de 12 anos, pelo qual se estabelece um plano contendo medidas de promoção de direitos e de proteção.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:

Consultar versões anteriores deste artigo:

- Lei n.º 142/2015, de 08/09

-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

- Lei n.º 23/2017, de 23/05

-2ª versão: Lei n.º 142/2015, de 08/09

Jurisprudência
1. Acórdão do STJ de 15-10-2002
RECURSO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
[ALÍNEA B) CONCEITO DE GUARDA DE FACTO]
A família de acolhimento voluntário que aceita a guarda de uma criança de dois anos, criança em perigo, debilitada e
sem alguém que quisesse tratar dela mas que, algum tempo depois de estar entregue a essa família, recuperou saúde e
evoluiu favoravelmente, tal família tem legitimidade para agravar da decisão judicial que ordenou a entrega dessa
criança à mãe natural.
Ver no SIMP - Ver na DGSI
Cfr. no entanto, sobre este Acordão, Helena Bolieiro e Paulo Guerra, 'A Criança e a Família...', Coimbra Editora, 2009,
nota 57, págs. 64.
2. Acórdão da Relação de Lisboa de 09-03-2004
MENORES. PROTECÇÃO DA CRIANÇA.
[ALÍNEA A). CONTINUAÇÃO DA INTERVENÇÃO PARA ALÉM DOS 18 ANOS. DATA DA DECLARAÇÃO DE VONTADE DO JOVEM.]
Sem sumário Proc. 812/2004-1
Relator: Pereira da Silva
Ver no SIMP - Ver na DGSI
3. Acórdão da Relação de Lisboa de 23-05-2006.
PROTECÇÃO DA CRIANÇA. MAIORIDADE. DEVER DE INFORMAR. PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.
[ALÍNEA A)]
I- Face ao disposto nos termos conjugados das alíneas d) e a), respectivamente, dos artigos 63.º,n.º,alínea d) e 5.º,
alínea a) da Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro (Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo) não se impõe ao jovem
que atinja a maioridade o ónus de requerer, antes de a atingir, a continuação da medida de protecção de que beneficia.
IIAliás, revestindo tais processos a natureza de processos de jurisdição voluntária (artigo 100.º da Lei nº 147/99), não
estando, por isso, o tribunal sujeito a critérios de legalidade estrita e considerando o disposto no artigo 4.º, alínea a) da
mesma lei, que consigna o princípio fundamental da obediência ao interesse superior da criança e do jovem, retirar-lhe,
por tal razão, a possibilidade de concluir com êxito a sua formação profissional, não se afigura a decisão mais
conveniente e oportuna (artigo 1410.º do Código de Processo Civil)
III- Por último impunha-se respeitar escrupulosamente o direito do jovem ser pessoalmente informado processualmente,
face ao disposto na alínea h) do artigo 4.º da LPCJP, ou seja, deveria o jovem ser advertido, a seguir-se o referido
entendimento, que se não acompanha, de que cessaria a medida de protecção de que beneficiava caso não requeresse a
continuação da intervenção judicial antes de perfazer 18 anos de idade.
Proc. 3050/2006-7

Relator: Luís Espírito Santo.
Ver no SIMP - Ver na DGSI
4. Acórdão da Relação de Guimarães de 12-03-2008
[ALÍNEA B). CONCEITO DE GUARDA DE FACTO. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO PARA RECORRER.]
Sem sumário
Proc. 625/08-1
Relator: António Gonçalves
Ver no SIMP - Ver na DGSI

CAPÍTULO II
Intervenção para promoção dos direitos e de proteção da criança e do jovem em
perigo
SECÇÃO I
Modalidades de intervenção
Artigo 6.º
Disposição geral
A promoção dos direitos e a proteção da criança e do jovem em perigo incumbe às entidades com competência em
matéria de infância e juventude, às comissões de proteção de crianças e jovens e aos tribunais.

Diversos
1. A Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens em Risco divulga no seu site Guias
para grupos profissiionais para abordagem de menores em situação de maus-tratos ou outras
situações de perigo.

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação de Lisboa de 09-06-2011
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. COMISSÃO DE
PROTECÇÃO DE MENORES. LEGITIMIDADE. SUBSIDIARIEDADE.
I - A intervenção para promoção e protecção deve ser exercida exclusivamente pelas entidades e
instituições cuja acção seja indispensável à efectiva promoção dos direitos e à protecção da
criança e do jovem em perigo, só podendo interferir na sua vida e na da sua família na medida do
que for estritamente necessário e deve ser efectuada sucessivamente pelas entidades com
competência em matéria de infância e juventude, pelas comissões de protecção de crianças e
jovens e, em última instância, pelos tribunais.
II - Somente será legítima a intervenção - designadamente do tribunal - desde que se verifique
uma situação de perigo, ou seja, desde que se verifique uma situação de facto que afecte ou
possa afectar a segurança, a saúde, a formação, a educação, bem-estar e desenvolvimento
integral da criança ou jovem.
III - Correndo dois processos de promoção e protecção, um pela comissão de protecção e outro
judicial, tendo na sua base exactamente os mesmos factos relevantes, dada a vontade do
legislador expressa através do princípio da subsidiariedade de a intervenção do tribunal ser
reservada para situações subsidiárias, deverá prevalecer e prosseguir o processo que corre
termos pela comissão de protecção, arquivando-se o processo judicial.
(Sumário da Relatora)
Proc. 298/11.9TMLSB.L1-2
Relator: MARIA JOSÉ MOURO
Ver no SIMP - Ver na DGSI

Artigo 7.º
Intervenção de entidades com competência em matéria de infância e juventude
1 - As entidades com competência em matéria de infância e juventude devem, no âmbito das suas atribuições,
promover ações de prevenção primária e secundária, nomeadamente, mediante a definição de planos de ação local
para a infância e juventude, visando a promoção, defesa e concretização dos direitos da criança e do jovem.
2 - As entidades com competência em matéria de infância e juventude devem promover e integrar parcerias e a
elas recorrer, sempre que, pelas circunstâncias do caso, a sua intervenção isolada não se mostre adequada à
efetiva promoção dos direitos e proteção da criança ou do jovem.
3 - A intervenção das entidades com competência em matéria de infância e juventude é efetuada de modo
consensual com as pessoas de cujo consentimento dependeria a intervenção da comissão de proteção nos termos
do artigo 9.º
4 - Com vista à concretização das suas atribuições, cabe às entidades com competência em matéria de infância e
juventude:
a) Avaliar, diagnosticar e intervir em situações de risco e perigo;

b) Implementar estratégias de intervenção necessárias e adequadas à diminuição ou erradicação dos fatores de
risco;
c) Acompanhar a criança, jovem e respetiva família em execução de plano de intervenção definido pela própria
entidade, ou em colaboração com outras entidades congéneres;
d) Executar os atos materiais inerentes às medidas de promoção e proteção aplicadas pela comissão de proteção ou
pelo tribunal, de que sejam incumbidas, nos termos do acordo de promoção e proteção ou da decisão judicial.
5 - No exercício das competências conferidas no número anterior cabe às entidades com competência em matéria
de infância e juventude elaborar e manter um registo atualizado, do qual conste a descrição sumária das
diligências efetuadas e respetivos resultados.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Diversos
1. O despacho da Ministra da Saúde n.º 31292/2008, publicado no DR 2ª Série de 05 de Dezembro de 2008, aprovou o
documento 'Maus Tratos em Crianças e Jovens - Intervenção da Saúde', conferindo-lhe o carácter de 'orientações
técnicas' do que se denomina 'Acção de saúde para crianças e jovens em risco'.
Ver o documento (disponível no site da Direcção-Geral da Saúde)
2. A Portaria n.º 965/2009, do Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social e da Saúde, publicada no D.R. n.º 164,
Série I de 2009-08-25, estabelece as regras de articulação entre as unidades de saúde e os serviços da segurança social e
os instrumentos a utilizar, considerando o enquadramento desta matéria no âmbito da lei de protecção de crianças e
jovens em perigo e do despacho n.º 31292/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 236, de 5 de Dezembro
de 2008.
3. Relatório de Actividades da 4ª Comissão Nacional de Saúde da Criança e do Adolescente (CNSCA) 2004-2008
(disponível no site o Alto Comissariado da Saúde em 2009)
4. Documento da Coordenação Nacional da Saúde Mental sobre 'Recomendações para a Prática Clínica da Saúde Mental
Infantil e Juvenil nos Cuidados de Saúde Primários', 2009 (disponível no site do Alto Comissariado da Saúde, em 2009).
5. O DL n.º 281/2009, de 06 de Outubro criou o SNIPI, Sistema Nacional de Intervenção Precoçe na Infância.
Transcreve-se a nota de apresentação disponível no site do Instituto Nacional de Reabilitação IP sobre o diploma:
'O Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI), cuja principal missão é garantir condições de
desenvolvimento das crianças com dificuldades ou limitações, foi criado ao abrigo de um diploma hoje publicado em
Diário da República.
O novo sistema vai funcionar através da actuação coordenada dos Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social, da
Saúde e da Educação, com envolvimento das famílias e da comunidade.
A criação do SNIPI integra-se no âmbito do Plano de Acção para a Integração das Pessoas com Deficiências ou
Incapacidade 2006-2009 e visa detectar, sinalizar e garantir condições de desenvolvimento às crianças até seis anos com
limitações funcionais, físicas ou com risco de grave atraso no desenvolvimento.
De acordo com o diploma, quanto mais precocemente forem accionadas as intervenções e as políticas que afectam o
crescimento e o desenvolvimento das capacidades humanas, mais capazes se tornam as pessoas de participar
autonomamente na vida social e mais longe se pode ir na correcção das limitações funcionais de origem.
O sistema de intervenção precoce deve assentar na universalidade do acesso, na responsabilização dos técnicos e dos
organismos públicos e na correspondente capacidade de resposta.
Deste modo, explica o diploma agora publicado, é crucial integrar, tão precocemente quanto possível, nas
determinantes essenciais relativas à família, os serviços de saúde, as creches, os jardins-de-infância e a escola.
Para alcançar este objectivo são instituídos três níveis de processos de acompanhamento e avaliação do
desenvolvimento da criança e da adequação do plano individual para cada caso, ou seja, o nível local das equipas
multidisciplinares com base em parcerias institucionais, o nível regional de coordenação e o nível nacional de
articulação de todo o sistema.'
Prevê-se no artigo 7º n.º 4 alínea f) do diploma a articulação com as CPCJ.

Artigo 8.º
Intervenção das comissões de proteção de crianças e jovens
A intervenção das comissões de proteção de crianças e jovens tem lugar quando não seja possível às entidades
referidas no artigo anterior atuar de forma adequada e suficiente a remover o perigo em que se encontram.

Orientações do MP
1. Cfr. a Directiva Conjunta PGR CNPJR sobre uniformização de procedimentos
funcionais entre magistrados do Ministério Público interlocutores e as CPCJ.
Cfr. igualmente,as Circulares da PGR n.º 3/2006 e 01/2001.

Diversos
1. As CPCJ têm competência para autorizar a participação de menores em
espectáculos e outras actividades de natureza cultural, artística ou publicitária. Cfr.
nota ao artigo 3º.
2. Cfr. o artº 72 desta Lei e respectivas anotações quanto ao papel do Ministério
Público relativamente ? s Comissões, designadamente o seu n.º 2 que dispõe:
'2 - O Ministério Público acompanha a actividade das comissões de protecção, tendo

em vista apreciar a legalidade e a adequação das decisões, a fiscalização da sua
actividade processual e a promoção dos procedimentos judiciais adequados.'

Artigo 9.º
Consentimento
1 - A intervenção das comissões de proteção das crianças e jovens depende, nos termos da presente lei, do
consentimento expresso e prestado por escrito dos pais, do representante legal ou da pessoa que tenha a guarda de
facto, consoante o caso.
2 - A intervenção das comissões de proteção das crianças e jovens depende do consentimento de ambos os
progenitores, ainda que o exercício das responsabilidades parentais tenha sido confiado exclusivamente a um
deles, desde que estes não estejam inibidos do exercício das responsabilidades parentais.
3 - Quando o progenitor que deva prestar consentimento, nos termos do número anterior, estiver ausente ou, de
qualquer modo, incontactável, é suficiente o consentimento do progenitor presente ou contactável, sem prejuízo
do dever de a comissão de proteção diligenciar, comprovadamente e por todos os meios ao seu alcance, pelo
conhecimento do paradeiro daquele, com vista à prestação do respetivo consentimento.
4 - Quando tenha sido instituída a tutela, o consentimento é prestado pelo tutor ou, na sua falta, pelo protutor.
5 - Se a criança ou o jovem estiver confiado à guarda de terceira pessoa, nos termos dos artigos 1907.º e 1918.º do
Código Civil, ou se encontrar a viver com uma pessoa que tenha apenas a sua guarda de facto, o consentimento é
prestado por quem tem a sua guarda, ainda que de facto, e pelos pais, sendo suficiente o consentimento daquela
para o início da intervenção.
6 - Se, no caso do número anterior, não for possível contactar os pais apesar da realização das diligências
adequadas para os encontrar, aplica-se, com as necessárias adaptações, o disposto no n.º 3.
7 - A intervenção das comissões de proteção das crianças e jovens depende ainda do consentimento expresso e
prestado por escrito daqueles que hajam apadrinhado civilmente a criança ou jovem, enquanto subsistir tal
vínculo.
8 - Nos casos previstos nos n.os 3 e 5, cessa a legitimidade da comissão de proteção para a intervenção a todo o
momento, caso o progenitor não inibido do exercício das responsabilidades parentais se oponha à intervenção.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Orientações do MP
1. No encontro de magistrados do MP de 19/11/2007 e 14-25/01/2008, reflectiu-se sobre o sentido e alcance do
requisito legitimador da intervenção das CPCJ “consentimento expresso dos pais” a que alude o presente art.º 9º da
LPCJP:
a) Se os progenitores viverem ambos com a criança ou o jovem será necessário o consentimento de ambos ou bastará o
consentimento de um deles?
b) Se a criança ou jovem viver só com um deles, designadamente, em caso de separação ou divórcio, bastará o
consentimento do que tenha a guarda e/ou a titularidade do exercício do poder paternal?
c) E, caso a criança se encontre à guarda de outrem, em situação configurável como “guarda de facto” (cfr. artigo 5º,
alínea b) da LPCJP), será, ainda assim, necessária a obtenção do consentimento dos progenitores?
Tendo presente os princípios norteadores da intervenção previstos no artº 4º, alíneas f) (responsabilidade parental), h)
(obrigatoriedade da informação) e i) (audição obrigatória e participação), da LPCJP, bem como a norma constitucional
ínsita no artigo 36º, nº 5 da CRP, deve procurar obter-se o envolvimento no processo de ambos os progenitores, mesmo
que um deles não seja detentor da guarda e/ou titularidade do exercício do poder paternal e também na situação em
que outrem detenha a guarda de facto.
Formula-se a seguinte orientação:
a) O consentimento legitimador da intervenção da CPCJ a que alude o art.º 9º da LPCJP deve ser sempre prestado por
ambos os progenitores.
b) Ainda que apenas um deles seja o detentor da guarda e/ou da titularidade do exercício do poder paternal, verbi
gratia em caso de separação ou divórcio, deve o mesmo ser obtido também de ambos os progenitores, excepto nos casos
de ausência, mesmo de facto, por incontactabilidade devida a desconhecimento do paradeiro, incapacidade ou outra
causa de impossibilidade, e de inibição do exercício do poder paternal.
c) O consentimento de quem tem a guarda de facto – ainda que legitimador do impulso e desenvolvimento subsequente
do processo – não dispensa a realização de todas as diligências possíveis em vista do estabelecimento de contacto com
ambos os pais e de obtenção da sua anuência para a intervenção.
d) Caso, em qualquer momento do processo, algum dos pais se oponha à intervenção, cessa a legitimidade da CPCJ.
e) Cessa também tal legitimidade sempre que o detentor da guarda de facto retire o consentimento necessário.

Diversos
1. Cfr. sobre a prestação de consentimento, o ponto 1.1. e os pontos 2. a 2.6. da Directiva conjunta PGR CNPCJR.

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação de Évora de 18-10-2007
PROTECÇÃO DE CRIANÇAS EM PERIGO. COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE MENORES. COMPETÊNCIA.
Estando em causa uma medida, para a qual tem competência a comissão de protecção de menores, nos termos da al. b)
do art. 11 ° da LPCJP (Lei n° 147/99), a intervenção judicial só tem lugar quando não seja prestado ou seja retirado o
consentimento necessário à intervenção (pelos pais ou representante legal do menor, nos termos do art. 9°).
Proc. 2036/07-3
Relator: Acácio Neves
Ver no SIMP - Ver na DGSI

Artigo 10.º
Não oposição da criança e do jovem
1 - A intervenção das entidades referidas nos artigos 7.º e 8.º depende da não oposição da criança ou do jovem com
idade igual ou superior a 12 anos.
2 - A oposição da criança com idade inferior a 12 anos é considerada relevante de acordo com a sua capacidade
para compreender o sentido da intervenção.

Artigo 11.º
Intervenção judicial
1 - A intervenção judicial tem lugar quando:
a) Não esteja instalada comissão de proteção de crianças e jovens com competência no município ou na freguesia
da respetiva área da residência ou a comissão não tenha competência, nos termos da lei, para aplicar a medida de
promoção e proteção adequada;
b) A pessoa que deva prestar consentimento, nos termos do artigo 9.º, haja sido indiciada pela prática de crime
contra a liberdade ou a autodeterminação sexual que vitime a criança ou jovem carecidos de proteção, ou quando,
contra aquela tenha sido deduzida queixa pela prática de qualquer dos referidos tipos de crime;
c) Não seja prestado ou seja retirado o consentimento necessário à intervenção da comissão de proteção, quando o
acordo de promoção e de proteção seja reiteradamente não cumprido ou quando ocorra incumprimento do referido
acordo de que resulte situação de grave perigo para a criança;
d) Não seja obtido acordo de promoção e proteção, mantendo-se a situação que justifique a aplicação de medida;
e) A criança ou o jovem se oponham à intervenção da comissão de proteção, nos termos do artigo 10.º;
f) A comissão de proteção não obtenha a disponibilidade dos meios necessários para aplicar ou executar a medida
que considere adequada, nomeadamente por oposição de um serviço ou entidade;
g) Decorridos seis meses após o conhecimento da situação pela comissão de proteção não tenha sido proferida
qualquer decisão e os pais, representante legal ou as pessoas que tenham a guarda de facto da criança ou jovem
requeiram a intervenção judicial;
h) O Ministério Público considere que a decisão da comissão de proteção é ilegal ou inadequada à promoção dos
direitos ou à proteção da criança ou do jovem;
i) O processo da comissão de proteção seja apensado a processo judicial, nos termos da lei;
j) Na sequência da aplicação de procedimento urgente previsto no artigo 91.º
2 - A intervenção judicial tem ainda lugar quando, atendendo à gravidade da situação de perigo, à especial relação
da criança ou do jovem com quem a provocou ou ao conhecimento de anterior incumprimento reiterado de medida
de promoção e proteção por quem deva prestar consentimento, o Ministério Público, oficiosamente ou sob proposta
da comissão, entenda, de forma justificada, que, no caso concreto, não se mostra adequada a intervenção da
comissão de proteção.
3 - Para efeitos do disposto nos números anteriores, a comissão remete o processo ao Ministério Público.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:

Consultar versões anteriores deste artigo:

- Lei n.º 31/2003, de 22/08

-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

- Lei n.º 142/2015, de 08/09

-2ª versão: Lei n.º 31/2003, de 22/08

Jurisprudência

1. Acórdão da Relação de Lisboa de 16-11-2006
PROTECÇÃO DA CRIANÇA
1 - A intervenção para promoção dos direitos e protecção da criança e do jovem em perigo tem lugar quando os pais, o
representante legal ou quem tenha a guarda de facto ponham em perigo a sua segurança, formação, educação ou
desenvolvimento, ou quando esse perigo resulte de acção ou omissão de terceiros ou da própria criança ou do jovem a
que aqueles não se oponham de modo adequado a removê-lo.
2 - Não recebendo a criança os cuidados ou a afeição adequados à sua idade e situação pessoal, enquanto se encontra
ao cuidado da ama, na medida em que esta não possui conhecimentos, habilitações e condições de espaço
hígio - sanitárias para acolhimento de um tal número de crianças, a promoção e a protecção das medidas adequadas
para a salvaguarda desta criança não incumbem necessariamente, desde logo, ao M.º P.º, pois outras entidades há a
quem incumbirá tal iniciativa, já que a promoção dos direitos e a protecção da criança e do jovem em perigo incumbe
às entidades com competência em matéria de infância e juventude, às comissões de protecção de crianças e jovens e
aos tribunais, devendo a intervenção ser efectuada sucessivamente pelas aludidas entidades.
3 - Reserva-se, pois, ao tribunal o recurso de última instância, ou seja, sempre que o técnico da instituição ou da
comissão de protecção se revelarem insuficientes, não sendo possível uma solução consensual, ou por falta de meios.
4 - Assim, a iniciativa do processo judicial de promoção dos direitos e de protecção por parte do Ministério Público
depende taxativamente da verificação de alguns dos requisitos enunciados no artigo 73º da Lei 147/99.
Proc. 9237/2006-6
Relator: Granja da Fonseca
Ver no SIMP - Ver na DGSI
2. Acórdão da Relação de Coimbra de 22-05-2007
MENORES. PROMOÇÃO PROTECÇÃO DA CRIANÇA. TRIBUNAL. PERIGO. CONCEITO JURÍDICO.
[PROCEDIMENTO JUDICIAL URGENTE]
I - O artº 3º, nº2, da LPCJP enuncia casos em que se considera que o menor está em perigo.
II - Esta Lei e bem assim o artº 1918º C. Civ., ao usarem o vocábulo perigo querem referir-se a uma situação de completa
e grave ausência de condições que possibilitem ao menor um desenvolvimento são e harmonioso nos domínios físico,
intelectual, moral e social.
III - O conceito de perigo deve ser entendido como o risco actual ou iminente para a segurança, saúde, formação moral,
educação e desenvolvimento do menor.
IV - A intervenção judicial só tem lugar quando não esteja instalada a comissão de protecção de crianças e jovens com
competência no município ou freguesia da área de residência do menor, não seja prestado ou seja retirado o
consentimento necessário à intervenção da dita comissão, ou quando o jovem (com idade igual ou superior a 12 anos) se
oponha à intervenção da comissão.
Proc. 289/07.4TBVNO.C1
Relator: Garcia Calejo
Ver no SIMP - Ver na DGSI
3. Processo 298/11.9TMLSB.
Acórdão da Relação de Lisboa de 09-06-2011
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO.COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE MENORES.
LEGITIMIDADE.SUBSIDIARIEDADE.
[Processo no Tribunal e na Comissão]
I - A intervenção para promoção e protecção deve ser exercida exclusivamente pelas entidades e instituições cuja acção
seja indispensável à efectiva promoção dos direitos e à protecção da criança e do jovem em perigo, só podendo
interferir na sua vida e na da sua família na medida do que for estritamente necessário e deve ser efectuada
sucessivamente pelas entidades com competência em matéria de infância e juventude, pelas comissões de protecção de
crianças e jovens e, em última instância, pelos tribunais.
II - Somente será legítima a intervenção ? designadamente do tribunal - desde que se verifique uma situação de perigo,
ou seja, desde que se verifique uma situação de facto que afecte ou possa afectar a segurança, a saúde, a formação, a
educação, bem-estar e desenvolvimento integral da criança ou jovem.
III - Correndo dois processos de promoção e protecção, um pela comissão de protecção e outro judicial, tendo na sua
base exactamente os mesmos factos relevantes, dada a vontade do legislador expressa através do princípio da
subsidiariedade de a intervenção do tribunal ser reservada para situações subsidiárias, deverá prevalecer e prosseguir o
processo que corre termos pela comissão de protecção, arquivando-se o processo judicial.
Relator: MARIA JOSÉ MOURO
(Sumário da Relatora)
Ver na DGSI

SECÇÃO II
Comissões de proteção de crianças e jovens
SUBSECÇÃO I
Disposições gerais
Artigo 12.º
Natureza
1 - As comissões de proteção de crianças e jovens, adiante designadas comissões de proteção, são instituições
oficiais não judiciárias com autonomia funcional que visam promover os direitos da criança e do jovem e prevenir
ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento
integral.
2 - As comissões de proteção exercem as suas atribuições em conformidade com a lei e deliberam com
imparcialidade e independência.

3 - As comissões de proteção são declaradas instaladas por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas
áreas da justiça, da solidariedade e da segurança social.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação do Porto de 27-05-2009
INCIDENTE TRIBUTÁVEL. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE EM AGIR.
I- Não deve ser considerado incidente determinante de condenação em taxa de justiça o requerimento apresentado pela
presidente de uma Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo pedindo a suspensão por 3 meses do mandado
de detenção, para cumprimento da prisão subsidiária por parte de uma arguida mãe de 3 filhos menores, com vista à
obtenção de ajuda da segurança social para o pagamento da multa.
II- O Ministério Público tem legitimidade para recorrer da decisão judicial que, considerando aquele acto como um
incidente anómalo, condenou a requerente em taxa de justiça. Reclamações:
Proc. 348/07.3GHVNG-B.P1
Relator: Olga Maurício
Ver no SIMP - Ver na DGSI
2. Ac. TRL de 23.05.2017 : Menor. Medidas de protecção. Superior interesse da criança. i) A medida de acolhimento
residencial de menor de 13 anos, pelo período de 6 (seis) meses, não é a adequada para promover a aproximação entre
a mãe com quem não reside e o menor. As vantagens pretendidas alcançar com a colocação do menor em instituição,
como espaço neutro, em vez de permitir promover, de forma gradual, e facilitar os convívios com a mãe, acarretaria
para o menor um vazio afectivo, indo ao desencontro da situação mais recente de aproximação protagonizada pelo
menor e sua mãe.ii) É possível, através do apoio junto do pai preconizado, com esforço e empenho dos técnicos, com
agilização dos procedimentos, alcançar a pretendida aproximação e reconstrução dos laços afectivos, dentro do
enquadramento familiar natural.

Artigo 13.º
Colaboração
1 - Os serviços públicos, as autoridades administrativas e as entidades policiais têm o dever de colaborar com as
comissões de proteção no exercício das suas atribuições.
2 - O dever de colaboração incumbe igualmente às pessoas singulares e coletivas que para tal sejam solicitadas.
3 - O dever de colaboração abrange o de informação e o de emissão, sem quaisquer encargos, de certidões,
relatórios e quaisquer outros documentos considerados necessários pelas comissões de proteção, no exercício das
suas competências de promoção e proteção.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:

Consultar versões anteriores deste artigo:

- Lei n.º 142/2015, de 08/09

-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 13.º-A
Acesso a dados pessoais sensíveis
1 - A comissão de proteção pode, quando necessário para assegurar a proteção da criança ou do jovem, proceder
ao tratamento de dados pessoais sensíveis, designadamente, informação clínica, desde que consentida pelo titular
dos dados ou, sendo este menor ou interdito por anomalia psíquica, pelo seu representante legal, nos termos da
alínea h) do artigo 3.º e do n.º 2 do artigo 7.º da Lei da Proteção de Dados Pessoais, aprovada pela Lei n.º 67/98,
de 26 de outubro.
2 - Para efeitos de legitimação da comissão de proteção, nos termos do previsto no número anterior, o titular dos
dados pessoais sensíveis deve prestar, por escrito, consentimento específico e informado.
3 - O pedido de acesso ao tratamento de dados pessoais sensíveis por parte da comissão de proteção deve ser
sempre acompanhado da declaração de consentimento a que alude o número anterior.
4 - Sempre que a entidade detentora da informação a que se refere o n.º 1 for uma unidade de saúde, o pedido da
comissão de proteção deve ser dirigido ao responsável pela sua direção clínica, a quem cabe a coordenação da
recolha de informação e sua remessa à comissão requerente.
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 142/2015, de 08 de Setembro

Artigo 13.º-B
Reclamações

1 - As comissões de proteção dispõem de registo de reclamações, nos termos previstos nos artigos 35.º-A e 38.º do
Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, alterado pelos Decretos-Leis n.os 29/2000, de 13 de março, 72-A/2010, de
18 de junho, e 73/2014, de 13 de maio.
2 - As reclamações são remetidas à Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens,
adiante designada Comissão Nacional, para apreciação da sua motivação, realização de diligências ou emissão de
recomendações, no âmbito das respetivas atribuições de acompanhamento, apoio e avaliação.
3 - Quando, nos termos do artigo 72.º, a reclamação envolva matéria da competência do Ministério Público, a
comissão de proteção deve, em simultâneo com a comunicação referida no número anterior, remeter cópia da
mesma ao magistrado do Ministério Público a quem compete o acompanhamento referido no n.º 2 do mesmo artigo.
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 142/2015, de 08 de Setembro

Artigo 14.º
Apoio ao funcionamento
1 - O apoio ao funcionamento das comissões de proteção, designadamente, nas vertentes logística, financeira e
administrativa, é assegurado pelo município, podendo, para o efeito, ser celebrados protocolos de cooperação com
os serviços e organismos do Estado representados na Comissão Nacional.
2 - O apoio logístico abrange os meios, equipamentos e recursos necessários ao bom funcionamento das comissões
de proteção, designadamente, instalações, informática, comunicação e transportes, de acordo com os termos de
referência a definir pela Comissão Nacional.
3 - O apoio financeiro consiste na disponibilização:
a) De um fundo de maneio, destinado a suportar despesas ocasionais e de pequeno montante resultantes da ação
das comissões de proteção junto das crianças e jovens, suas famílias ou pessoas que têm a sua guarda de facto, de
acordo com os termos de referência a definir pela Comissão Nacional;
b) De verba para contratação de seguro que cubra os riscos que possam ocorrer no âmbito do exercício das funções
dos comissários previstos nas alíneas h), i), j), l) e m) do n.º 1 do artigo 17.º
4 - O apoio administrativo consiste na cedência de funcionário administrativo, de acordo com os termos de
referência a definir pela Comissão Nacional.
5 - Excecionalmente, precedendo parecer favorável da Comissão Nacional, os municípios podem protocolar com
outros serviços representados nas comissões de proteção que lhes proporcionem melhores condições de apoio
logístico.
6 - Os critérios de atribuição do apoio ao funcionamento das comissões de proteção devem ser fixados tendo em
consideração a população residente com idade inferior a 18 anos, o volume processual da comissão e a adequada
estabilidade da intervenção protetiva, nos termos a definir pela Comissão Nacional.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

SUBSECÇÃO II
Competências, composição e funcionamento
Artigo 15.º
Competência territorial
1 - As comissões de proteção exercem a sua competência na área do município onde têm sede.
2 - Tendo em vista a qualificação da resposta protetiva, mediante proposta dos municípios envolvidos e precedendo
parecer favorável da Comissão Nacional, podem ser criadas:
a) Nos municípios com maior número de habitantes e quando se justifique, mais de uma comissão de proteção, com
competências numa ou mais freguesias, nos termos a definir pela portaria de instalação;

b) Em municípios adjacentes com menor número de habitantes e quando se justifique, comissões intermunicipais,
nos termos a definir pela portaria de instalação.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 16.º
Modalidades de funcionamento da comissão de protecção
A comissão de proteção funciona em modalidade alargada ou restrita, doravante designadas, respetivamente, de
comissão alargada e de comissão restrita.

Artigo 17.º
Composição da comissão alargada
1 - A comissão alargada é composta por:
a) Um representante do município, a indicar pela câmara municipal, dos municípios, a indicar pelas câmaras
municipais, no caso previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 15.º, ou das freguesias, a indicar por estas, no caso
previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 15.º, de entre pessoas com especial interesse ou aptidão na área das
crianças e jovens em perigo;
b) Um representante da segurança social, de preferência designado de entre técnicos com formação em serviço
social, psicologia ou direito;
c) Um representante dos serviços do Ministério da Educação, de preferência professor com especial interesse e
conhecimentos na área das crianças e dos jovens em perigo;
d) Um representante do Ministério da Saúde, preferencialmente médico ou enfermeiro, e que integre, sempre que
possível, o Núcleo de Apoio às Crianças e Jovens em Risco;
e) Um representante das instituições particulares de solidariedade social ou de outras organizações não
governamentais que desenvolvam, na área de competência territorial da comissão de proteção, respostas sociais de
caráter não residencial, dirigidas a crianças, jovens e famílias;
f) Um representante do organismo público competente em matéria de emprego e formação profissional;
g) Um representante das instituições particulares de solidariedade social ou de outras organizações não
governamentais que desenvolvam, na área de competência territorial da comissão de proteção, respostas sociais de
caráter residencial dirigidas a crianças e jovens;
h) Um representante das associações de pais existentes na área de competência da comissão de proteção;
i) Um representante das associações ou outras organizações privadas que desenvolvam, na área de competência da
comissão de proteção, atividades desportivas, culturais ou recreativas destinadas a crianças e jovens;
j) Um representante das associações de jovens existentes na área de competência da comissão de proteção ou um
representante dos serviços de juventude;
k) Um representante de cada força de segurança, dependente do Ministério da Administração Interna, presente na
área de competência territorial da comissão de proteção;
l) Quatro cidadãos eleitores, preferencialmente com especiais conhecimentos ou capacidades para intervir na área
das crianças e jovens em perigo, designados pela assembleia municipal, ou pelas assembleias municipais ou
assembleia de freguesia, nos casos previstos, respetivamente, nas alíneas b) e a) do no n.º 2 do artigo 15.º;
m) Os técnicos que venham a ser cooptados pela comissão, com formação, designadamente, em serviço social,
psicologia, saúde ou direito, ou cidadãos com especial interesse pelos problemas da infância e juventude.
2 - Nos casos da alínea b) do n.º 2 do artigo 15.º a designação dos cidadãos eleitores a que se reporta a alínea l) do
número anterior deve ser feita por acordo entre os municípios envolvidos, privilegiando-se, sempre que possível, a
representatividade das diversas populações locais.
3 - Nos casos previstos no n.º 2 do artigo 15.º a composição da comissão observa a representatividade
interinstitucional e pluridisciplinar prevista no n.º 1 do presente artigo.

Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Diversos
1. Cfr. Protocolo de 03.06.2006, entre o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho e da Segurança Social (a
partir do site da CNPCJR).

Artigo 18.º
Competência da comissão alargada
1 - À comissão alargada compete desenvolver ações de promoção dos direitos e de prevenção das situações de
perigo para a criança e jovem.
2 - São competências da comissão alargada:
a) Informar a comunidade sobre os direitos da criança e do jovem e sensibilizá-la para os apoiar sempre que estes
conheçam especiais dificuldades;
b) Promover ações e colaborar com as entidades competentes tendo em vista a deteção dos factos e situações que,
na área da sua competência territorial, afetem os direitos e interesses da criança e do jovem, ponham em perigo a
sua segurança, saúde, formação ou educação ou se mostrem desfavoráveis ao seu desenvolvimento e inserção
social;
c) Informar e colaborar com as entidades competentes no levantamento das carências e na identificação e
mobilização dos recursos necessários à promoção dos direitos, do bem-estar e do desenvolvimento integral da
criança e do jovem;
d) Colaborar com as entidades competentes no estudo e elaboração de projetos inovadores no domínio da
prevenção primária dos fatores de risco e no apoio às crianças e jovens em perigo;
e) Colaborar com as entidades competentes na constituição, funcionamento e formulação de projetos e iniciativas
de desenvolvimento social local na área da infância e da juventude;
f) Dinamizar e dar parecer sobre programas destinados às crianças e aos jovens em perigo;
g) Analisar a informação semestral relativa aos processos iniciados e ao andamento dos pendentes na comissão
restrita, sem prejuízo do disposto no artigo 88.º;
h) Prestar o apoio e a colaboração que a comissão restrita solicitar, nomeadamente no âmbito da disponibilização
dos recursos necessários ao exercício das suas funções;
i) Elaborar e aprovar o plano anual de atividades;
j) Aprovar o relatório anual de atividades e avaliação e enviá-lo à Comissão Nacional, à assembleia municipal e ao
Ministério Público;
k) Colaborar com a Rede Social na elaboração do plano de desenvolvimento social local, na área da infância e
juventude.
3 - No exercício das competências previstas nas alíneas b), c), d) e e) do número anterior, a comissão deve
articular com a Rede Social local.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Diversos
1. Cfr. Armando Leandro, 'A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens na sua modalidade alargada', Março 2008 (a
partir do site da CNPJR).

Artigo 19.º
Funcionamento da comissão alargada
1 - A comissão alargada funciona em plenário ou por grupos de trabalho para assuntos específicos.
2 - O plenário da comissão reúne com a periodicidade exigida pelo cumprimento das suas funções, no mínimo
mensalmente.

3 - O exercício de funções na comissão alargada pressupõe a afetação dos comissários ao trabalho efetivo na
comissão, por tempo não inferior a oito horas mensais, a integrar o período normal de trabalho.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 20.º
Composição da comissão restrita
1 - A comissão restrita é composta sempre por um número ímpar, nunca inferior a cinco dos membros que integram
a comissão alargada.
2 - São, por inerência, membros da comissão restrita o presidente da comissão de proteção e os representantes do
município, ou dos municípios ou das freguesias nos casos previstos, respetivamente, nas alíneas b) e a) do no n.º 2
do artigo 15.º, e da segurança social, da educação e da saúde quando não exerçam a presidência.
3 - Os restantes membros são designados pela comissão alargada, devendo a designação de, pelo menos, um deles
ser feita de entre os representantes de instituições particulares de solidariedade social ou de organizações não
governamentais.
4 - Os membros da comissão restrita devem ser escolhidos de forma que esta tenha uma composição
interdisciplinar e interinstitucional, incluindo, sempre que possível, pessoas com formação nas áreas de serviço
social, psicologia e direito, educação e saúde.
5 - Não sendo possível obter a composição nos termos do número anterior, a designação dos membros aí referidos é
feita por cooptação, nomeadamente de entre os técnicos a que se refere a alínea m) do artigo 17.º
6 - Nos casos em que o exercício de funções a tempo inteiro pelos comissários não garanta a observância dos
critérios previstos no n.º 3 do artigo 22.º, as entidades mencionadas nas alíneas a), b), c) e k) do n.º 1 do artigo
17.º disponibilizam ainda técnicos para apoio à comissão, aplicando-se com as devidas adaptações o disposto no n.º
2 do artigo seguinte.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 20.º-A
Apoio técnico
1 - Excecionalmente, por manifesta falta de meios humanos e em função da qualificação da resposta protetiva, a
Comissão Nacional pode protocolar com as entidades representadas na comissão alargada a afetação de técnicos
para apoio à atividade da comissão restrita.
2 - O apoio técnico pode assumir a coordenação de casos e emite parecer no âmbito dos processos em que
intervenha, o qual é tido em consideração nas deliberações da Comissão.
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 142/2015, de 08 de Setembro

Artigo 21.º
Competência da comissão restrita
1 - À comissão restrita compete intervir nas situações em que uma criança ou jovem está em perigo.
2 - Compete designadamente à comissão restrita:
a) Atender e informar as pessoas que se dirigem à comissão de proteção;
b) Decidir da abertura e da instrução do processo de promoção e proteção;
c) Apreciar liminarmente as situações de que a comissão de proteção tenha conhecimento, decidindo o
arquivamento imediato do processo quando se verifique manifesta desnecessidade de intervenção;
d) Proceder à instrução dos processos;
e) Solicitar a participação dos membros da comissão alargada nos processos referidos na alínea anterior, sempre

que se mostre necessário;
f) Solicitar parecer e colaboração de técnicos ou de outras pessoas e entidades públicas ou privadas;
g) Decidir a aplicação e acompanhar e rever as medidas de promoção e proteção, com exceção da medida de
confiança a pessoa selecionada para a adoção, a família de acolhimento ou a instituição com vista a adoção;
h) Praticar os atos de instrução e acompanhamento de medidas de promoção e proteção que lhe sejam solicitados
no contexto de processos de colaboração com outras comissões de proteção;
i) Informar semestralmente a comissão alargada, sem identificação das pessoas envolvidas, sobre os processos
iniciados e o andamento dos processos pendentes.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:

Consultar versões anteriores deste artigo:

- Lei n.º 31/2003, de 22/08

-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

- Lei n.º 142/2015, de 08/09

-2ª versão: Lei n.º 31/2003, de 22/08

Artigo 22.º
Funcionamento da comissão restrita
1 - A comissão restrita funciona em permanência.
2 - O plenário da comissão restrita reúne sempre que convocado pelo presidente, no mínimo com periodicidade
quinzenal, e distribui entre os seus membros as diligências a efetuar nos processos de promoção dos direitos e
proteção das crianças e jovens em perigo.
3 - Os membros da comissão restrita exercem funções em regime de tempo completo ou de tempo parcial, em
conformidade com os critérios de referência estabelecidos pela Comissão Nacional.
4 - A comissão restrita funcionará sempre que se verifique situação qualificada de emergência que o justifique.
5 - Quando a entidade representada ou responsável por disponibilizar técnicos para apoio nos termos do n.º 6 do
artigo 20.º, não cumprir os tempos de afetação definidos nos termos do n.º 3, deve o presidente da comissão de
proteção comunicar a referida irregularidade ao Ministério Público e à Comissão Nacional, nos 30 dias que se
seguem à sua verificação, cabendo a esta última providenciar junto das entidades competentes pela sanação
daquela irregularidade.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 23.º
Presidência da comissão de protecção
1 - O presidente da comissão de proteção é eleito pelo plenário da comissão alargada de entre todos os seus
membros.
2 - O presidente designa um membro da comissão para desempenhar as funções de secretário.
3 - O secretário substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos.
4 - O exercício efetivo da presidência é obrigatório para o membro eleito e vincula, nos casos aplicáveis, a
entidade representada.
5 - O presidente da comissão exerce as suas funções a tempo inteiro, sempre que a população residente na área de
competência territorial da respetiva comissão for, pelo menos, igual a 5000 habitantes com idade igual ou inferior
a 18 anos.
6 - O exercício das funções do presidente da comissão de proteção é obrigatoriamente considerado e valorizado,
quer para efeitos da avaliação de desempenho pela sua entidade de origem, quer para progressão na carreira, quer
ainda em procedimentos concursais a que se candidate.
7 - Para efeitos da vinculação a que se refere o n.º 4, a comissão emite e disponibiliza à entidade de origem
certidão da ata da reunião que elegeu o presidente.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 24.º
Competências do presidente
Compete ao presidente:
a) Representar a comissão de proteção;
b) Presidir às reuniões da comissão alargada e da comissão restrita e orientar e coordenar as suas atividades;
c) Promover a execução das deliberações da comissão de proteção;
d) Coordenar os trabalhos de elaboração do plano anual de atividades, elaborar o relatório anual de atividades e
avaliação e submetê-los à aprovação da comissão alargada;
e) Autorizar a consulta dos processos de promoção dos direitos e de proteção;
f) Proceder às comunicações previstas na lei.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 25.º
Estatuto dos membros da comissão de protecção
1 - Os membros da comissão de proteção representam e obrigam os serviços e as entidades que os designam, sendo
responsáveis pelo cumprimento dos objetivos contidos no plano anual de ação do serviço respetivo para a proteção
da criança, designadamente no que respeita às responsabilidades destes serviços no âmbito das comissões de
proteção de crianças e jovens.
2 - O exercício das funções dos membros da comissão de proteção, no âmbito da competência desta, têm caráter
prioritário relativamente às que exercem nos respetivos serviços e constituem serviço público obrigatório sendo
consideradas, para todos os efeitos, como prestadas na profissão, atividade ou cargo do respetivo titular.
3 - A formação inicial e contínua dos membros das comissões constitui um dever e um direito, cabendo à entidade
representada ou à Comissão Nacional, no caso dos comissários previstos nas alíneas h), i), j), l) e m) do n.º 1 do
artigo 17.º, proporcionar os meios indispensáveis à frequência dessas ações.
4 - Quando demandados por atos praticados no exercício das suas funções, os membros da comissão de proteção
gozam de isenção de custas, cabendo à entidade representada ou à Comissão Nacional, no caso dos comissários
previstos nas alíneas h), i), j), l) e m) do n.º 1 do artigo 17.º, assegurar os custos inerentes ao respetivo patrocínio
judiciário.
5 - Os membros da comissão de proteção têm direito à atribuição e ao uso de cartão de identificação, de modelo
aprovado por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da justiça, da solidariedade e da
segurança social.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 26.º
Duração do mandato
1 - Os membros da comissão de proteção são designados por um período de três anos, renovável por duas vezes.
2 - Excecionalmente, o exercício de funções na comissão de proteção pode prolongar-se para além do prazo
máximo estabelecido no número anterior, designadamente nos casos de impossibilidade de substituição do
membro, desde que haja acordo entre o comissário e a entidade representada, nos casos aplicáveis, e parecer
favorável da comissão nacional.
3 - O presidente da comissão é eleito pelo período de três anos, renovável por uma única vez.
4 - Os comissários mantêm-se em funções até ao final do seu mandato.
5 - Decorrido o período de nove anos consecutivos de exercício de funções na comissão de proteção, só pode
ocorrer designação do mesmo comissário para o referido exercício, decorrido que seja o período completo de
duração de um mandato, com exceção das situações previstas no n.º 2.

Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 27.º
Deliberações
1 - As comissões de proteção, alargada e restrita, deliberam por maioria de votos, tendo o presidente voto de
qualidade.
2 - Para deliberar validamente é necessária a presença do presidente ou do seu substituto e da maioria dos
membros da comissão de proteção.

Artigo 28.º
Vinculação das deliberações
1 - As deliberações da comissão de proteção são vinculativas e de execução obrigatória para os serviços e entidades
nela representados, salvo oposição devidamente fundamentada.
2 - A comissão de proteção comunica ao Ministério Público as situações em que um serviço ou entidade se oponha à
execução das suas deliberações.

Artigo 29.º
Atas
1 - As reuniões da comissão de proteção são registadas em ata.
2 - A ata contém a identificação dos membros presentes e indica se as deliberações foram tomadas por maioria ou
por unanimidade, fazendo ainda menção aos pareceres emitidos nos termos do n.º 2 do artigo 20.º-A.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

SUBSECÇÃO III
Acompanhamento, apoio e avaliação
Artigo 30.º
Acompanhamento, apoio e avaliação
As comissões de proteção são acompanhadas, apoiadas e avaliadas pela Comissão Nacional.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 31.º
Acompanhamento e apoio
O acompanhamento e apoio da Comissão Nacional consiste, nomeadamente, em:
a) Proporcionar formação especializada e informação adequadas no domínio da promoção dos direitos e da
proteção das crianças e jovens em perigo;
b) Formular orientações e emitir diretivas genéricas relativamente ao exercício das competências das comissões de
proteção, bem como formular recomendações quanto ao seu regular funcionamento e composição;
c) Apreciar e promover as respostas às solicitações que lhe sejam apresentadas pelas comissões de proteção sobre
questões surgidas no exercício das suas competências;
d) Promover e dinamizar as respostas e os programas adequados ao desempenho das competências das comissões
de proteção;
e) Promover e dinamizar a celebração dos protocolos de cooperação entre as entidades referidas na alínea d) do
artigo 5.º e as comissões de proteção necessários ao exercício das suas competências;

f) Promover mecanismos de supervisão e auditar as comissões de proteção;
g) Participar na execução de inspeções à atividade das comissões de proteção promovidas pelo Ministério Público e
a seu requerimento.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 32.º
Avaliação
1 - As comissões de proteção elaboram anualmente um relatório de atividades, com identificação da situação e dos
problemas existentes na respetiva área de intervenção territorial em matéria de promoção dos direitos e proteção
das crianças e jovens em perigo, incluindo dados estatísticos e informações que permitam conhecer a natureza dos
casos apreciados e as medidas aplicadas e avaliar as dificuldades e a eficácia da intervenção.
2 - O relatório é remetido à Comissão Nacional, à assembleia municipal e ao Ministério Público, até 31 de janeiro
do ano seguinte àquele a que respeita.
3 - O relatório relativo ao ano em que se inicia a atividade da comissão de proteção é apresentado no prazo
previsto no número anterior.
4 - As comissões de proteção fornecem à Comissão Nacional os dados estatísticos e as informações que lhe sejam
solicitados.
5 - A Comissão Nacional promove a realização anual de um encontro de avaliação das comissões de proteção, com
base na divulgação e análise do relatório de atividades nacional.
6 - A Comissão Nacional envia à Assembleia da República, até 30 de junho, o Relatório Anual de avaliação das
CPCJ.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 33.º
Auditoria e inspecção
1 - As comissões de proteção são objeto de auditorias e de inspeção nos termos da lei.
2 - As auditorias às comissões de proteção são da competência da Comissão Nacional e são efetuadas nos termos
previstos no diploma que aprova a sua orgânica, visando exclusivamente:
a) Aferir o regular funcionamento e composição das comissões de proteção, tendo por referência o quadro legal
constante dos artigos 15.º a 29.º;
b) Aferir os níveis de observância das orientações e diretivas genéricas que versem o exercício das competências
das comissões de proteção e que lhes sejam dirigidas pela Comissão Nacional.
3 - As auditorias realizam-se por iniciativa da Comissão Nacional ou a requerimento do Ministério Público.
4 - As inspeções às comissões de proteção são da competência e iniciativa do Ministério Público, podendo ter lugar
por solicitação da Comissão Nacional.
5 - As inspeções têm por objeto a atividade globalmente desenvolvida pelas comissões de proteção, excluindo-se do
respetivo âmbito as matérias a que se reporta o n.º 2.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

CAPÍTULO III
Medidas de promoção dos direitos e de proteção
SECÇÃO I
Das medidas

Artigo 34.º
Finalidade
As medidas de promoção dos direitos e de proteção das crianças e dos jovens em perigo, adiante designadas por
medidas de promoção e proteção, visam:
a) Afastar o perigo em que estes se encontram;
b) Proporcionar-lhes as condições que permitam proteger e promover a sua segurança, saúde, formação, educação,
bem-estar e desenvolvimento integral;
c) Garantir a recuperação física e psicológica das crianças e jovens vítimas de qualquer forma de exploração ou
abuso.

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação de Lisboa de 10-04-2014
PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA.
I Uma dos princípios orientadores da intervenção a fazer com vista ? promoção dos direitos e
proteção da criança ou do jovem em perigo é, segundo o estatuído no art. 4º, alínea g), da Lei nº
147/99, de 1 de Setembro (LPCJP), o de dar prevalência a medidas que integrem aqueles na sua
família. II Mas qualquer das medidas enunciadas nas várias alíneas do nº 1 do art. 35º do mesmo
diploma visa, em satisfação do superior interesse do menor - outro dos princípios orientadores da
intervenção, nos termos do citado art. 4º, alínea a) -, designadamente, proporcionar-lhe as
condições que permitam proteger e promover a sua segurança, saúde, formação, educação, bemestar e desenvolvimento integral alínea b) do art. 34º da LPCJP. III - Por isso, aquela prevalência
deixará de justificar-se quando, através de juízo de prognose, formulado com base nos factos
conhecidos, se conclua pela impossibilidade de alcançar esse fim com recurso a medida em que o
menor continue integrado no seio da sua família, designadamente através de apoio junto dos pais ou
de apoio junto de outro familiar, medidas previstas nas alíneas a) e b) do nº 1 do art. 35º, e melhor
caraterizadas nos arts. 39º e 40º, respetivamente, todos da mesma Lei.
Proc. 6146/10.OTCLRS.L1-7 Relator: ROSA RIBEIRO COELHO

Artigo 35.º
Medidas
1 - As medidas de promoção e proteção são as seguintes:
a) Apoio junto dos pais;
b) Apoio junto de outro familiar;
c) Confiança a pessoa idónea;
d) Apoio para a autonomia de vida;
e) Acolhimento familiar;
f) Acolhimento residencial;
g) Confiança a pessoa selecionada para a adoção, a família de acolhimento ou a instituição com vista à adoção.
2 - As medidas de promoção e de proteção são executadas no meio natural de vida ou em regime de colocação,
consoante a sua natureza, e podem ser decididas a título cautelar, com exceção da medida prevista na alínea g) do
número anterior.
3 - Consideram-se medidas a executar no meio natural de vida as previstas nas alíneas a), b), c) e d) do n.º 1 e
medidas de colocação as previstas nas alíneas e) e f); a medida prevista na alínea g) é considerada a executar no
meio natural de vida no primeiro caso e de colocação, no segundo e terceiro casos.
4 - O regime de execução das medidas consta de legislação própria.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:

Consultar versões anteriores deste artigo:

- Lei n.º 31/2003, de 22/08

-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

- Lei n.º 142/2015, de 08/09

-2ª versão: Lei n.º 31/2003, de 22/08

Orientações do MP
1. A respeito das medidas de colocação, cfr. o o ofício circular da PGDL n.º 45/2003, sobre a execução do PII - Plano de
Intervenção Imediata e o disposto no artigo 10º da Lei n.º 31/2003, de 22 de Agosto.
2. A respeito da medida prevista na alínea g) deste artigo, cfr. as Orientações do MP em anotações ao artigo 62-A deste
diploma.

Diversos

1. O Decreto-Lei n.º 12/2008, de 17 de Janeiro, regulamenta o regime de execução das medidas de promoção dos
direitos e de protecção das crianças e jovens em perigo, respeitantes ao apoio junto dos pais e apoio junto de outro
familiar, à confiança a pessoa idónea e ao apoio para a autonomia de vida.
2. O DL n.º 11/2008, de 17 de Janeiro, estabelece o regime de execução do acolhimento familiar previsto na presente
lei.
Mantém-se em vigor a alínea b) do n.º 2 e n.os 3 e 4 do artigo 4.ºdo DL n.º 190/92, de 3 de Setembro.
3. ALÍNEA G). Cfr. artigo 4 alínea i), artigo 38, artigo 62, artigo 62-A, artigo 84, artigo 104 nº 3, artigo 114 n.º 2 deste
diploma. Cfr. artigo 1978 n.º 1 c) d) e e) e artigo 1978-A do Código Civil. Cfr. nota 1 ao artigo 62º.
4. Sobre o critério de escolha das medidas, cfr, artigo 4.
5. Cfr. o Relatório de 2007 sobre o Plano de Intervenção Imediata - Relatório de Caracterização das Crianças e Jovens
em Situação de Acolhimento.
*
Cfr. o Relatório de 2008 sobre o Plano de Intervenção Imediata - Relatório de Caracterização das Crianças e Jovens em
Situação de Acolhimento.
*
Cfr. o Relatório de 2009 sobre o Plano de Intervenção Imediata - Relatório de Caracterização das Crianças e Jovens em
Situação de Acolhimento.

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação de Lisboa de 10-04-2014
PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA.
I Uma dos princípios orientadores da intervenção a fazer com vista ? promoção dos direitos e proteção da criança ou do
jovem em perigo é, segundo o estatuído no art. 4º, alínea g), da Lei nº 147/99, de 1 de Setembro (LPCJP), o de dar
prevalência a medidas que integrem aqueles na sua família.
II Mas qualquer das medidas enunciadas nas várias alíneas do nº 1 do art. 35º do mesmo diploma visa, em satisfação do
superior interesse do menor - outro dos princípios orientadores da intervenção, nos termos do citado art. 4º, alínea a) -,
designadamente, proporcionar-lhe as condições que permitam proteger e promover a sua segurança, saúde, formação,
educação, bem-estar e desenvolvimento integral alínea b) do art. 34º da LPCJP.
III - Por isso, aquela prevalência deixará de justificar-se quando, através de juízo de prognose, formulado com base nos
factos conhecidos, se conclua pela impossibilidade de alcançar esse fim com recurso a medida em que o menor continue
integrado no seio da sua família, designadamente através de apoio junto dos pais ou de apoio junto de outro familiar,
medidas previstas nas alíneas a) e b) do nº 1 do art. 35º, e melhor caraterizadas nos arts. 39º e 40º, respetivamente,
todos da mesma Lei.
Proc. 6146/10.OTCLRS.L1-7 Relator: ROSA RIBEIRO COELHO
2. Acórdão da Relação de Lisboa de 29-04-2014
PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO. INTEGRAÇÃO FAMILIAR. INSTITUCIONALIZAÇÃO. APOIO JUNTO DE OUTRO
FAMILIAR. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA.
Há que privilegiar a integração familiar perante a institucionalização, ou seja, dar primazia ? s relações biológicas,
quando há um mínimo de garantia que as mesmas não sejam perniciosas para a criança, satisfazendo os seus interesses
quer em termos afectivos, quer em termos de um harmónico desenvolvimento educacional, sem perigo para a sua vida
ou integridade física. (Sumário da Relatora)
Proc. 2454/13.6TBVFX.L1-1 Relator: MARIA DO ROSARIO GONÇALVES
3. Ac. TRL de 27-10-2016: Quando os progenitores dos menores são reconhecidamente incapazes de assegurar os
cuidados básicos necessários ? s crianças e não se mostram permeáveis á mudança, apesar da longa intervenção de que
beneficiaram, entende-se que a medida de apoio junto dos pais, prevista no artigo 35°, n.° 1, alínea a), da Lei de
Proteção de Crianças e Jovens em Perigo não se mostra adequada a afastar as menores da situação de perigo em que se
encontram para a sua saúde, bem-estar, desenvolvimento integral e educação.
4. Ac. TRL de 13-10-2016: Processo de promoção e protecção. Jurisdição voluntária. Adopção. Integração do menor na
família biológica.
I - O processo judicial de promoção dos direitos e protecção das crianças e jovens em perigo é de jurisdição voluntária
(art. 100° da LPCJP).
II - Por isso, nas providências a tomar o tribunal não está sujeito a critérios de legalidade estrita, devendo antes adoptar
em cada caso a solução que julgue mais conveniente e oportuna, podendo as resoluções ser alteradas, sem prejuízo dos
efeitos já produzidos, com fundamento em circunstancias supervenientes que justifiquem a alteração, tanto as ocorridas
posteriormente ? decisão, como as anteriores, que não tenham sido alegadas por ignorância ou outro motivo ponderoso
(art. 987° e 988° n° 1 do CPC).
III - A adopção visa realizar o superior interesse da criança e será decretada quando apresente reais vantagens para o
adoptando e se funde em motivos legítimos.
IV - Concluindo-se pela existência de condições para que o menor não seja afastado da família biológica, antes devendo
promover-se a sua integração nesta, apoiando a avó paterna, que não é uma desconhecida para aquele, deve ser
decretada a medida de apoio junto de outro familiar nos termos do art. 35° n° 1 al. b) da LPCJP, sem prejuízo da
continuação do apoio da Segurança Social aos pais para desenvolverem as suas competências parentais e para obterem
uma habitação que ofereça condições de salubridade e segurança ao menor.
5. Ac. do TRC de 27.04.2017 : I ? A medida de promoção e protecção de confiança a pessoa seleccionada para adopção,
prevista no art.35º, alínea g) da LPJCP (Lei nº 147/99, de 1/9), foi introduzida pela Lei nº 31/2003, de 22/8, e pressupõe
que se demonstre, desde logo, uma situação de perigo.II - O perigo exigido na alínea d) do nº1 do art.1978º do CC é
aquele que se apresenta descrito no art.3º da LPCJP, conforme expressamente se remete no nº3 do art.1978º do CC, sem
que pressuponha a efectiva lesão, bastando, assim, um perigo eminente ou provável.III - Apesar de na alínea d) do nº1
do art.1978º (na redacção da Lei nº31/2003) estar previsto apenas a incapacidade dos pais por doença mental, o
espectro normativo, numa interpretação teleológica, abrange outras situações similares.IV - A ?não existência ou sério
comprometimento dos vínculos afectivos próprios da filiação ( nº1 do art.1978º do CC) é um requisito autónomo comum
a todas as situações tipificadas.V - Por isso, é condição de decretamento da medida de confiança judicial que se
demonstre não existir ou se encontrem seriamente comprometidos os vínculos afectivos próprios da filiação, através da
verificação objectiva (independente de culpa da actuação dos pais) de qualquer das situações descritas no nº1 do
art.1978º do CC.VI - Os ?vínculos afectivos próprios da filiação? (art.1978º, nº1 CC) devem ter um suporte factual

consistente na interacção dinâmica entre pais e filhos, assente numa parentalidade responsável (?próprios da
filiação?).VII - A medida de promoção e protecção de confiança a pessoa seleccionada para a adopção ou a instituição
com vista a futura adopção (arts.38º-A e 62º-A da LPCJP), para além de afastar o perigo do menor, visa simultaneamente
a ?confiança pré-adoptiva?, dispensando a acção prévia de confiança judicial destinada ? adopção, significando que o
instituto da adopção é agora cada vez mais orientado para protecção das crianças e dos jovens.VIII - Toda a intervenção
deve ter em conta o ?interesse superior da criança?, princípio consagrado no art.3º, nº1 da Convenção Sobre os Direitos
da Criança, que a Lei de Protecção das Crianças e Jovens em Perigo coloca ? cabeça dos princípios orientadores (alínea
a) do art.4º), e enquanto conceito jurídico indeterminado carece de preenchimento valorativo, cuja concretização deve
ter por referência os direitos fundamentais, como o direito da criança ao desenvolvimento integral da sua personalidade
e a situação casuística.

Artigo 36.º
Acordo
As medidas aplicadas pelas comissões de proteção ou em processo judicial, por decisão negociada, integram um
acordo de promoção e proteção.

Artigo 37.º
Medidas cautelares
1 - A título cautelar, o tribunal pode aplicar as medidas previstas nas alíneas a) a f) do n.º 1 do artigo 35.º, nos
termos previstos no n.º 1 do artigo 92.º, ou enquanto se procede ao diagnóstico da situação da criança e à
definição do seu encaminhamento subsequente.
2 - As comissões podem aplicar as medidas previstas no número anterior enquanto procedem ao diagnóstico da
situação da criança e à definição do seu encaminhamento subsequente, sem prejuízo da necessidade da celebração
de um acordo de promoção e proteção segundo as regras gerais.
3 - As medidas aplicadas nos termos dos números anteriores têm a duração máxima de seis meses e devem ser
revistas no prazo máximo de três meses.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação de Évora de 01-07-2004
MENORES. MEDIDA TUTELAR. CESSAÇÃO
I - O acolhimento de menor em instituição é uma das medidas de promoção e protecção das crianças e jovens em perigo.
II - Em situação de emergência, é admissível a aplicação provisória da medida de acolhimento em instituição. Porém, tal
medida não pode ter uma duração superior a seis meses, cessando ipso lege se não for entretanto fixada a medida
definitiva.
Proc. 1663/04-2
Relator: Almeida Simões
Ver no SIMP - Ver na DGSI
2. Acórdão da Relação do Porto de 08-07-2004
MENOR
O facto de um menor de 10 meses de idade estar confiado, provisoriamente, a um instituto assistencial de acolhimento,
tendo a sua mãe dado consentimento para a adopção, não impede que, a requerimento do Ministério Público, possa ser
decretada uma medida de promoção e protecção prevista na lei, em seu benefício.
Proc. 0453450
Relator: Pinto Pereira
Ver no SIMP - Ver na DGSI
3. Acórdão da Relação de Évora de 25-03-2004
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MENORES. PROTECÇÃO DA CRIANÇA.
I - O Tribunal que decreta uma medida provisória num processo de promoção e protecção de menor, continua a ser o
competente para proferir a decisão definitiva, embora aquela medida tivesse a de confiança do menor numa Instituição
localizada na área duma outra comarca.
Proc. 1776/03-3
Relator: Gaito das Neves
Ver no SIMP - Ver na DGSI
4. Acórdão do STJ de 05-12-2002
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROCESSO TUTELAR DE MENORES.
I - Num processo de promoção e protecção de menor, nos termos da lei 147/99, a questão da competência do tribunal
para prossecução do processo, após o despacho de confirmação da medida de acolhimento provisório, é uma questão de
competência territorial.
II - Uma vez transitada em julgado, a decisão que fixa o tribunal territorialmente competente para a causa, resolve
definitivamente a questão da competência; remetido o processo para o tribunal considerado competente, este fica
vinculado à decisão do tribunal remetente, não podendo recusar-se a aceitá-lo.
Proc. 02B3054
Relator: Oliveira Barros
Ver no SIMP - Ver na DGSI

5. Acórdão da Relação de Évora de 28-10-2004
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MENORES. PROTECÇÃO DE CRIANÇAS EM PERIGO.
Enquanto não for proferida uma decisão definitiva, continua a ser competente para os termos processuais o tribunal que
decretou a medida provisória.
Proc. 1050/04-3
Relator: Gaito das Neves
Ver no SIMP - Ver na DGSI
6. Acórdão da Relação de Lisboa de 05-07-2007
MEDIDA TUTELAR. PRORROGAÇÃO DO PRAZO.
I - Decorrido o prazo referido no art. 37 LPCJP, (Lei 147/99 de 1 de Setembro, alterada pela L. 31/2003 de 22 de
Agosto), não se verifica a cessação automática da medida provisória aplicada, perante situação de emergência (a menor
em situação de grave risco - art- 5 LPCJP).
II - A cessação automática da medida não se coaduna com a natureza do processo nem com os interesses subjacentes
(interesse superior da criança e do jovem).
III - A revisão da medida provisória mostra-se mesmo expressamente prevista na lei, art. 62 LPCJP.
IV - A imposição e observância de prazo curto, na aplicação da medida provisória, tem subjacente o interesse da criança
e do jovem em perigo, por forma a garantir uma situação de estabilidade.
V - Esgotado tal prazo, só havendo ponderosas razões para a sua prorrogação é que a medida não cessará, pelo que tal
decisão (de prorrogação) deverá ser devidamente fundamentada.
VI - Desde que devidamente fundamentada e justificada, a prorrogação de medida provisória, não ofende, os princípios
consagrados no art. 4º LPCJP, nomeadamente: o interesse da criança, o de intervenção mínima e proporcionalidade e o
da prevalência da família.
Proc. 4346/2007-6
Relator: Manuel Gonçalves
Ver no SIMP - Ver na DGSI
7. Acórdão da Relação do Porto de 02-04-2009
PODER PATERNAL. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA.
I - Perspectivando-se o poder paternal como um conjunto de poderes-deveres que devem ser exercidos altruisticamente
no interesse do filho, é inteiramente compreensível que o seu exercício seja controlado e defendido contra os próprios
progenitores, através da possibilidade de providências limitativas ou mesmo da inibição.
II - O princípio da prevalência da família significa: que o menor tem o direito a desenvolver-se no seio duma família
(enquanto célula fundamental da sociedade no seu processo de socialização e de desenvolvimento); que, se o menor tem
uma família natural que quer assumir as funções parentais, de forma satisfatória, não deve o menor ser separado de tal
família; e que, só não a tendo, é que haverá que encontrar uma família adoptiva/substitutiva - por ser a que mais se
aproxima da família natural - caso se demonstre ser essa a solução adequada, de acordo com os seus superiores
interesses - conceito este vago e genérico, utilizado pelo legislador para permitir ao juiz alguma discricionaridade, bom
senso e criatividade, com conteúdo a apurar em cada caso concreto.
Proc. 0838112
Relator: Barateiro Martins
Ver no SIMP - Ver na DGSI
8. Acórdão da Relação de Lisboa de 09-02-2010
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. MEDIDA
PROVISÓRIA. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO.
1. Numa situação de emergência, o decretamento de uma medida provisória de promoção e protecção, não depende da
prévia observância do contraditório, o qual, à semelhança do que por vezes ocorre com os procedimentos cautelares
previstos no CPC, é assegurado à posteriori, ou seja, após a notificação da decisão tomada, por via de recurso ou
formulação de requerimento de revisão/cessação da medida provisória tomada;
2. É nula a decisão que aplique uma medida provisória de promoção e protecção sem conter os factos em que se
fundamenta.
(sumário do Relator)
Proc. 2609/09.8TBVFX-A.L1-1
Relator: Manuel Marques
Ver no SIMP - Ver na DGSI
9. Acórdão da Relação de Lisboa de 13-01-2011
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. MEDIDA DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO.
VISITAS. INTERESSE DA CRIANÇA. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO.
Tendo sido aplicada, a título provisório, a medida de protecção de acolhimento em instituição de dois menores que
eram sujeitos a abusos sexuais por parte de um irmão mais velho sem que os pais tomassem as medidas adequadas a pôr
cobro a essa situação, verificando-se também desleixo dos pais no acompanhamento dos menores do ponto de vista da
sua educação, higiene e saúde, não deve obstar-se a que os menores sejam visitados na instituição pelos pais, enquanto
não for decretada definitivamente medida que tal contrarie, nomeadamente a confiança a instituição para futura
adopção, a não ser, excepcionalmente, que tal seja desaconselhado pelo interesse dos menores.
(Sumário do Relator) Decisão Texto Parcial:
Proc. 106/08.8TMLSB-A.L1-2
Relator: JORGE LEAL
Ver no SIMP - Ver na DGSI
10. Acórdão da Relação de Coimbra de 22-01-2013
MENORES. PROCESSO JUDICIAL. PROMOÇÃO PROTEÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA. INTERNAMENTO INSTITUIÇÃO. [recémnascida]
1.- Os pressupostos materiais de aplicação de medidas de promoção e protecção, com natureza provisória (artigo 35.º,
n.º 2, da LPCJP), são (i) a existência duma situação de emergência; e (ii) a necessidade de ser efectuado um diagnóstico
da situação da criança para encaminhamento subsequente. 2.- A situação de emergência a que alude o preceito, para
efeitos de aplicação de medida provisória, abarca as situações de urgência em que está em causa um perigo actual e
eminente para a criança ou jovem. 3.- O recurso de decisão provisória proferida em processo de promoção e protecção
não é o momento próprio para efectuar a apreciação das razões de facto aduzidas pelos recorrentes para contrariar os
elementos indiciários constantes do processo que determinaram a aplicação de tal medida, os quais devem ser avaliados
na instrução subsequente dos autos. 4.- Mostra-se justificada a aplicação da medida de internamento provisório em
instituição de recém-nascida, se dos elementos trazidos aos autos pela unidade hospitalar resulta que estava a ser

protelada a alta clínica da menor porque nem a mãe, nem o pai, naquele momento temporal da decisão, reuniam as
condições reputadas adequadas para a entrega da menor em segurança, e nenhum elemento da família alargada
assegurava a continuidade da prestação dos necessários cuidados no seu domicílio.
Proc. 811/12.4TMCBR-A.C1 Relator: ALBERTINA PEDROSO
11. Acórdão da Relação de Lisboa de 09-05-2013
PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA. MEDIDA DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO. PERÍCIA
MÉDICO-LEGAL. MANDATÁRIO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA.
[REJEIÇÃO DO ADOPTADO]
I - Quando a situação de perigo para um menor adoptado resulta de os pais não sentirem pelo menor o afecto que se
sente por um filho, estarem a prejudicar a relação com os filhos biológicos por não lhes conseguirem manifestar carinho
na presença daquele menor e solicitarem a institucionalização do menor, os pais, para porem em causa a medida de
acolhimento em instituição, terão de alegar, pelo menos, os factos necessários que expliquem a atitude tomada e
permitam concluir que a situação que esteve na base da mesma se alterou entretanto. II - As medidas provisórias
aplicadas ao abrigo do art. 37 da LPCJP podem ser prorrogadas, para além do prazo de 6 meses, enquanto se procede ao
diagnóstico da situação da criança e ? definição do seu encaminhamento subsequente, mas não o devem ser de modo a
tornarem-se, na prática, definitivas, ou de modo a prejudicar vias alternativas de solução. III - A interdição de visitas
dos pais a menores acolhidos institucionalmente não deve ser aplicada - a menos que, excepcionalmente, o interesse do
filho o desaconselhe (art. 1919/2 do CC) -, porque normalmente redunda em prejuízo do menor e do esclarecimento das
coisas. IV - Não se verificando nenhuma das hipóteses da 2ª parte do n.º 3 do art. 582 do CPC, a parte tem direito a
assistir ? s perícias médico-legais e fazer-se assistir por assessor técnico (nos termos do art. 582/3, 1ª parte, do CPC). V O critério de envio aos peritos de elementos que constem do processo decorre do disposto nos arts. 583/1 do CPC e 10/1
da Lei 45/2004: qualquer informação relevante, de forma a permitir a indispensável compreensão dos factos e uma mais
exaustiva e rigorosa investigação pericial. VI - O depoimento de uma testemunha que já foi mandatário de uma parte do
processo não pode ser indeferido com a invocação deste facto.
(da responsabilidade do Relator)Proc. 1487/10.9TMLSB-F.L1-2 Relator: PEDRO MARTINS
12. Acórdão da Relação do Porto de 27-05-2013
RESPONSABILIDADES PARENTAIS. MEDIDAS PROVISÓRIAS. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. INTERVENÇÃO PRECOCE.
PROPORCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE PARENTAL. PREVALÊNCIA DA FAMÍLIA.
I- Considera-se ?situação de emergência para efeitos de aplicação das ?medidas provisórias previstas no artigo 37.º da Lei
n.º 147/99 de 1 de Setembro, toda a situação que requeira uma intervenção imediata, ainda que a título precário e
provisório, de modo a remover tempestivamente o perigo detectado a que está sujeito o menor. II- Na ponderação de
qualquer medida provisória deverão ter-se em conta, para além do ?interesse superior do menor enunciado no n.º 1 do
artigo 148.º do Decreto-Lei n.º 314/78, de 27 de Outubro e na alínea a) do artigo 4.º da Lei n.º 147/99 de 1 de
Setembro, todos os restantes princípios eleitos nas várias alíneas do citado artigo 4.º, nomeadamente: o da ?intervenção
precoce, traduzida no imperativo da intervenção do tribunal logo que a situação de perigo seja conhecida [alínea c)]; o
da proporcionalidade e actualidade - a medida só deve interferir na vida do menor e da sua família, na medida do que
for estritamente necessário ? finalidade pretendida [alínea d)]; o da responsabilidade parental, traduzido na imposição
aos pais do respeito pelos deveres parentais [alínea f)]; e o da prevalência da família - optando por soluções que
promovam e aprofundem a integração dos jovens na família [alínea g)].
Proc. 824/10.0TMPRT-C.P1 Relator: CARLOS QUERIDO
13. Acórdão da Relação de Lisboa de 05-11-2013
MENOR MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO. PROPORCIONALIDADE. PROGENITOR.
Perante as conclusões da alegação da recorrente, a única questão sob recurso consiste em determinar se deve, ou não,
ser mantida a medida de promoção de acolhimento em instituição a título provisório decretada nos autos.
I- A escolha da medida de promoção e protecção deve ser proporcional e adequada ? situação de perigo em que a
criança ou jovem se encontra. II- Não se justifica alterar a medida provisória de promoção e protecção de acolhimento
em instituição quando a progenitora, apesar de estar empenhada em mudar o seu rumo de vida, apresenta alterações
muito recentes e ainda pouco consistentes no seu modo de vida.
(Sumário do Relator) Proc. 577/12.8 TBCSC-A.L1-7 Relator: PEDRO BRIGHTON
14. Acórdão da Relação do Porto de 13-01-2014
MENORES MEDIDAS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO. INSTITUCIONALIZAÇÃO POR 4 ANOS. CONFIANÇA DE MENOR COM VISTA À
ADOPÇÃO. VISITA. PROGENITORES.
I - A aplicação da medida de promoção e protecção de confiança a instituição com vista a futura adopção é adequada e
necessária, no caso de três irmãos, crianças com 6, 5 e 3 anos de idade, institucionalizados desde Julho de 2012, cujos
pais não dispõem de condições reais, efectivas e actuais para assegurar o seu integral desenvolvimento e vêm adoptando
comportamentos omissivos comprometedores dos vínculos afectivos próprios da filiação, revelados pela verificação
objectiva de situações previstas nas alíneas d) e e) do art. 1978º do Código Civil, o que não se mostra invalidado apesar
das visitas efectuadas aos menores na instituição onde se encontram acolhidos. II - A institucionalização deve ocorrer
durante o menor tempo possível, de modo a evitar tudo o que de prejudicial acarreta para o desenvolvimento das
crianças e, deverá, apenas, manter-se, quando se perspective um regresso rápido ? família natural, caso isso não seja
possível, o superior interesse da criança, reconhece-lhes o direito a protecção alternativa, que pode incluir a adopção
art. 20º da Convenção sobre os Direitos da Criança. III - Um colo institucional nunca será, não importa o tamanho dos
recursos, tão íntimo, cuidadoso e afectuoso quanto o de uma família, seja natural ou substitutiva. IV - Exploradas todas
as alternativas de menor dano no decorrer dos últimos quatro anos, desde a data da sinalização da situação de
negligência dos menores, a manutenção da medida de institucionalização, aplicada provisoriamente, não pode ter
acolhimento, se não houve qualquer evolução positiva dos progenitores, comparativamente ? quela que existia quando
foi aplicada a medida de apoio junto dos pais, no âmbito da CPCJ.
Reclamações:Proc. 296/12.5TMMTS.P1 Relator: RITA ROMEIRA

Artigo 38.º
Competência para aplicação das medidas
A aplicação das medidas de promoção dos direitos e de proteção é da competência exclusiva das comissões de
proteção e dos tribunais; a aplicação da medida prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo 35.º é da competência
exclusiva dos tribunais.

Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 31/2003, de 22/08

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação de Lisboa de 19-05-2005
COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE MENORES
[INTERVENÇÃO DA CPCJ E PROCEDIMENTOS JUDICIAIS URGENTES]
1- Relativamente à aplicação da generalidade das medidas de protecção, previstas na Lei 147/99 de 1 de Setembro,
(com excepção da de confiança a pessoas seleccionadas para adopção, com vista à adopção - cuja competência
exclusiva é do tribunal), a lei atribui competência exclusiva às Comissões e aos Tribunais.
2- O M. P., passou em todos os casos a ter um papel preponderante, cabendo-lhe ainda a iniciativa processual (art. 105)
e cabendo-lhe requerer a apreciação judicial da decisão da Comissão quando entenda que as medidas são ilegais ou
inadequadas (art. 76).
3- Relativamente à intervenção do Tribunal, a lei prevê a par de um processo que poderá designar-se de «comum» (art.
100 e segs), outro «especial» (art. 91 e 92). Este tem lugar quando exista «perigo actual e eminente para vida ou
integridade física da criança ou do jovem e haja oposição dos detentores do poder paternal.
4- Nessa situação o M. P. deverá imediatamente requerer ao tribunal procedimento judicial urgente, devendo o tribunal
proferir decisão provisória, para o que poderá proceder a diligências, confirmando as providências tomadas, para
protecção da criança, prosseguindo os autos, após isso os seus termos.
5- Não tem apoio legal a decisão do tribunal que perante requerimento do M. P., a pedir procedimento judicial, ordena
a remessa dos autos para tramitação, à Comissão.
Proc. 3657/2005-6
Relator: Manuel Gonçalves
Ver no SIMP - Ver na DGSI

Artigo 38.º-A
Confiança a pessoa selecionada para a adoção, a família de acolhimento ou a instituição com vista
a futura adoção
A medida de confiança a pessoa selecionada para a adoção, a família de acolhimento ou a instituição com vista a
futura adoção, aplicável quando se verifique alguma das situações previstas no artigo 1978.º do Código Civil,
consiste:
a) Na colocação da criança ou do jovem sob a guarda de candidato selecionado para a adoção pelo competente
organismo de segurança social;
b) Ou na colocação da criança ou do jovem sob a guarda de família de acolhimento ou de instituição com vista a
futura adoção.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 31/2003, de 22/08

Diversos
1. Cfr. artigo 4 alínea i), artigo 38, artigo 62, artigo 62-A, artigo 84, artigo 104 nº 3, artigo 114 n.º 2 deste diploma. Cfr.
artigo 1978 n.º 1 c) d) e e) e artigo 1978-A do Código Civil. Cfr. nota 1 ao artigo 62º.
2. Sobre adopção, cfr. para o município de Lisboa, a informação genérica sobre adopção no site da anta Casa da
Misericórdia de Lisboa. Relativamente aos demais municípios, cfr. a informação genérica da Segurança Social.
3. TEDH - Caso Assunção Chaves
(cfr. site do GDDC - Direitos Humanos)
82. O Tribunal entende que um processo de promoção e proteção de uma criança em risco éum processo complexo não
apenas em razão das questões jurídicas que é chamado a dirimirmas também pelas consequências extremamente graves
e delicadas que dele decorrem tantopara a criança como para os pais.
83. O Tribunal admite que o Tribunal de Família e Menores de Lisboa tomou todas as medidasque se lhe podiam exigir
para que o requerente e a sua companheira participassem noprocesso de modo efetivo.
84. Entende, contudo, que deveriam ter sido adotadas precauções e diligências suplementaresa partir do momento em
que o tribunal verificou que o requerente não tinha tomadoconhecimento da data prevista para a leitura da sentença
(ver § 39 supra), e tendo em conta,além do mais, que o requerente não estava representado por advogado.
85. Ora, o Tribunal constata que a sentença do Tribunal de Família e Menores de Lisboa nãoindica nem o seguimento
que pode ser dado ao processo, nem a data prevista para o trânsitoem julgado da sentença, sendo que a lei portuguesa
não exige, neste caso, que estainformação conste da sentença neste tipo de processos.
86. Tendo em conta as considerações que precedem, o Tribunal entende que não se pode censurar o requerente por não
ter recorrido da sentença dando cumprimento ? s formas e vias previstas na lei, tendo em conta as circunstâncias
particulares do caso.
87. Assim sendo, neste caso, o Tribunal considera que a falta de informação a prestar aorequerente, clara, fiável e
oficial, quanto ? s vias, formas e prazo de recurso ofenderam o seudireito de acesso a um tribunal, tal como garantido
pelo artigo 6º, nº 1 da Convenção.
88. Houve, assim, violação do artigo 6º, nº 1 da Convenção.
[...]
105. O Tribunal observa que o requerente e a sua companheira dispunham de um direito de visita relativamente ? sua
filha e deduz deste facto que a ruptura do laço familiar foi da inteira responsabilidade do requerente e da sua
companheira, nomeadamente, quando estes escolheram fixar a sua residência em Espanha. Quanto a este facto, o
Tribunal considera que o requerente não avançou nenhuma razão válida e imperiosa para justificar um tal afastamento
da sua filha que estava então sujeita a uma medida de proteção de consequências particularmente graves.
106. Donde o Tribunal deduz que o Tribunal de Família e Menores de Lisboa se baseou emotivos pertinentes e

suficientes, justificados pela protecção do superior interesse de G. para fundamentar a sua decisão.
107. Termos em que não houve violação do artigo 8º da Convenção a este respeito.
4. Acórdão n.º 243/2013 do Tribunal Constitucional in D.R. n.º 108, Série II de 2013-06-05.
Julga inconstitucional a interpretação normativa extraída do artigo 685.º, n.º 2, do Código de Processo Civil (na redação
anterior ao Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24 de agosto), aplicável subsidiariamente por força do disposto no artigo 126.º
da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, relativa ? contagem
do prazo para recorrer de decisão judicial que aplique a medida de promoção e proteção de confiança de menores a
pessoa selecionada para a adoção ou a instituição com vista a futura adoção prevista naquela lei.
5. TEDH - Caso Pontes
91. O Tribunal constata que o direito de visita dos requerentes foi suprimido apartir da sentença do Tribunal de Vila
Franca de Xira, de 28 de Março de 2006 (ver § 36supra), [tendo cessado] até ? decisão definitiva do Supremo Tribunal de
Justiça, de 9de Outubro de 2008. Ora, o Tribunal constata que o Tribunal de Vila Franca de Xirahavia atribuído efeito
suspensivo aos três recursos sucessivamente interpostos pelosrequerentes (ver §§ 38, 42 e 54 acima). Os requerentes
alegam ter sido impedidos,desde então, de exercer o seu direito de visita, o que o Governo contesta, semcontudo
fundamentar o seu argumento. O tribunal nota que os requerentes sequeixaram por repetidas vezes da retirada do seu
direito de visita diante dasjurisdições nacionais (ver §§ 48, 50 e 53 supra). Ora, nenhuma destas jurisdições sepronunciou
a este respeito, corroborando assim esta situação de rutura familiar. OTribunal conclui que a supressão do direito de
visita, resultante da inibição do exercíciodas responsabilidades parentais dos requerentes que foi sendo anulada
pelassucessivas decisões do Tribunal da Relação, de 18 de Julho de 2006 e de 13 deFevereiro de 2007, já não se
sustentava em motivos suficientes e pertinentes.
92. Atento o acima exposto, o Tribunal entende que as autoridadescompetentes são responsáveis pela interrupção dos
contactos entre P. e osrequerentes entre 28 de Março de 2006 e 9 de Outubro de 2008 e que faltaram ? suaobrigação
positiva de adotar as medidas necessárias a permitir aos requerentesbeneficiarem de um contacto regular com o seu
filho, sabendo, ademais, que o menorhavia sido acolhido num centro situado a 40km de distância do domicílio familiar.
[...]
98. O Tribunal salienta que apesar dos relatórios que indicavam uma evoluçãopositiva da situação familiar, em nenhum
momento as jurisdições internasponderaram soluções menos radicais do que o encaminhamento de P. para a adoção,de
modo a evitar o afastamento definitivo e irreversível da criança, não apenas dosseus pais biológicos, mais ainda dos seus
irmãos, provocando assim odesmembramento da família contrariando, eventualmente, o superior interesse dacriança.
99. Finalmente, no que respeita ? ausência de laços entre os requerentes e oseu filho, e tendo em conta a conclusão do
parágrafo 92 acima, o Tribunal entende queeste argumento não pode ser aceite, pelo que as autoridades competentes
são21responsáveis pela situação de rutura familiar ocorrida entre 28 de Março de 2006 e 9de Outubro de 2008, data da
decisão definitiva relativa ao encaminhamento de P. paraa adoção e ? inibição do exercício das responsabilidades
parentais dos requerentesrelativamente ao seu filho.
100. À luz das observações que precedem, o Tribunal entende que a decisãode encaminhar P. para a adoção não se
fundou em razões pertinentes e suficientes demolde a justificá?las como proporcionais ao fim legítimo prosseguido.101.
Houve, assim, violação do artigo 8º da Convenção no encaminhamentode P. para a adoção.

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação do Porto de 08-07-2004
MENOR
O facto de um menor de 10 meses de idade estar confiado, provisoriamente, a um instituto assistencial de acolhimento,
tendo a sua mãe dado consentimento para a adopção, não impede que, a requerimento do Ministério Público, possa ser
decretada uma medida de promoção e protecção prevista na lei, em seu benefício.
Proc. 0453450
Relator: Pinto Pereira
Ver no SIMP - Ver na DGSI
2. Acórdão da Relação de Coimbra de 08-03-2006
PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENORES. ALTERAÇÃO DA MEDIDA. NOTIFICAÇÃO DOS PROGENITORES. PRONÚNCIA.
[CONTRADITÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO PELA DE CONFIANÇA A INSTITUIÇÃO COM
VISTA À ADOPÇÃO].
I - As medidas de promoção e de protecção constantes das alíneas a) a f) do nº 1 do artº 35º da LPCJP limitam o exercício
do poder paternal, enquanto que a medida de confiança com vista a futura adopção - al. g) - determina a privação da
titularidade e do exercício do poder paternal .
II - As alterações que foram introduzidas
pela Lei nº 31/2003, de 22/08, visaram fundamentalmente permitir que as situações muitas vezes detectadas de
negligência familiar ou mesmo de desinteresse e/ou abandono possam de uma forma mais célere conduzir à adopção
dessas crianças-vítimas, permitindo-lhes uma nova vida potenciadora do amor e carinho tão necessários ao seu são
desenvolvimento .
III - A inclusão da nova medida prevista na al. g) do nº 1 do artº 35º dessa lei visou evitar a instauração de uma acção
autónoma - de confiança judicial - permitindo-se, assim, que no âmbito de processo já instaurado, devidamente instruído
com todos os elementos fornecidos pelos diversos intervenientes processuais, se possam encurtar tempos, sem que, por
via disso, se mitiguem direitos, evitando-se a duplicação de procedimentos e de diligências .
IV - Quando em processo de promoção e de protecção de menores se começa a delinear a possibilidade de se vir a ter de
determinar a aplicação da medida de confiança a pessoa seleccionada para a adopção ou a instituição com vista a futura
adopção, há sempre que exercer o contraditório, ouvindo-se designadamente os pais da criança .
Proc. 4213/05
Relator: Sousa Pinto
Ver no SIMP - Ver na DGSI
3. Acórdão da Relação de Coimbra de 19-04-2005
CONFIANÇA JUDICIAL DE MENORES. ADOPÇÃO.
[CONTRADITÓRIO. ALTERAÇÃO DA MEDIDA DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO PARA A MEDIDA DE CONFIANÇA A PESSOA
SELECCIONADA PARA A ADOPÇÃO.]
Medida de confiança a pessoa seleccionada para a adopção ou a instituição com vista a futura adopção
1. A referida medida não pode ser tomada sem que os pais ou outros familiares participem na discussão da medida e
tenham a oportunidade de exercer o contraditório.
2. Quando, num processo de promoção e protecção, se altera qualquer medida para a de confiança a pessoa ou a
instituição para futura adopção opera-se uma modificação objectiva da instância, o que obriga a um chamamento ao
processo dos pais e familiares como se fosse o primeiro.
3. Enquanto todas as outras medidas de promoção e protecção não vão além da limitação do exercício do poder paternal,

a de confiança para futura adopção significa a privação quer do exercício quer da titularidade do pode paternal, desde
que a Lei 31/03, de 22 de Agosto, a pôs no mesmo plano da decisão de confiança judicial, para fins de dispensa do
consentimento dos pais do adoptando.
4. A necessidade de agilizar a adopção, respeitando o direito da criança e o seu tempo próprio, não permite esquecer o
dever do Estado na protecção das famílias e dos mais carenciados, Assim, não se pode passar por cima dos procedimentos
previstos na lei nem simplificar a acção social. O progresso não se faz com movimentos pendulares, mas procurando
posições de equilíbrio.
Proc. 1021/05
Relator: Rui Barreiros
Ver no SIMP - Ver na DGSI
4. Sumários do MP - Relação de Lisboa
ADEQUAÇÃO DA MEDIDA.
ACRL de 28-05-2009 Confiança com vista a futura adopção – Família biológica disfuncional
I- A medida de confiança a instituição com vista a futura adopção, prevista na alínea g) do artigo 35º da LPCJP é aquela
que se revela mais adequada à salvaguarda dos interesses de uma criança de 3 anos, filha de mãe toxicodependente, que
permaneceu até à idade de dois meses na maternidade onde nasceu, padecendo de “síndrome de abstinência”,
encontrando-se, desde então, institucionalizada.
II- A família biológica não se instituiu como uma alternativa credível à institucionalização, revelando-se disfuncional e
susceptível de comprometer o estabelecimento de uma relação afectiva gratificante e securizante: a mãe, que se vem
entregando à prostituição, revelou, desde o nascimento da criança, vontade de consentir na sua adopção e, ainda que
posteriormente invertesse a sua vontade, apenas seis vezes a visitou na instituição de acolhimento; a avó materna, com
67 anos, não se tem evidenciado como a principal figura de referência do neto – no decorrer das visitas e nos fins-desemana em que aquele esteve a seu cargo. Proc. 628/06.5TMLSB.L1 8ª Secção
Desembargadores: Teresa Prazeres Pais - Carla Mendes - Octávia Viegas Sumário elaborado por Carlos Gago
Ver no SIMP
5. Acórdão da Relação do Porto de 18-05-2006.
CONFIANÇA JUDICIAL DE MENORES. ADOPÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO PELA DE CONFIANÇA A PESSOA SELECCIONADA PARA
ADOPÇÃO.
I - As nove visitas que a mãe efectuou à menor - que vivia numa instituição desde os seis meses de idade - em dois anos,
não tendo aquela qualquer ocupação profissional e dispondo de apoio económico da Segurança Social para efectuar as
viagens a tal necessárias, são bastante mais uma tentativa de tardar a decisão de encaminhamento para adopção da
menor que manifestações de qualquer afecto ou interesse pela filha. Uma criança cresce dia a dia e pouco significa para
ela que um estranho de vez em quando apareça a dizer que gosta dela. A menor, com três anos de idade, precisa de uma
mãe todos os dias para desenvolver o seu sentido de pertença a uma família.
II - Tal actuação relativamente à menor, nomeadamente desde que ela foi institucionalizada revela, de forma
acentuada, um profundo desinteresse pela menor e inviabiliza a criação de qualquer laço afectivo entre a criança e a sua
mãe biológica. Reclamações:
Proc. 0632677
Relator: Ana Paula Lobo
Ver no SIMP - Ver na DGSI
6. Acórdão da Relação de Lisboa de 19-09-2006
MENORES
1. Na aplicação de medidas de promoção e protecção de menores deve dar-se prevalência às soluções que permitam a
integração na família natural; e só quando esta não se mostre viável se deverá optar por soluções institucionais,
preferindo a estas a adopção;
2. Vislumbrando-se a existência de uma família natural (ainda que não registral) susceptível de integrar o menor haverá,
antes de mais, de averiguar das efectivas possibilidade dessa integração na família natural antes de avançar, como se
avançou, para a adopção.
Proc. 5223/2006-1
Relator: Rijo Ferreira
Ver no SIMP - Ver na DGSI
7. Acórdão da Relação de Évora de 07-12-2006
PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENORES. ABUSO SEXUAL. CONFIANÇA PARA ADOPÇÃO.
I - As medidas de promoção dos direitos e de protecção das crianças e dos jovens em perigo visam afastar o perigo em
que estes se encontrem, proporcionar--lhes as condições que permitam proteger e promover a sua segurança, saúde,
formação, educação, bem-estar e desenvolvimento integral e garantir a recuperação física e psicológica das crianças e
jovens vítimas de qualquer forma de exploração ou abuso - cfr. art. 34.º da LPCJP.
II - Tendo havido abuso sexual grave e conivência ou desleixo dos progenitores, a medida de institucionalização
temporária, apenas seria de manter com esse carácter, caso se verificasse alguma possibilidade dos pais interiorizarem o
dano, quer físico, quer psíquico, sofrido pela menor e, a fim de o minorarem, e tudo fizessem para garantir no futuro a
segurança e recuperação da menor.
III - Não se verificando tal situação justifica-se o decretamento de medida de possibilite uma alteração radical do quadro
familiar em que tem estado inserida e que lhe possibilite a integração numa família onde seja amada e que lhe
proporcione um desenvolvimento saudável e harmonioso como todas as crianças têm direito. Essa medida será a
confiança da menor a uma instituição, tendo em vista a adopção.
Proc. 2222/06-3
Relator: Mata Ribeiro
Ver no SIMP - Ver na DGSI
8. Acórdão da Relação de Évora de 25-01-2007
ADOPÇÃO. CONFIANÇA A PESSOA SELECCIONADA PARA ADOPÇÃO
I - É a partir do desempenho da função parental que se organiza a relação. Para uma criança, mãe ou pai,
psicologicamente, são quem desempenha a respectiva função e vive como tal, duma forma autêntica e profunda.
II - Perante uma situação de alheamento dos pais pela sorte da criança e sendo manifesto que esse desinteresse
compromete seriamente os vínculos afectivos próprios da filiação, justifica-se, por isso, o corte (legal) total dos laços da
criança com os pais, e a sua confiança ao casal, seleccionado para a sua adopção e a quem tem estado entregue.
Proc. 2037/06-2

Relator: Manuel Marques
Ver no SIMP - Ver na DGSI
9. Acórdão da Relação do Porto de 13-02-2007
PODER PATERNAL. CONFIANÇA JUDICIAL DE MENORES.
[NÃO ABANDONO. INTERVENÇÃO DO PROGENITOR NO P.P.P.]
I- É condição de decretamento da medida de confiança judicial de menor que se demonstre não existir ou se encontrem
seriamente comprometidos os vínculos afectivos próprios da filiação, através da verificação objectiva (independente de
culpa da actuação dos pais) de qualquer das situações descritas non.º1 do art. 1978.º do CC.
II- À incapacidade dos pais por doença mental é equiparável a toxicodependência e o alcoolismo.
III- O interesse superior da criança enquanto conceito jurídico indeterminado carece de preenchimento valorativo, cuja
concretização deve ter por referência os princípios constitucionais, como o direito da criança à protecção da sociedade e
do Estado com vista ao seu desenvolvimento integral, reclamando uma análise sistémica e interdisciplinar da situação
concreta de cada criança, na sua individualidade própria e envolvência.
Proc. 0525116
Relator: Marques de Castilho
Ver no SIMP - Ver na DGSI
10. Acórdão da Relação de Lisboa de 22-02-2007
INIBIÇÃO DO PODER PATERNAL. ADOPÇÃO.
Sempre que se evidencie dos factos provados que a mãe biológica do menor, não aproveitou, ao longo do tempo, as
ajudas prestadas pelos serviços públicos a fim de adquirir as devidas competências maternais, continuando a revelar
incapacidade para fornecer os cuidados e afecto adequados às necessidades do filho atenta a sua idade e situação, a
defesa dos interesses deste impõe que a mesma seja inibida do exercício do poder paternal e o menor permaneça na
instituição apenas com vista a ser colocado à guarda de candidato com vista à sua adopção.
Proc. 722/07-2
Relator: Francisco Magueiro
Ver no SIMP - Ver
na DGSI
11. Acórdão da Relação do Porto de 26-02-2007
MENORES. MEDIDAS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO. CONFIANÇA A INSTITUÇÃO. REQUISITOS.
Deve ser adoptada a medida de protecção confiança a instituição com vista a futura adopção, no caso de se revelar que
os progenitores têm uma vida pessoal errática e afectivamente instável, revelando, em várias facetas da sua vivência e
no relacionamento com os filhos despreocupação, desinteresse e alheamento pelo seu normal desenvolvimento e
educação, e se os familiares não dispõem de condições para prover ao seu sustento e educação, em ordem a proteger os
superiores interesses dos menores.
Proc. 0750239
Relator: Maria do Rosário Barbosa
Ver no SIMP - Ver na DGSI
12. Acórdão da Relação do Porto de 27-02-2007
COMPETÊNCIA INTERNACIONAL. PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENORES.
Os tribunais portugueses são internacionalmente competentes para as acções de promoção e protecção de menores
estrangeiros e aplicação das previstas medidas, se aqueles se encontrarem à data da instauração dos processos em
Portugal e tendo os factos que conduziram à intervenção das autoridades ocorrido igualmente no nosso país.
Proc. 0720409
Relator: Emídio Costa
Ver no SIMP - Ver na DGSI
NOTA: Cfr. infra Acordão da Relação de Lisboa, de 06.10.2009.
13. Acórdão da Relação de Lisboa de 21-06-2007
ADOPÇÃO PLENA. CONTESTAÇÃO. CONSENTIMENTO PARA ADOPÇÃO.
I - O processo tutelar cível de adopção não comporta a prática de acto processual reconduzível a uma contestação, pelo
que a falta de oposição não determina como tal. a produção de efeitos.
II - Os requisitos gerais da adopção contemplados na lei pressupõem um juízo de oportunidade e têm por subjacente que
o vínculo da adopção proporcione à criança privada de uma família o meio adequado à realização do seu interesse
superior - direito fundamental de encontrar uma solução familiar alternativa que promova as necessidades do seu
desenvolvimento integral, equilibrado e harmonioso.
III - Neste âmbito a problemática da dispensa do consentimento enquanto requisito especial só se coloca quando não
tenha ocorrido prévia confiança judicial ou aplicação de medida de promoção e protecção de confiança com vista a
futura adopção.
Proc. 867/2007-2
Relator: Isabel Canadas
Ver no SIMP - Ver na DGSI
14. Acórdão da Relação de Lisboa de 22-10-2007
PROTECÇÃO DA CRIANÇA. MEDIDA CAUTELAR. ADOPÇÃO.
[PROGENITORA MENOR (VOTO DE VENCIDO DE JUÍZ SOCIAL)]
I - Manter um menor na esfera de influência da sua mãe biológica, quando nem esta própria sabe o quer fazer com a sua
vida pessoal, seria matar insensata, injustifica mas inevitavelmente, a possibilidade de um futuro diferente para esse
menor.
II - Quem apenas experiência um determinado tipo de relacionamento emocional e social, sem poder dispor de outros
termos de comparação, acaba, até para poder manter alguma sanidade e equilíbrio mentais, por considerar que é normal
resolver as divergências pela força, com violência e com o completo esmagamento ou aniquilamento do «outro». Os
filhos/filhas aprendem aquilo que os seus progenitores ou educadores fazem, não o que estes dizem.
III - Mostrando-se irreparavelmente quebrado o vínculo que poderá ter existido - e tudo indica que nunca existiu - entre
um menor e a sua mãe biológica; para aquele, esta é uma completa e irreconhecível estranha. E são os interesses do
menor que são prioritários para o Tribunal.
IV - Nestas circunstâncias, justifica-se confiar o menor à Santa Casa da Misericórdia com vista a uma futura adopção, com
dispensa do consentimento dos seus progenitores biológicos.
F.G.
Proc. 9248/2006-1
Relator: Eurico Reis
Ver no SIMP - Ver na DGSI

15. Acordão da Relação de Évora de 18-10-2007
INIBIÇÃO DO PODER PATERNAL
A decisão que determina a confiança de uma criança a uma instituição com vista a adopção, importa a imediata inibição
do exercício do poder paternal até que tal criança atinja a maioridade.
Não poderá, pois, ser instaurada uma outra acção pedindo a inibição do poder paternal.
Proc. 1494/07-3
Relator: Almeida Simões
Ver no SIMP - Ver na DGSI
16. Sumários do MP - Relação de Lisboa
ALÍNEA G) ADEQUAÇÃO DA MEDIDA.
ACRL de 28-05-2009 Confiança com vista a futura adopção – Família biológica disfuncional
I- A medida de confiança a instituição com vista a futura adopção, prevista na alínea g) do artigo 35º da LPCJP é aquela
que se revela mais adequada à salvaguarda dos interesses de uma criança de 3 anos, filha de mãe toxicodependente, que
permaneceu até à idade de dois meses na maternidade onde nasceu, padecendo de “síndrome de abstinência”,
encontrando-se, desde então, institucionalizada.
II- A família biológica não se instituiu como uma alternativa credível à institucionalização, revelando-se disfuncional e
susceptível de comprometer o estabelecimento de uma relação afectiva gratificante e securizante: a mãe, que se vem
entregando à prostituição, revelou, desde o nascimento da criança, vontade de consentir na sua adopção e, ainda que
posteriormente invertesse a sua vontade, apenas seis vezes a visitou na instituição de acolhimento; a avó materna, com
67 anos, não se tem evidenciado como a principal figura de referência do neto – no decorrer das visitas e nos fins-desemana em que aquele esteve a seu cargo.
Proc. 628/06.5TMLSB.L1 8ª Secção
Desembargadores: Teresa Prazeres Pais - Carla Mendes - Octávia Viegas Sumário elaborado por Carlos Gago
Ver no SIMP
17. Acordão da Relação de Évora de 06-12-2007
PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENORES CONFIANÇA PARA ADOPÇÃO
[CRITÉRIO DE ESCOLHA DAS MEDIDAS]
I - Os pais que têm uma influência decisiva na organização do Eu da criança. E quem exerce as funções parentais deve
prestar os adequados cuidados e afectos com vista à estruturação harmoniosa da personalidade da criança.
II - Em regra e por força do primado da família biológica há que apoiar as famílias disfuncionais, quando se vê que há
possibilidade destas encontrarem o seu equilíbrio.
III- Quando tal já não é possível, ou pelo menos já o não é em tempo útil para a criança, quer porque a família biológica
é ausente ou apresenta disfuncionalidades tais que comprometem o estabelecimento de uma relação afectiva
gratificante e securizante para a criança é imperativo constitucional que se salvaguarde o interesse da criança,
designadamente desencadeando
os mecanismos legais com vista à adopção.
Proc. 2256/07-3
Relator: Pires Robalo
Ver no SIMP - Ver na DGSI
18. Acórdão da Relação de Guimarães de 06-12-2007
MENORES
[FRATRIA. INSUFICIÊNCIA ECONÓMICA. NÃO APLICAÇÃO DA ENTREGA PARA ADOPÇÃO.]
I) Na determinação do superior interesse da criança deve ser visada a protecção física, moral e social do menor mas não
pode postergar-se o direito da família biológica, se subsistir a relação afectiva entre a criança e os seus progenitores.
II) Não pode ser decretada a medida de confiança a instituição com vista a adopção relativamente a crianças com base
na pobreza da mãe e na genérica imputação de dificuldades cognitivas mesmo que com rebate sobre o exercício da
parentalidade, quando é patente o afecto que a progenitora por eles nutre e do exame de personalidade a que foi
sujeita resulta que tais limitações podem ser supridas ou pelo menos minoradas com adequada assistência.
Proc. 2145/07-1
Relator: Gouveia Barros
Ver no SIMP - Ver na DGSI
19. Acórdão da Relação de Lisboa de 13-12-2007
CONFIANÇA JUDICIAL DE MENORES. ADOPÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
I - Requerida a confiança de menores a uma instituição, para futura adopção, pode tal medida ser decretada no mesmo
processo em que foram aplicadas as anteriores medidas de protecção.
II - A confiança das crianças a pessoa ou a instituição para adopção, regulada nos art.ºs 38.º-A e 62.º da Lei de Protecção
de Crianças e Jovens em Perigo, não deixa de ser uma medida de promoção e de protecção incluída no elenco previsto
no art.º 3.º, pela Lei n.º 31/2003, de 22-8.
III - Procura assim o legislador evitar a interposição de uma nova acção para aplicação da medida aí prevista, a fim de
mais rapidamente se acudir a crianças negligenciadas, abandonadas ou maltratadas.
IV - Tal medida é parte integrante de toda uma sucessão de actos e decisões judiciais produzidos no processo e nos quais
a mesma se apoia, não fazendo portanto sentido que seja decretada noutro processo ainda a instaurar.
V - Mas celeridade na tomada de decisão não significa ligeireza, devendo-se adaptar a instância, no respeito pelo
princípio do contraditório, dando nomeadamente aos pais a possibilidade de intervirem no processo em defesa dos seus
direitos, ouvindo-se os menores e, quando necessário, outros familiares e interessados.
JAP
Proc. 8745/2007-1
Relator: João Aveiro Pereira
Ver no SIMP - Ver na DGSI
20. Acórdão do STJ de 28-02-2008
PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO. ABANDONO DE MENOR. ADOPÇÃO.
FILIAÇÃO. PODERES DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Sendo legalmente qualificados como de jurisdição voluntária os processos judiciais de promoção e protecção das
crianças e jovens em perigo, previstos na Lei de Promoção e Protecção das Crianças e Jovens em Perigo, aprovada pela
Lei nº147/99, de 1 de Setembro, é-lhes aplicável o disposto no nº 2 do artigo 1411º do Código de Processo Civil, segundo
o qual das resoluções proferidas segundo critérios de conveniência ou oportunidade não é admissível recurso para o
Supremo Tribunal de Justiça;

2. A intervenção do Supremo Tribunal de Justiça no julgamento de recursos interpostos no respectivo âmbito limita-se,
assim, à apreciação das decisões tomadas de acordo com a legalidade estrita;
3. Nomeadamente, pode verificar o respeito pelos pressupostos, processuais ou substantivos, do poder de escolher a
medida mais conveniente aos interesses a tutelar, bem como o respeito do fim com que tais poderes foram atribuídos
aos tribunais, mas não a conveniência ou a oportunidade daquela escolha;
4. No caso, encontram-se preenchidos os requisitos legalmente exigidos para que possa ser decretada a medida de
confiança a instituição com vista a futura adopção, analisados do ponto de vista que deve prevalecer, e que é o da
protecção dos interesses do menor: está demonstrado, quanto a ambos os progenitores, o sério comprometimento dos
vínculos afectivos próprios da filiação; quanto ao pai, o abandono; quanto à mãe, objectivamente, o facto de ter
colocado em sério perigo a segurança, a saúde, a formação, a educação e o desenvolvimento do filho, bem como um
desinteresse susceptível de comprometer seriamente aqueles vínculos nos três meses que antecederam o requerimento
da medida de confiança, encontrando-se o menor entregue a uma família de acolhimento;
5. Diferentemente, a conclusão a que o Tribunal da Relação chegou de que a medida de acolhimento já se não mostrava
adequada à prossecução do superior interesse do menor, ponderada nos termos previstos no nº 1 do artigo 1410º do
Código de Processo Civil, não é sindicável pelo Supremo Tribunal de Justiça.
Proc. 07B4681
Relator: Maria dos Prazeres Pizarro Beleza
Ver no SIMP - Ver na DGSI
21. Acórdão da Relação de Lisboa de 17-04-2008
ADOPÇÃO. INIBIÇÃO DO PODER PATERNAL. INUTILIDADE SUPERVENIENTE DA LIDE.
O trânsito em julgado da sentença que decreta a adopção torna inútil o prosseguimento dos autos de inibição do
exercício do poder paternal inicialmente proposta contra a mãe natural do menor.
(GA)
Proc. 2041/2008-2
Relator:Neto Neves
Ver no SIMP - Ver da DGSI
22. Acórdão da Relação de Lisboa de 22-03-2007
ADOPÇÃO
Deve ser aplicada a medida de confiança para adopção a uma criança de 4 anos de idade quando a família biológica
apresenta disfuncionalidades que comprometem o estabelecimento de uma relação afectiva gratificante e securizante
com a criança, as quais determinaram a aplicação de igual medida de protecção a dois irmãos mais velhos.
(JL)
Proc. 1210/07-2
Relator: Jorge Leal
Ver no SIMP - Ver na DGSI
23. Acórdão da Relação de Guimarães de 06-12-2007
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. FILIAÇÃO.
1. O processo especial de promoção e protecção de crianças ou jovens em perigo deve nortear-se primordialmente pela
defesa do interesse superior da criança e do jovem, com obediência aos princípios da proporcionalidade e actualidade,
da prevalência da família, da obrigatoriedade da informação e da audição obrigatória e participação, entre outros.
2. Como processo de jurisdição voluntária que é, não tem que obedecer a critérios de legalidade estrita, possibilitandose flexibilização no processado e a tomada das medidas adequadas à especificidade do caso concreto.
3. As crianças e os jovens desenvolvem e modificam a sua personalidade e maturidade muito rapidamente, impondo-se
acompanhar atempadamente tais mudanças.
4. Constatados a inexistência ou o sério comprometimento dos vínculos afectivos próprios da filiação e ficando
impossibilitada a integração de bebé com poucos meses de vida na família biológica e do acolhimento em família
alargada (por pessoa cuja idoneidade não se afirmou), impõe-se remover o perigo em que se encontra, dando
prevalência a medidas que promovam a sua adopção, preparando o estabelecimento do respectivo vínculo definitivo.
Proc. 2387/07-1
Relator: Gomes da Silva
Ver no SIMP - Ver na DGSI
24. Acórdão da Relação de Lisboa de 30-06-2009
MENOR. PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO.
[SUSPEITA DE ABUSO SEXUAL]
1.Sendo que o processo de promoção e protecção deve subordinar-se ao princípio da prevalência da família não é,
porém, defensável levar ao absoluto tal princípio, quando as circunstâncias concretas o exijam, pois que, não são os
laços sanguíneos que determinam nos visados as aptidões para cuidar e amar crianças, ajudando-as no seu crescimento
emocional e integração social.
2. O pai biológico do menor, demonstrada a sua situação de abusador sexual de menores e outros comportamentos
sexuais desviantes, cuja recuperação não se provou, constituiu um perigo eminente para o filho, não se inserindo num
quadro de referências afectivas e parentais aceitáveis na sociedade, limitando-se a interpretar o direito de guarda do
filho como mera existência de condições materiais para o alimentar e facultar-lhe casa em condomínio privilegiado,
contudo, privando-o da base indispensável ao seu crescimento harmonioso em meio familiar são e estruturado em valores
e princípios morais que lhe permita um normal desenvolvimento social.
3. É obvio que o Tribunal também não pode endereçar à mãe do menor tão pouco um voto de confiança, pois que, jamais
se estabeleceu entre ambos vínculo de filiação que pretende agora reclamar e que por tal mereça tutela.
Tendo entregue sem restrição o filho ao pai com escassos meses de vida e sem contacto algum ulterior, reitera agora a
idoneidade do progenitor para dele cuidar, sabendo que foi condenado por actos sexuais com menores, que se move no
meio promíscuo das revistas de sexo e desvios comportamentais e coabitou com o filho na companhia de outro homem,
que abusou sexualmente do próprio filho.
(Sumário da Relatora)
Proc. 6611/06-7
Relator: Isabel Salgado
Ver no SIMP - Ver na DGSI
25. Acórdão da Relação de Lisboa de 28-05-2009
ADOPÇÃO. INTERESSE DA CRIANÇA.
I- Quando a família biológica é ausente ou apresenta disfuncionalidades que comprometem o estabelecimento de uma
relação afectiva gratificante e securizante com a criança impõe-se que se salvaguarde o superior interesse da criança,

particularmente através da adopção.
II- Por isso ,estando o menor institucionalizado à demasiado tempo, tendo em atenção a sua pouca idade e que o tempo
das crianças não é o mesmo dos adultos, não oferecendo a mãe, nem a avó materna uma alternativa válida à
institucionalização, entende-se que a futura adopção do menor é a medida que melhor salvaguarda os seus interesses.
(sumário da Relatora)
Proc. 628/06.5TMLSB.L1-8
Relator: Teresa Prazeres Pais
Ver no SIMP - Ver na DGSI
26. Acórdão da Relação de Évora de 13-12-2007
PROTECÇÃO DE CRIANÇAS EM PERIGO
I - As medidas de promoção e protecção das crianças e jovens em perigo visam afastar o perigo em que se encontram e
proporcionar-lhes as condições que permitam a protecção e promoção da sua segurança, saúde, formação, educação,
bem estar e desenvolvimento integral.
II - A medida de confiança a instituição com vista a futura adopção deve ser aplicada quando os progenitores
demonstrem uma vida errática, afectivamente instável, reveladora de desinteresse e alheamento pelo normal
desenvolvimento dos filhos, mostrando-se seriamente comprometidos os vínculos afectivos próprios da filiação.
Proc. 2590/07-3
Relator: Acácio Neves
Ver no SIMP - Ver na DGSI
27. Acórdão da Relação do Porto de 06-01-2009.
PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENORES. INTERESSE DO MENOR.
I - Os pais não têm só direitos, têm também (ou principalmente) deveres parentais. A partir do momento em que os pais
não podem ou não sabem ou não querem (com ou sem culpa da sua parte) cumprir com os seus deveres parentais não
podem...reclamar direitos sobre as crianças quando a satisfação destes põe em causa o futuro dessas mesmas crianças.
II - Se é certo que nos processos de promoção e protecção os direitos dos pais devem ser tidos em atenção, o que deve,
porém, prevalecer são os direitos e interesses das crianças.
Proc. 0826056
Relator: Rodrigues Pires
Ver no SIMP - Ver na DGSI
28. Acórdão da Relação de Lisboa de 04-12-2008.
MENORES. MEDIDA TUTELAR.
[NÃO APLICAÇÃO DA MEDIDA]
O perigo a que alude o normativo inserto no artigo 1978º nº1 alínea d) do CCivil, conducente à confiança judicial de
menor com vista a futura adopção implica a constatação de situações concretas de perigo grave e não as meramente
vagas, sendo que estas, mesmo perigosas, apenas poderão dar lugar a outras medidas de promoção e protecção de
carácter reversível. (APB)
Proc. 9771/2008-2
Relator: Ana Paula Boularot
Ver no SIMP - Ver na DGSI
29. Acórdão da Relação de Guimarães de 21-05-2009
CONFIANÇA JUDICIAL DE MENORES. ADOPÇÃO.
Revelando os pais biológicos manifesta incapacidade para cuidarem da sua filha menor, com perigo grave para o seu
desenvolvimento integral, saúde, educação e formação, justifica-se decretar a confiança judicial da menor a instituição
com vista a futura adopção.
Proc. 2308/06.2TBVCT.G1
Relator: Rosa Tching
Ver no SIMP - Ver na DGSI
30. Acórdão da Relação de Guimarães de 09-07-2009
MENORES. ADOPÇÃO.
[FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO. CRITÉRIO DE ESCOLHA DAS MEDIDAS.]
I - A situação de que tratam os autos, para além de reveladora das nítidas debilidades e insuficiências da Recorrente,
enquanto mãe e educadora dos filhos, é paradigmática quanto à incapacidade de auto-regeneração, com o desígnio de
proporcionar aos dois menores uma alteração positivamente significativa nas suas condições de vida e de
desenvolvimento no quadro familiar monoparental que se desenhou, sem qualquer apoio, ao menos da família alargada,
que inexiste. Daí a sucessiva necessidade da intervenção institucional.
II - Não obstante a sua inequívoca relevância, não bastam o afecto, o carinho e o amor maternais. Quando se trata de
crianças negligenciadas quanto à sua higiene, alimentação e desenvolvimento psíquico-motor, cognitivo e cultural, o
superior interesse da criança exige muito mais do que isso, como bem é evidenciado pelo Tribunal a quo.
III - É patente estarem seriamente comprometidos os vínculos afectivos próprios da filiação, sendo a medida de
intervenção mais adequada, relativamente a ambos os menores, a da colocação dos mesmos sob a guarda de instituição
com vista a futura adopção, como clarividente e fundamentadamente foi decidido pelo Tribunal a quo, ao abrigo do
disposto nos arts. 35º, nº 1, alínea g) e 38º-A, alínea b) da LPCJP, com referência aos nºs 2 e 3 do citado art. 1978º, o que
acarreta a decretada inibição do exercício do poder paternal por parte dos progenitores (art. 1978º-A do CC).
IV - Perante o quadro factual supra descrito e todas as mencionadas contingências processuais e extra-processuais, não
podemos deixar de sufragar a decisão recorrida, assinalando que a medida de colocação em instituição com vista a futura
adopção, dos menores Francisco e João, se peca é por tardia, tendo em conta os princípios do superior interesse da
criança, da intervenção precoce, da proporcionalidade e da actualidade, densificados, neste âmbito, no art. 4º da
LPCJP.
Proc. 565/05.0TBEPS.G1
Relator: António Ribeiro
Ver no SIMP - Ver na DGSI
31. Acórdão da Relação de Lisboa de 06-10-2009
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. COMPETÊNCIA INTERNACIONAL. MEDIDA DE
CONFIANÇA A INSTITUIÇÃO COM VISTA A FUTURA ADOPÇÃO.
Com ressalva do abrangido pela Convenção de Haia de 29 de Maio de 1993 relativo à Protecção das Crianças e à
Cooperação em Matéria de Adopção Internacional, os tribunais portugueses carecem de competência para decretar a
adopção, incluindo as medidas preparatórias, bem como a anulação ou revogação da adopção, relativamente a crianças e
jovens em perigo nacionais de Estados membros da União Europeia, excluindo a Dinamarca, ainda que residam ou se
encontrem em Portugal.

Proc. 8215/07.4TMSNT.L1-1
Relator: ANTAS DE BARROS
Ver no SIMP - Ver na DGSI
Cfr. Acordão da Relação do Porto de 27.07.2007, supra
32. Acórdão da Relação do Porto de 13-10-2009
CONFIANÇA DE MENOR COM VISTA À ADOPÇÃO. INIBIDOS DO EXERCÍCIO DO PODER PATERNAL.
I - Quando está demonstrado que os progenitores não são capazes de cuidar da segurança, saúde, formação, educação e
desenvolvimento do filho menor (de 4 anos) e manifestam evidente desinteresse por ele, ao ponto de nem sequer o
visitarem (está confiado a terceira pessoa desde os dois meses) desde que ele perfez um ano de idade, mostrando-se,
assim, seriamente comprometidos os vínculos próprios da filiação, não resta outra saída ao julgador que não seja a do
decretamento da medida de promoção e protecção prevista na ai. g) do n° 1 do art. 35° da LPCJP.
II - A fixação desta medida de confiança para (ou com vista a futura) adopção determina, necessariamente, que os
progenitores fiquem inibidos do exercício do poder paternal e que sejam proibidas as visitas por parte da família natural.
Reclamações:
Proc. 700/08.7TMPRT.P1
Relator: M. Pinto dos Santos
Ver no SIMP - Ver na DGSI
33. Acórdão da Relação de Lisboa de 06-10-2009
MEDIDA DE CONFIANÇA A INSTITUIÇÃO COM VISTA A FUTURA ADOPÇÃO. DIREITO DE VISITA. INTERESSE DA CRIANÇA.
I - Devendo-se a determinação da cessação das visitas da mãe aos filhos, confiados a instituição para futura adopção, à
influência negativa e prejudicial que a presença da família natural, sobretudo, a mãe, tem sobre os menores, mostra-se
suficientemente justificada tal proibição.
II - Os pais só são dignos de exercerem os direitos de cuidarem e educarem os filhos se tiverem capacidade ou reunirem
as condições concretas necessárias ao cumprimento dos correspectivos deveres para com os filhos - assegurando-lhes
sustento, segurança, educação e desenvolvimento pleno e harmonioso.
III - De contrário, a sociedade e o Estado têm o dever de intervir para, em nome do supremo interesse dos menores,
suprirem o défice ou a ausência completa de acção parental positiva, com prioridade sobre os direitos, os sentimentos ou
as emoções dos pais.
IV - Num conflito entre os interesses ou direitos dos filhos a prosseguirem a sua vida na instituição com tranquilidade e
paz de espírito, sem perturbações emocionais que afectem o seu comportamento e a sua relação com as outras pessoas,
e os direitos ou interesses da mãe em os ver e estar com eles, prevalecem os interesses dos menores.
(Sumário do Relator)
Proc. 627/07.0TMLSB.L1-1
Relator: JOÃO AVEIRO PEREIRA
Ver no SIMP - Ver na DGSI
34. Acórdão do STJ de 20-01-2010
PODERES DE COGNIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCESSO JUDICIAL
DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. PRESSUPOSTOS MEDIDA DE CONFIANÇA MENOR COM VISTA A
ADOPÇÃO.
1.A intervenção do STJ nos processos configuráveis como de jurisdição voluntária cinge-se à apreciação dos critérios
normativos de estrita legalidade subjacentes à decisão, de modo a verificar se se encontram preenchidos os pressupostos
ou requisitos legalmente exigidos para o decretamento de certa medida ou providência, em aspectos que se não esgotem
na formulação de um juízo prudencial ou casuístico, iluminado por considerações de conveniência ou oportunidade a
propósito do caso concreto.
2.Estão preenchidos os pressupostos legalmente exigidos para o decretamento da medida de confiança judicial a
instituição com vista a futura adopção, nos termos do art.1978º, nº1, alínea d), do CC quando - ponderado o superior
interesse da criança - resulta demonstrado, em termos objectivos, quanto ao pai, que :
. os menores, com 7 e 4 anos de idade, têm estado confiados a uma família de acolhimento há cerca de 3 anos, logo após
terem sido retirados à mãe com fundamento na manifesta incapacidade desta para deles cuidar em termos minimamente
adequados;
- o pai nunca manifestou uma disponibilidade real, efectiva e imediata para deles cuidar, proporcionando-lhes o
ambiente doméstico e familiar adequado - formulando as instâncias um juízo de prognose negativo, que leva a concluir
ser altamente improvável que ele venha a adquirir, em tempo útil para a vida, educação e formação dos menores, as
condições, capacidades e competências que, durante um período já prolongado, não revelou possuir.
- a situação de prolongado afastamento não suprida por meras visitas ou contactos ocasionais - já levou a que os menores
não revelem qualquer afectividade em relação ao progenitor, repelindo-o quando tenta aproximar-se.
Proc. 701/06.0TBETR.P1.S1
Relator: Lopes do Rego
Ver no SIMP - Ver na DGSI
35. Acórdão do STJ de 11-03-2010
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. CONFIANÇA JUDICIAL DE MENORES. ADOPÇÃO.
LITISPENDÊNCIA. PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO DA MATÉRIA DE FACTO. NULIDADE DE ACÓRDÃO.
OMISSÃO DE PRONÚNCIA.
1. É insindicável pelo Supremo Tribunal de Justiça o exercício dos poderes que os nºs 3 e 4 do artigo 712º conferem à 2ª
Instância (renovação dos meios de prova e repetição do julgamento em 1ª Instância (nº 6 do artigo 712º).
2. A forma como o Tribunal da Relação utiliza os poderes de reapreciação da decisão de facto da 1ª instância que lhe são
conferidos pelos nºs 1 e 2 do artigo 712º do Código de Processo Civil é controlável no recurso de revista.
3. A afirmação, pela Relação, de que determinados factos foram correctamente julgados não equivale a confirmar esse
julgamento apenas porque a conclusão da 1ª Instância é suportada pelo confronto entre a decisão e as provas. Se essa
afirmação é acompanhada da justificação retirada dos meios de prova, ela significa uma concordância de conclusão,
naturalmente fruto de uma ponderação própria.
4. O processo de promoção e protecção comporta desde o início a possibilidade de nele vir a ser decretada a medida de
confiança com vista a futura adopção, prevista na al. g) do nº 1 do artigo 35º da Lei nº 147/99; tendo sido instaurado,
posteriormente ao seu início, um processo de confiança judicial com vista à adopção, a questão da pendência simultânea
dos dois processos não se coloca apenas desde o momento em que a 1ª Instância a decretou, mas desde a instauração do
segundo processo.
5. A excepção de litispendência não corresponde a um direito, que o réu citado para uma segunda acção tenha, de evitar
o segundo julgamento de uma mesma causa. Tal como o caso julgado, a excepção de litispendência tem a função de

evitar que um tribunal se veja colocado na situação de ter de repetir ou de contradizer uma decisão anterior;
independentemente de mais considerações, sempre seria uma decisão inútil, por prevalecer a que primeiro transitasse
(nº 1 do artigo 675º do Código de Processo Civil).
6. Em regra, a litispendência deve ser declarada na acção em que o réu foi citado em segundo lugar porque a acção só é
eficaz em relação ao réu após a citação.
7. Os processos de promoção e protecção, previstos na Lei nº 147/99, e o processo tutelar cível de confiança judicial,
regulado na OTM, não se podem tratar como processos de parte; são processos de jurisdição voluntária, nos quais está
em causa o interesse do menor a que respeitem, subordinando-se a esse interesse principal os que eventualmente sejam
encabeçados pelos outros intervenientes (os respectivos familiares, por exemplo).
8. É assim a data da instauração de cada um que releva para o efeito de determinar a prioridade da pendência.
9. Isso não significa que o contraditório não tenha de ser assegurado (artigo 104º da Lei nº 147/99).
Proc. 865/05.0TMLSB.L1.S1
Relator: MARIA DOS PRAZERES PIZARRO BELEZA
Ver no SIMP - Ver na DGSI
36. Acórdão da Relação do Porto de 05-01-2010
PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENORES. ENCAMINHAMENTO PARA ADOPÇÃO.
I- Resulta que o percurso das outras duas irmãs da menor caracterizado pela exposição a situações de perigo, tendo
corrido processo de promoção protecção em relação a ambas e que a menor a D........... se encontra desde 2 de Maio de
2008 no Centro de Acolhimento Temporário de E........... onde, e onde é visitada regularmente pelos pais não manifesta
reconhecimento ou alegria quando vê os progenitores nem manifesta nenhum sinal de angústia de separação no final das
visitas ou posteriormente.
II- A criança não está vinculada aos progenitores que não constituem para si pessoas de referência pelo que não se
evidencia que os progenitores possam proporcionar à D............ uma relação afectivamente securizante e um ambiente
adequado, tendo em conta o interesse da menor.
III- A intervenção para a promoção dos direitos e protecção da criança em perigo, deve atender prioritariamente aos
interesses e direitos da criança.
IV- Tendo em atenção a pouca idade da D............. -2 anos e 4 meses e que o tempo das crianças não é o mesmo dos
adultos e não oferecendo os pais uma alternativa válida à institucionalização, a futura adopção da menor é a medida que
melhor salvaguarda os seus interesses.
Proc. 582/99.8TBSTS-C.P1
Relator: Maria do Carmo Domingues
Ver no SIMP - Ver na DGSI
37. Acórdão da Relação de Évora de 03-03-2010
PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENORES. CONFIANÇA PARA ADOPÇÃO.
I - Ser progenitor, de corpo inteiro, implica dar carinho, atenção, protecção, segurança e ter capacidade para formar,
tratar e cuidar dos filhos. Se o(s) mesmo(s), apesar dos apoios que lhe(s) foi(ram) dado(s) por terceiros e de se ter
verificado algum esforço feito naquele sentido, o que é de louvar, e das boas intenções, é(são) e continua(m) a ser
incapaz(es) de desempenhar tais tarefas e funções, terá necessariamente de se arranjar um substituto, capaz de, com
vantagens evidentes para o menor, as exercer.
II - A incapacidade de exercer uma paternidade ou maternidade responsável pode configurar uma situação que pode
qualificar-se de maus-tratos. Na verdade, por maus-tratos não se entende só a agressão física ou psicológica, mas
também 'o insucesso na garantia do bem-estar material e psicológico da criança, necessário ao seu desenvolvimento
saudável e harmonioso.
III - Nestes casos justifica-se e impõe-se a tomada de medidas protectoras, designadamente a do afastamento ou ruptura
com a família biológica, com vista a integração noutra família que ame e proteja a criança.
IV - Para a verificação da situação prevista na alínea d) nº 1 do art. 1978 CC, não é de exigir que a mesma se impute aos
pais a título de culpa, bastando a sua objectiva ocorrência.
Proc. 997/08.2TMFAR.E1
Relator: Bernardo Domingos
Ver no SIMP - Ver na DGSI
38. Acórdão da Relação de Lisboa de 06-04-2010
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO.
CONFIANÇA DO PROCESSO. INUTILIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. MEDIDA DE CONFIANÇA A INSTITUIÇÃO COM VISTA
A FUTURA ADOPÇÃO. CARÁCTER RESERVADO DO PROCESSO.
1.Tendo sido interposto recurso de agravo do despacho interlocutório que recusou a confiança dos autos ao progenitor do
menor, e não tendo sido admitido, por extemporâneo, o recurso da decisão final interposto pelo mesmo, na qual foi
determinado o encaminhamento adoptivo do menor, aquele 1ª agravo tornou-se supervenientemente inútil, por já não
poder atingir o resultado visado.
2. Após o trânsito em julgado da decisão de aplicação da medida de confiança a instituição com vista a futura adopção,
não pode deixar de se entender que cessa a intervenção processual dos progenitores, os quais, em decorrência de tal,
deixam de ter acesso ao processo de promoção.
(Sumário elaborado pelo Relator)
Proc. 2207/06.8TMLSB-D.L1-1
Relator: Manuel Marques
Ver no SIMP - Ver na DGSI
39. ACSTJ de 09-10-2008
Processo de promoção e protecção. Menor. Confiança judicial de menores. Adopção.
I -No decretamento da medida de confiança do menor a pessoa singular ou instituição com vista a futura adopção releva
não só o interesse dos pais, mas fundamentalmente o interesse do menor.
II - Em caso de conflito entre o interesse do menor e o dos pais, deve decidir-se a favor do primeiro.
Agravo n.º 2742/08 -2.ª Sec. Oliveira Vasconcelos (Relator) Serra Baptista Duarte Soares
(Sumário do Boletim do STJ)
40. ACSTJ de 09-10-2008
Confiança judicial de menores. Adopção. Pressupostos. Poderes do Supremo Tribunal de Justiça.
I -Não está na competência deste STJ substituir a medida que foi aplicada pelas instâncias por qualquer outra pois a
escolha da medida que melhor se adequa ao caso concreto obedece a critérios de oportunidade e conveniência -art.
1411.º, n.º 2, do CPC.
II - Por isso, o objecto do presente recurso cinge-se a saber se se mostram verificados os pressupostos legais da medida
aplicada, ou seja, se os pais, por acção ou omissão, puseram em perigo grave a segurança, a saúde, a formação, a

educação ou o desenvolvimento das menores e se os mesmos revelaram desinteresse pelos fi1hos, em termos de
comprometer seriamente a qualidade e a continuidade daqueles vínculos -art. 1978.º, n.º 1, do CC.
III - Resultando dos factos provados que as menores sofriam de carências alimentares e não eram devidamente cuidadas
ao nível da higiene e saúde, a casa, para além de não ter as mínimas condições de habitabilidade, encontrava-se sempre
suja e desarrumada, chegando a existir nos aposentos roupa e comida em putrefacção, persistindo a carência dos
menores não obstante o apoio que os pais receberam no âmbito do rendimento social de inserção e do programa
alimentar da segurança social, as visitas e o convívio entre os pais e as menores não criam uma dinâmica de segurança,
de bem-estar e de fortalecimento dos laços familiares, sendo antes fonte de perturbação do desenvolvimento
harmonioso das crianças, nos termos do art. 1978.º, n.º 2, do CC, na verificação das situações previstas no seu n.º l, o
tribunal deve atender prioritariamente aos direitos e interesses das menores, pelo que, os fundamentos do presente
recurso não afastam o bem fundado da decisão de confiança judicial proferida pela Relação.
Agravo n.º 2780/08 -6.ª Sec. Azevedo Ramos (Relator) Silva Salazar Nuno Cameira
(Sumário do Boletim do STJ)
41. ACSTJ de 01-07-2008
Processo de promoção e protecção. Alteração. Recurso de agravo. Processo de jurisdição voluntária. Confiança judicial
de menores. Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça.
I -Nos processos judiciais de promoção e protecção, os recursos das decisões que se pronunciem sobre a aplicação,
alteração ou cessação de medidas de promoção e protecção aplicadas a menores são processados e julgados como os
agravos em matéria cível -arts. 123.º e 124.º, n.º 1 da Lei n.º 147/99, de 01-09.
II - Como dispõe o art. 100.º da LPCJP, o processo judicial de promoção e protecção assume a natureza de um processo
de jurisdição voluntária, processo este no qual as decisões são proferidas em conformidade com as soluções de
conveniência e oportunidade, que, de acordo com a via do bom senso, sejam tidas como mais adequadas pelo julgador,
relativamente à situação concreta que se lhe apresenta para apreciação, pelo que, em obediência ao preceituado no art.
1411.°, n.º 2, do CPC, a escolha, pelo tribunal a quo, da medida de protecção que pelo mesmo foi considerada como a
mais adequada à situação factual que se mostra provada, não é susceptível de sujeição a qualquer juízo de valoração por
parte deste STJ, cuja intervenção apenas se pode circunscrever à verificação/inverificação dos pressupostos legais à
mesma respeitantes.
III - A decretada medida de confiança das menores a instituição com vista a futura adopção, cujo acolhimento legal tem
assento no art. 1978.º, n.º 1, al. d), do CC, tem como pressuposto para a sua respectiva aplicação, que os pais omitam o
cumprimento dos seus deveres fundamentais para com os filhos, colocando em perigo, de forma grave, o seu
desenvolvimento integral, relativamente à sua segurança, saúde, formação e educação.
IV - Reflectindo a matéria de facto um evidente desfasamento das obrigações mínimas exigíveis a uma mãe, no sentido
de propiciar aos filhos uma alimentação, hábitos de vida e um bem estar, tendentes ao seu adequado desenvolvimento,
de acordo com as suas respectivas condições económicas, e um evidente afastamento das menores relativamente à
progenitora, pouco consentâneo com o comportamento comum que os filhos, com a idade daquelas, têm para com os
pais, mostram-se objectivamente preenchidos os requisitos legais que condicionam e determinam a aplicação da medida
decretada.
Agravo n.º 663/08 -6.ª Sec. Sousa Leite (Relator) Salreta Pereira João Camilo
(Sumário do Boletim do STJ)
42. Acórdão da Relação de Lisboa de 24-06-2010
ADOPÇÃO. INTERESSE DA CRIANÇA.
1 - O superior interesse da criança e do jovem deve ser entendido como o direito do menor ao desenvolvimento são e
normal no plano físico, intelectual, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
2 - Quando a família biológica é ausente ou apresenta disfuncionalidades que comprometem o estabelecimento de uma
relação afectiva gratificante e securizante com a criança impõe-se que se salvaguarde o superior interesse da criança,
particularmente através da adopção.
(Sumário da Relatora)
Proc. 80/09.3TMPDL.L1-6
Relator: FÁTIMA GALANTE
Ver no SIMP - Ver na DGSI
43. Acórdão da Relação de Coimbra de 29-03-2011
CONFIANÇA JUDICIAL DE MENOR. ADOPÇÃO.
I - As finalidades subjacentes à aplicação de medidas de promoção dos direitos e de protecção das crianças e jovens em
risco assentam primordialmente na necessidade de afastar o perigo em que os menores se encontram e proporcionar-lhes
as condições que permitam proteger a sua segurança, saúde, formação e educação, bem-estar físico e desenvolvimento
integral (als. a) e b) do artº 34º da LPCJP).
II - A confiança judicial do menor com vista à adopção foi introduzida no nosso sistema jurídico através do D. L. nº
185/93, de 22/05, e representa uma alteração substancial do anterior regime que no artº 1978º do CC regulava a
declaração de estado de abandono.
III - Nos termos do actual artº 1978º do CC (na redacção que lhe foi dada pela Lei nº 31/2003, de 22/08), para que se
decrete a medida de confiança judicial a casal, pessoa singular ou instituição, é necessária a demonstração de
inexistência ou que se encontram seriamente comprometidos os vínculos afectivos próprios da filiação, através da
verificação objectiva - independentemente de culpa na actuação dos pais - de qualquer uma das situações enunciadas no
nº 1 do artº 1978º do CC.
IV - O perigo a que se alude na al. d) do nº 1 do artº 1978º do CC é aquele a que se faz referência no nº 3 deste mesmo
preceito: considera-se que o menor se encontra em perigo quando se verificar alguma das situações assim qualificadas
pela legislação relativa à protecção e promoção dos direitos dos menores.
V - O artº 3º, nº 1, da Lei nº 147/99 preceitua que a intervenção para promoção dos direitos e protecção da criança e do
jovem em perigo tem lugar quando os pais ponham em perigo a sua segurança, saúde, formação, educação ou
desenvolvimento, ou quando esse perigo resulte de acção ou omissão de terceiros ou da própria criança ou do jovem e
que aqueles não se oponham de modo adequado a removê-lo.
Proc. 649/07.0TBMGL-B.C1
Relator: JACINTO MECA
Ver no SIMP - Ver na
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/425aa687636686c48025786f004cfc2a?OpenDocument'>
DGSI
44. Acórdão da Relação de Guimarães de 14-04-2011
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO
I. A criança ou o jovem não deve ser separado da sua família, ainda que temporariamente, a não ser em caso de absoluta

necessidade; no caso da criança ou do jovem ter uma família disfuncional haverá que a tentar recuperar e apoiar,
encontrando-se as respostas adequadas, ainda que provisoriamente; a aplicação das medidas que provoquem o
afastamento da criança ou do jovem da sua família e consequente institucionalização ou colocação familiar é o último
recurso, apenas possível quando não é previsível o seu regresso à família, sendo subsidiárias daquelas que promovam a
sua adopção.
II. Para que se verifiquem as situações previstas no artigo 1978º, nº 1, alíneas c), d) e e), do C.C., não se exige que as
mesmas se imputem aos pais a título de culpa, bastando-se a lei com a verificação objectiva dessas situações e com os
efeitos delas resultantes (inexistência ou comprometimento sério do estabelecimento dos vínculos afectivos próprios da
filiação).
Proc. 1194/09.5TBEPS.G1
Relator: AUGUSTO CARVALHO
Ver no SIMP - Ver na DGSI
45. Acórdão da Relação de Guimarães de 14-04-2011
MENOR. PROTECÇÃO DA CRIANÇA. PROMOÇÃO.
I - Integra o conceito de manifesto desinteresse a que alude a alínea e) do nº 1 do art. 1978º do CC, a conduta do
progenitor que nunca mais visitou o filho desde que separou da mãe deste, nunca o tendo visitado desde que se encontra
acolhido. O mesmo se diga da conduta da progenitora que, embora visite o filho, não imprimiu regularidade às visitas e
não conseguiu criar uma relação afectiva com o filho.
II - O superior interesse da criança a que se deve atender em primeiro lugar, não permite que esta possa ficar
indefinidamente à espera que os progenitores reúnam condições para o seu regresso à família natural.
Proc. 382/08.6TMCBR.G1
Relator: HELENA MELO
Ver no a SIMP - Ver na DGSI
46. Acórdão do STJ de 30-06-2011
PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ADOPÇÃO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. CONFIANÇA JUDICIAL DE MENORES.
NULIDADE DE ACÓRDÃO.
Data do Acordão: 06/30/2011 .
Votação: UNANIMIDADE Texto Integral: S Privacidade: 1 Meio Processual: REVISTA Decisão: NEGADA A REVISTA Legislação
Nacional: - CÓDIGO CIVIL, ARTIGO 1978º - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGOS 145º, Nº 5, 1410º, 1411º - LEI DE
PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO, APROVADA PELA LEI Nº 147/99, DE 1 DE SETEMBRO - ORGANIZAÇÃO
TUTELAR DE MENORES (DECRETO-LEI Nº 324/78, DE 27 DE NOVEMBRO) Jurisprudência Nacional: ACÓRDÃOS DO SUPREMO
TRIBUNAL DE 28 DE FEVEREIRO DE 2008, WWW.DGSI.PT, PROC. Nº 07B4681 E DE10 DE ABRIL DE 2008, WWW.DGSI.PT,
PROC., Nº 07B3832
Sumário:
1. A confiança a pessoa seleccionada para a adopção ou a instituição com vista a futura adopção provoca um corte das
relações eventualmente existentes com a família biológica do menor, pois é decretada com vista à futura adopção. 2.
Não pode ser determinada se o menor estiver a cargo e a viver com os parentes indicados no nº 4 do artigo 1978º do
Código Civil (ascendentes ou parentes até ao 3º grau da linha colateral), salvo se for prejudicial tal convivência, provoca
a inibição do exercício das responsabilidades parentais (artigo 1978º-A do Código Civil) e a nomeação de um curador
provisório (artigo 167º da OTM), faz cessar o direito a visitas da sua família natural, mantém-se até ser decretada a
adopção e não é passível de revisão (nºs 1 e 2 do artigo 62º-A da Lei de Protecção). 3. É pressuposto genérico desta
medida a inexistência ou o sério comprometimento dos vínculos afectivos próprios da filiação (corpo do nº 1 do artigo
1978º do Código Civil) e só pode ser decidida nas situações descritas nas diversas alíneas do mesmo nº 1, cuja verificação
é susceptível de ser controlada, em recurso, pelo Supremo Tribunal da Justiça. 4. Ao analisar-se tais requisitos, o
tribunal deve ter sempre em conta, prioritariamente, o superior interesse do menor, pelo que a respectiva aferição deve
ser feita objectivamente: a medida em causa não tem como objectivo punir ou censurar os pais, mas garantir a
prossecução do interesse do menor (nº 2).
Relatora: Maria dos Prazeres Pizarro Beleza
Ver no SIMP - Ver na DGSI
47. Acórdão da Relação de Lisboa
213/11.0TMFUN.L1-7
Relator: TOMÉ GOMES
PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO.CONFIANÇA COM VISTA A FUTURA ADOPÇÃO.FAMÍLIA BIOLÓGICA. INTERESSE DA
CRIANÇA.
1. No que respeita à natureza conclusiva, valorativa ou normativa dos enunciados de facto, em sede de factos do foro
psicológico, tratando-se de realidades dificilmente susceptíveis de percepção exterior directa, obtida por inferência
indutiva a partir de determinadas manifestações comportamentais, à luz das regras da experiência comum, a enunciação
dos mesmos bastar-se-á com uma descrição mais genérica das linhas de conduta reveladas, sem necessidade de uma
pormenorização exaustiva dos factos instrumentais em que se ancoram.
2. De igual modo, relativamente a factos de textura continuada, não se requer uma descrição de todos os episódios de
vida que encerram, mas apenas dos seus traços mais característicos.
3. O artigo 36º, nº 5 e 6, da Constituição privilegia a família biológica como célula fundamental para o processo de
socialização das crianças, já que é aí que se podem desenvolver as relações de afecto mais genuínas e os quadros de
referência mais personalizantes, forjados no histórico de cada família e no esteio dos papéis sociais desempenhados
pelos respectivos progenitores. 4. Não é a situação sócio-económica desfavorecida que há-de impedir o direito dos pais
de manterem e educarem os seus filhos, em conformidade com as suas posses e condição social, o que, se assim não
fosse, seria uma grave violação do princípio da igualdade e da cidadania, proclamados nos artigos 12.º, n.º 1, e 13.º da
nossa Lei Fundamental
5. Para que cada cidadão possa cumprir com estas tarefas, o Estado tem por incumbência proporcionar, na medida do
possível, meios e mecanismos para obviar às desigualdades existentes, mormente através de apoio social, sanitário e de
ensino.
6. Importa, no entanto, nunca perder de vista o superior interesse da criança na satisfação das suas necessidades
elementares, numa perspectiva de bem-estar e de um crescimento e desenvolvimento harmonioso e integral, nos planos
cognitivo, afectivo ou volitivo; também assim se cumpre o princípio da igualdade substancial no acesso ao estatuto de
um cidadão de pleno direito.
7. Esse interesse da criança implica a assunção consciente e séria das responsa-bilidades parentais, no sentido de esperar
dos pais os comportamentos e atitudes que lhes sejam razoavelmente exigíveis em função das suas condições económicosociais e do seu nível cultural.
(Sumário do Relator)

48. 9424/09.7TCLRS.L1-7,
Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 21-06-2011
MENORES. MEDIDA DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO. ADOPÇÃO.
[CRIANÇA GUINEENSE, DOENTE, ENTREGUE PELO PAI A TERCEIROS, QUE NÃO CUIDAM; ENTREGA A INSTITUIÇÃO]
Sumário: I - A protecção da infância não pode continuar exclusivamente centrada na ideia de recuperação da família
biológica, a todo o custo, esquecendo que o tempo das crianças, não é necessariamente o mesmo das suas famílias de
origem.
II - Esgotadas as possibilidades de a criança usufruir de um crescimento feliz e saudável dentro da sua família biológica,
com o apoio do Estado e da sociedade ou com o recurso à família biológica alargada, a adopção surge como a resposta
possível e desejável.
(Sumário da Relatora)
Relator: MARIA DO ROSÁRIO MORGADO
Ver na DGSI
49. Acórdão da Relação de Coimbra de 25-10-2011
PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENORES. CONFIANÇA. ADOPÇÃO.
'...critério para decidir se se deve ordenar a confiança do menor a uma instituição com vista a futura adopção...'
1. O critério para decidir se se deve ordenar a confiança do menor a uma instituição com vista a futura adopção consiste,
pois, em apurar se ocorre uma situação em que se verifica a inexistência de vínculos afectivos próprios da filiação entre
pais e filhos ou uma situação em que tais vínculos estejam «seriamente comprometidos».
2. Os «vínculos afectivos próprios da filiação», a que alude o n.º 1 do artigo 1978.º do Código Civil, são o resultado de um
processo que se prolonga no tempo, sujeito, inclusive, a retrocessos e que, por isso, exige para se formarem e manterem
que os pais se dediquem aos filhos de forma permanente, verificando e satisfazendo as suas necessidades físicas e
emocionais, corrigindo-lhes as suas acções desadequadas e mostrando-lhes por palavras e acções o afecto que sentem
por eles e fazendo-lhes sentir que eles têm valor para os pais e que aquela relação tem existido assim, existe e existirá
para sempre.
3. As acções dos pais e dos filhos, na sua mútua convivência, são factos que expressam os seus estados mentais,
cognitivos e afectivos, e revelam se esses «vínculos próprios da filiação» existem, não existem, estão em processo de
construção, de consolidação ou desagregação e permitem, ainda, efectuar um juízo de prognose sobre se no futuro tais
vínculos serão ou não algo de existente, de real, de efectivo.
4. Se os pais não conseguem cumprir os deveres de pais e com isso impedem no presente a formação dos «vínculos
próprios da filiação» e idêntico prognóstico é feito para o futuro, o interesse dos filhos indica que o caminho a seguir é o
da adopção.
Proc. 559/05.6TMCBR-A.C1
Relator: ALBERTO RUÇO
Ver na DGSI
50. [...a questão posta à consideração deste tribunal que se prende essencialmente com a falta das garantias de
defesa, e do cumprimento princípio contraditório, geradora da nulidade do acórdão sob recurso.]
Acórdão da Relação de Lisboa de 24-01-2012
MEDIDA DE CONFIANÇA A INSTITUIÇÃO COM VISTA A FUTURA ADOPÇÃO. [Princípio do Contraditório].
I - O atendimento dos princípios de audição e contraditório, na sua efetiva concretização, não se consubstancia em mero
formalismo, antes se traduz numa atividade tida por essencial para aferir da adequação da medida ao caso concreto, na
consideração do superior interesse da criança, nomeadamente levando em linha de conta as diligências probatórias que
possam ser solicitadas pelos pais, na medida em que se mostrem relevantes.
II - A possibilidade de aplicação da medida de confiança a instituição com vista a futura adoção, deve como tal, deforma
necessária ser referenciada nos autos previamente à sua aplicação, por importar num corte definitivo dos laços
familiares.
III - A omissão da possibilidade da aplicação dessa medida, na inexistência de alegações escritas do Ministério Público em
tal sentido, obstando, que de forma efetiva se realizasse o contraditório com a amplitude e sentido normativamente
previstos, inquina a decisão que venha a ser proferida determinado sua aplicação.
(Sumário da Relatora)
Proc. 3649/10.0TBBRR.L1-7
Relator: ANA RESENDE
Ver na DGSI
51. Acórdão da Relação de Guimarães de 08-01-2013
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. MEDIDA DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DO
MENOR. CONFIANÇA JUDICIAL DE MENORES. ADOPÇÃO
1 - A medida da alínea g), aditada pela lei 31/2003 de 22 de Agosto, pressupõe uma ruptura com a família natural, que
não apresenta os requisitos necessários para manter a criança e já não há perspectivas, em tempo útil, da mesma
conseguir reabilitar-se de molde a continuar a guarda e educação da criança. 2 Face ? idade e ? s carências afectivas,
impõe-se um corte com a família natural e a procura de uma família psicológica com interesses em investir num novo
projecto de vida para a menor, pelo que a medida aplicada é a adequada ? situação da menor.
Proc. 2933/11.0TBGMR-A.G1 Relator: ESPINHEIRA BALTAR
52. Acórdão da Relação de Lisboa de 11-06-2013
MEDIDA DE CONFIANÇA A INSTITUIÇÃO COM VISTA A FUTURA ADOPÇÃO. RESPONSABILIDADE PARENTAL.1. Em acção de
promoção e protecção de menor, em que é aplicada medida de confiança do menor com vista a futura adopção, não
basta invocar o vínculo afectivo entre pais e filhos, antes importando praticar actos e adoptar atitudes para com os filhos
que demonstrem o seu amor, a sua preocupação e a efectiva vontade de assumir as suas responsabilidades parentais,
bem como é preciso uma constância e qualidade de contactos que permita aos menores criarem e fortalecerem os laços
afectivos com os pais. 2. Para que se pondere a medida de apoio junto de familiares é necessário que estes se
constituam como solução alternativa séria para o futuro dos menores.
(Sumário doa Relatora)Proc. 7849/11.7TBCSC.L1-7 Relator: CRISTINA COELHO
53. Acórdão da Relação de Coimbra de 10-07-2013
MENORES. MEDIDA DE PROTECÇÃO. SITUAÇÃO DE PERIGO. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONFIANÇA PARA ADOPÇÃO.
1. A LPCJP (Lei nº 147/99, de 1 de Setembro), que tem por objecto a promoção dos direitos e a protecção das crianças e
dos jovens em perigo, por forma a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral, prevê a intervenção quando o
representante legal ou quem tenha a guarda de facto da criança ponham em perigo a sua segurança, saúde, formação,
educação ou desenvolvimento (arts. 1º e 3º). 2. Essa intervenção deverá pautar-se pelos princípios orientadores
enunciados no artº 4º, referenciando-se, desde logo, na al.a), o interesse superior da criança. 3. Na aplicação de uma
medida de promoção e protecção deve também observar-se o princípio da proporcionalidade, contemplado no art. 4º,

al.e), da LPCJP. 4. Um dos outros princípios orientadores da intervenção para a promoção dos direitos e protecção da
criança e do jovem em perigo é o da prevalência da família, o que significa que, neste domínio, deve ser dada
prevalência ? s medidas que integrem a criança na sua família (art. 4º, al.g), da LPCJP). 5. O superior interesse da
criança deve ser realizado tanto quanto possível dentro do enquadramento familiar natural, da família biológica e/ou
alargada. 6. Nesta medida, a adopção só pode surgir depois de esgotadas as possibilidades de integração na família
biológica, ou então depois de constatada a impossibilidade de integração satisfatória na família alargada. 7. É
pressuposto genérico da medida de confiança judicial com vista a futura adopção a inexistência ou o sério
comprometimento dos ?vínculos afectivos próprios da filiação (corpo do nº 1 do art. 1978º do C.Civil) e só pode ser
decidida nas situações descritas nas diversas alíneas do mesmo nº 1. 8. A situação tipificada na d) deste último normativo
que os pais, por acção ou omissão, mesmo que por manifesta incapacidade devida a razões de doença mental, ponham
em perigo a segurança, a saúde, a formação, a educação ou o desenvolvimento do menor exige que o mencionado perigo
seja ?grave, na medida em que de outra forma se não compreenderia o uso deste adjectivo.
Proc. 493/10.8TBMGL-A.C1 Relator: LUIS CRAVO
54. Acórdão da Relação de Guimarães de 24-10-2013
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. MEDIDA DE CONFIANÇA A INSTITUIÇÃO COM
VISTA A FUTURA ADOPÇÃO. INTERESSE DA CRIANÇA.
I - A consciência da importância da primazia da família biológica, impõe dar apoio ? s famílias que, não obstante
apresentarem disfuncionalidades, não comprometem o estabelecimento de uma relação afectiva gratificante para a
criança e manifestam a possibilidade de encontrarem o respectivo equilíbrio em tempo útil. II - Só assim não sendo
possível, deveremos partir para soluções fora do âmbito familiar, tanto mais que hoje é pacificamente adquirido a menor
valia dessas alternativas. III - Se a mãe da menor, com mais de 30 anos, ainda não conseguiu arranjar para si estabilidade
material e emocional, morando aqui e ali com pessoas que conhece há pouco, ou até nem conhece, sem suporte
financeiro para fazer face aos incontornáveis custos duma criança (aliás, nem mesmo para si própria), tendo
anteriormente outra filha de que não se mostrou capaz de sustentar e educar, não pode a menor ser entregue aos seus
cuidados, pois tal equivaleria a legitimar que esta criança andasse em vida errante, em casas de pessoas cuja idoneidade
se desconhece, exposta a perigos de vária natureza que a este tribunal se impõe configurar como possíveis e que tem a
obrigação de fazer evitar. IV- Justifica-se, assim, a medida de promoção e proteção de confiança a instituição com vista
? sua futura adopção, por ser aquela que lhe abre possibilidades de vir a encontrar uma família idónea que lhe
proporcione tudo a que tem direito, como estabilidade, equilíbrio, educação, perspectivas de um futuro, ou uma vida de
incertezas quanto a locais, pessoas, educação, saúde, etc..
Proc. 4699/12.7TBGMR.G1 Relator: RAQUEL REGO
55. Acórdão da Relação do Porto de 04-11-2013
RESPONSABILIDADES PARENTAIS. DIREITO À INFÂNCIA.
I - O direitos dos menores consagrado no artº 180º da OTM e no artº 1878º, nº 1 do Código Civil, tutelado igualmente no
artº 69º da Constituição da República Portuguesa direito ? infância, indubitavelmente prevalecem sobre interesses e
direitos dos seus progenitores. II - È inerente ? natureza humana que um pai, ou uma mãe, concedam os seus próprios
interesses em beneficio da estabilidade emocional e psicológica do filho. III - Não se trata, sequer, de abdicar dos seus
direitos mas, primordialmente, de cumprir os seus deveres. IV - Ser pai, ou mãe, è também manifestar naturalmente
este comportamento, sacrificando os seus naturais sentimentos e anseios, em homenagem aos direitos fundamentais de
uma criança crescer com segurança e apoio nas suas referências primeiras como são os comportamentos dos progenitores
no que ? sua própria pessoa respeita.
Proc. 10588/10.2TBVNG.P1 Relator: ANA PAULA CARVALHO
56. Acórdão da Relação de Lisboa de 05-12-2013
MEDIDA DE CONFIANÇA A INSTITUIÇÃO COM VISTA A FUTURA ADOPÇÃO. PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO
DE MENOR EM PERIGO. COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE MENORES.
?I - Irreleva, para efeitos de apreciar da bondade da decisão que aplicou a um menor a medida de proteção de confiança
a instituição com vista a futura adoção, a circunstância de, no entretanto, enquanto tal medida se não mostra
executada, e ao longo de cinco meses, o menor se manter a viver com a mãe, ?sem notícia de qualquer situação de
perigo.
II As circunstâncias que determinaram a aplicação, por acordo celebrado entre a progenitora e a CPCJ, de uma primeira
medida de acolhimento em instituição, posteriormente substituída por apoio junto dos pais (progenitora), não têm de ser
ignoradas, quando se trata de, verificado o incumprimento e insucesso daquela última medida, aquilatar da verificação
de situação de perigo para o menor, fundamentadora da aplicação de nova medida de proteção, qual seja a de confiança
a instituição com vista a futura adoção.
(Sumário do Relator)Proc. 2617/12.1TBBRR.L1-2 Relator: EZAGÜY MARTINS
57. Acórdão da Relação do Porto de 13-01-2014
MENORES MEDIDAS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO. INSTITUCIONALIZAÇÃO POR 4 ANOS. CONFIANÇA DE MENOR COM VISTA À
ADOPÇÃO. VISITA. PROGENITORES.
I - A aplicação da medida de promoção e protecção de confiança a instituição com vista a futura adopção é adequada e
necessária, no caso de três irmãos, crianças com 6, 5 e 3 anos de idade, institucionalizados desde Julho de 2012, cujos
pais não dispõem de condições reais, efectivas e actuais para assegurar o seu integral desenvolvimento e vêm adoptando
comportamentos omissivos comprometedores dos vínculos afectivos próprios da filiação, revelados pela verificação
objectiva de situações previstas nas alíneas d) e e) do art. 1978º do Código Civil, o que não se mostra invalidado apesar
das visitas efectuadas aos menores na instituição onde se encontram acolhidos. II - A institucionalização deve ocorrer
durante o menor tempo possível, de modo a evitar tudo o que de prejudicial acarreta para o desenvolvimento das
crianças e, deverá, apenas, manter-se, quando se perspective um regresso rápido ? família natural, caso isso não seja
possível, o superior interesse da criança, reconhece-lhes o direito a protecção alternativa, que pode incluir a adopção
art. 20º da Convenção sobre os Direitos da Criança. III - Um colo institucional nunca será, não importa o tamanho dos
recursos, tão íntimo, cuidadoso e afectuoso quanto o de uma família, seja natural ou substitutiva. IV - Exploradas todas
as alternativas de menor dano no decorrer dos últimos quatro anos, desde a data da sinalização da situação de
negligência dos menores, a manutenção da medida de institucionalização, aplicada provisoriamente, não pode ter
acolhimento, se não houve qualquer evolução positiva dos progenitores, comparativamente ? quela que existia quando
foi aplicada a medida de apoio junto dos pais, no âmbito da CPCJ.
Reclamações:Proc. 296/12.5TMMTS.P1 Relator: RITA ROMEIRA
58. Acórdão da Relação de Lisboa de 27-02-2014
MEDIDA DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO. PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO.
FILIAÇÃO. CONFIANÇA COM VISTA A FUTURA ADOPÇÃO.
I - Do regime legal e convencional em vigor emana a conceção de que o desenvolvimento feliz e harmonioso de uma
criança se processa e deve realizar-se no seio da família biológica, tida como a mais capaz de proporcionar ? criança o

necessário ambiente de amor, aceitação e bem estar; porém, se esta não poder ou não quiser desempenhar esse papel,
haverá que, sendo possível, optar pela sua integração numa outra família, através da adoção. II - Constitui pressuposto
da medida de confiança de menor para adoção que ?não existam ou ?se encontrem seriamente comprometidos os
vínculos afectivos próprios da filiação - tal situação será constatada ?pela verificação objectiva de qualquer das situações
previstas nas diversas alíneas do n.º 1 do art.º 1978.º do Código Civil (corpo do n.º 1 do art.º 1978.º). III - Ou seja, a
ocorrência de qualquer dessas situações constituirá via necessária para a demonstração da inexistência ou do sério
comprometimento do vínculo afetivo entre o progenitor e a criança, para o efeito da confiança da criança para adoção;
adicionalmente, porém, haverá que apreciar se essas situações traduzem, em concreto, inexistência ou sério
comprometimento dos vínculos afetivos próprios da filiação. IV - Sendo certo que os vínculos afetivos que obstam ?
aplicação da medida sob análise são os ?próprios da filiação: não basta que haja relação afetiva entre pais e filhos, é
necessário que esta assuma a natureza de verdadeira relação pai/mãe filho, com a inerente auto-responsabilização do
progenitor pelo cuidar do filho, por lhe dar orientação, estimulá-lo, valorizá-lo, amá-lo e demonstrar esse amor de forma
objetiva e constante, de molde que a própria criança encare o progenitor como referência com as referidas
caraterísticas.
(Sumário do Relator)Proc. 1035/06.5TBVFX-A.L1-2 Relator: JORGE LEAL
59. Ac. do TRC de 27.04.2017 : I ? A medida de promoção e protecção de confiança a pessoa seleccionada para
adopção, prevista no art.35º, alínea g) da LPJCP (Lei nº 147/99, de 1/9), foi introduzida pela Lei nº 31/2003, de 22/8, e
pressupõe que se demonstre, desde logo, uma situação de perigo.II - O perigo exigido na alínea d) do nº1 do art.1978º do
CC é aquele que se apresenta descrito no art.3º da LPCJP, conforme expressamente se remete no nº3 do art.1978º do CC,
sem que pressuponha a efectiva lesão, bastando, assim, um perigo eminente ou provável.III - Apesar de na alínea d) do
nº1 do art.1978º (na redacção da Lei nº31/2003) estar previsto apenas a incapacidade dos pais por doença mental, o
espectro normativo, numa interpretação teleológica, abrange outras situações similares.IV - A ?não existência ou sério
comprometimento dos vínculos afectivos próprios da filiação ( nº1 do art.1978º do CC) é um requisito autónomo comum a
todas as situações tipificadas.V - Por isso, é condição de decretamento da medida de confiança judicial que se
demonstre não existir ou se encontrem seriamente comprometidos os vínculos afectivos próprios da filiação, através da
verificação objectiva (independente de culpa da actuação dos pais) de qualquer das situações descritas no nº1 do
art.1978º do CC.VI - Os ?vínculos afectivos próprios da filiação? (art.1978º, nº1 CC) devem ter um suporte factual
consistente na interacção dinâmica entre pais e filhos, assente numa parentalidade responsável (?próprios da
filiação?).VII - A medida de promoção e protecção de confiança a pessoa seleccionada para a adopção ou a instituição
com vista a futura adopção (arts.38º-A e 62º-A da LPCJP), para além de afastar o perigo do menor, visa simultaneamente
a ?confiança pré-adoptiva?, dispensando a acção prévia de confiança judicial destinada ? adopção, significando que o
instituto da adopção é agora cada vez mais orientado para protecção das crianças e dos jovens.VIII - Toda a intervenção
deve ter em conta o ?interesse superior da criança?, princípio consagrado no art.3º, nº1 da Convenção Sobre os Direitos
da Criança, que a Lei de Protecção das Crianças e Jovens em Perigo coloca ? cabeça dos princípios orientadores (alínea a)
do art.4º), e enquanto conceito jurídico indeterminado carece de preenchimento valorativo, cuja concretização deve ter
por referência os direitos fundamentais, como o direito da criança ao desenvolvimento integral da sua personalidade e a
situação casuística.

SECÇÃO II
Medidas no meio natural de vida
Artigo 39.º
Apoio junto dos pais
A medida de apoio junto dos pais consiste em proporcionar à criança ou jovem apoio de natureza psicopedagógica
e social e, quando necessário, ajuda económica.

Jurisprudência
1.
Acórdão da Relação de Guimarães de 06-12-2007
MENORES
[FRATRIA. INSUFICIÊNCIA ECONÓMICA.]
I) Na determinação do superior interesse da criança deve ser visada a protecção física, moral e social
do menor mas não pode postergar-se o direito da família biológica, se subsistir a relação afectiva
entre a criança e os seus progenitores.
II) Não pode ser decretada a medida de confiança a instituição com vista a adopção relativamente a
crianças com base na pobreza da mãe e na genérica imputação de dificuldades cognitivas mesmo que
com rebate sobre o exercício da parentalidade, quando é patente o afecto que a progenitora por
eles nutre e do exame de personalidade a que foi sujeita resulta que tais limitações podem ser
supridas ou pelo menos minoradas com adequada assistência.
Proc. 2145/07-1
Relator: Gouveia Barros
Ver no SIMP - Ver na DGSI
2. Acórdão da Relação de Lisboa de 02-06-2009
MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO. MENOR.
I - Nas medidas de promoção dos direitos e de protecção das crianças e dos jovens em perigo a lei dá
primazia às que não envolvam o afastamento da criança dos pais ou da família em detrimento das
que se consubstanciam na colocação familiar ou institucional.
II - O princípio da prevalência da família não pode ser encarado em termos absolutos, deixando de
fazer sentido sempre que ocorram situações em que embora existam laços afectivos entre pais e
filhos, aqueles colocam em grave perigo a segurança, a saúde, a educação e o desenvolvimento
destes. Nessas situações, não está em causa o afecto e o amor aos filhos, mas a incapacidade para os
proteger e para lhes proporcionar as condições essenciais ao seu desenvolvimento saudável.
III - Revelando os autos que a disfuncionalidade da família biológica do menor poderá acarretar uma
situação de perigo (eminente ou provável) para a saúde física e mental deste se não ocorrer um

controlo da estabilidade psíquica dos progenitores, é possível aplicar medida provisória, dando
continuidade à permanência do menor junto dos pais, através de apoio junto destes, com sujeição à
condição de cumprimento por parte dos mesmos de prescrições de rigoroso acompanhamento de
proximidade.
(sumário da Relatora)
Proc. 4727/07.8TBVFX-A.L1-7
Relator: Graça Amaral
Ver no SIMP - Ver na DGSI
3. Acórdão da Relação de Lisboa de 23-04-2009
PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO. PROCESSO DE ADOPÇÃO. INTERESSE DA CRIANÇA.
[ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO VS APOIO JUNTO DOS PAIS.]
1. O superior interesse da criança e do jovem deve ser entendido como o direito do menor ao
desenvolvimento são e normal no plano físico, intelectual, moral, espiritual e social, em condições
de liberdade e dignidade.
2. O interesse da criança ou jovem, deve ser realizado na medida do possível no seio do seu grupo
familiar. Porém, em caso de colisão, sempre sobrelevará o interesse em se alcançar a plena
maturidade física e intelectual da criança/jovem, ainda que, o interesse de manter a criança/jovem
no agregado familiar seja postergado.
3. Do reconhecimento de que é direito fundamental da criança «poder desenvolver-se numa família
(art. 67 CRP) deriva que se a criança ou o jovem tem uma família que quer assumir as funções
parentais, de forma satisfatória, ainda que com o apoio da comunidade, haverá que a respeitar e
aplicar a medida de apoio junto dos pais ou de outro familiar.
4. A aplicação das medidas que provoquem o afastamento da criança ou do jovem da família e
consequente institucionalização ou colocação familiar é, assim, o último recurso, apenas sendo
possível quando é previsível o seu regresso à família, sendo subsidiárias daquelas que promovam a
sua adopção.
F.G.
Proc. 11162.03.5TMSNT.A.L1-1
Relator: Manuel Gonçalves
Ver no SIMP - Ver na DGSI
4. Acórdão da Relação de Lisboa de 24-07-2009
ACOLHIMENTO DE CRIANÇA EM INSTITUIÇÃO. INTERESSE DA CRIANÇA. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E
PROMOÇÃO.
I - A determinação do interesse superior da criança permite ao Juiz alguma discricionariedade, bom
senso e alguma criatividade, reclamando uma ponderação casuística em face duma análise da
situação concreta de cada criança e de todas as circunstâncias relevantes.
II - O interesse da criança deve ser realizado, na medida do possível, no seio do seu grupo familiar
natural e, por isso, há que apoiar as famílias disfuncionais, com apoios de natureza psicopedagógica, social ou económica, quando se vê que há possibilidade destas encontrarem o seu
equilíbrio.
III - A institucionalização constitui, pois, a solução extrema e final para alcançar a possibilidade de
fazer, ainda, regressar a criança ao seu meio natural.
IV - Não pode ser decretada a medida de acolhimento prolongado em instituição relativamente a
criança com base no analfabetismo da avó materna e da mãe e na genérica imputação de
dificuldades cognitivas mesmo que com incidência sobre o exercício das responsabilidades parentais,
quando tais limitações podem ser supridas ou, pelo menos, minoradas com adequada assistência.
Ver no SIMP - Ver na DGSI
5. Acórdão da Relação de Lisboa de 26-10-2010
MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO. REVISÃO. NULIDADE PROCESSUAL.
a) A revisão de medida de protecção antes decretada, visando a sua substituição pela medida
prevista na alínea g) do nº1 do artigo 35º da LPCJP, implica o cumprimento do disposto no nº2 do
artigo 114º do mesmo diploma, a audição dos interessados e a subsequente realização de debate
judicial;
b) Tendo o MºPº promovido a aplicação da medida de apoio junto dos pais por haver uma mera
suspeita de falta de higiene na residência do menor, viola o disposto nas alíneas d), e) e g) do artigo
4º e bem assim no artigo 37º, do mesmo diploma, a aplicação provisória da medida de acolhimento
em instituição, com base na observação exterior da residência, levada a efeito pelos peritos.
c) Tendo a menor sido acolhida em instituição distante de sua casa, quando os Serviços Sociais
competentes nada fizeram para mantê-la nas proximidades dos progenitores, não pode exigir-se que
estes se desloquem com frequência a visitar a menor como condição para possibilitar o seu retorno à
família biológica.
d) Estando adquirido que a habitação dos progenitores estava minimamente cuidada, não estava mal
cuidada, suja ou desarrumada e era uma casa razoável onde se pode viver, ainda que precisando de
alguns melhoramentos, é ilegal a manutenção da institucionalização da menor com base no facto de
não terem sido realizados todos os melhoramentos, tanto mais que a própria Segurança Social criou a
expectativa, ainda insatisfeita, de que iria comparticipá-los.
(Sumário do Relator) Decisão Texto Parcial:
Proc. 6116/08.8TBCSC.L1-7
Relator: GOUVEIA DE BARROS
Ver no SIMP - Ver na DGSI
6. Acórdão da Relação de Lisboa de 20 de Março de 2012
PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO. CIGANOS.ESTABELECIMENTO DE ENSINO.INTERESSE DA
CRIANÇA.
Processo n.º 783/11.2TBBRR.L1-1
Relator: Afonso Henrique
Sumário:
I - A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças tutela direitos que no caso vertente
são antagónicos e o mesmo acontece com a Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo.
II - Entre a recusa dos progenitores relativamente à frequência da escola pela menor no contexto da

sua organização cultural, e o interesse da mesma menor em cumprir (pelo menos) o período de
escolaridade obrigatória deve prevalecer este último.
III - Para se conseguir o escopo pretendido há que realizar um trabalho pedagógico junto dos pais da
menor, sendo a medida adequada para esse fim a prevista no artº35º nº1 a) da LPCJP.
Ver texto integral na DGSI
7. Acórdão da Relação de Lisboa de 03-12-2013
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. MEDIDA DE APOIO JUNTO DA
MÃE. REVISÃO.
I - O processo judicial de promoção e protecção é de jurisdição voluntária (art.100º, da Lei nº147/99,
de 1/9, que aprovou a Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo), pelo que não há,
propriamente, um conflito de interesses a compor, mas um só interesse a regular, muito embora
possa haver um conflito de representações ou opiniões acerca do mesmo interesse. II - Os princípios
a que obedece a intervenção para a promoção dos direitos e protecção da criança e do jovem em
perigo, encontram-se previstos no art.4º, destacando-se, em primeiro lugar, o interesse superior da
criança e do jovem (cfr. a al.a)). III - Depois, entre outros, haverá que ter em consideração, por um
lado, o princípio da proporcionalidade e actualidade, nos termos do qual a intervenção deve ser a
necessária e adequada ? situação concreta de perigo no momento em que a decisão é tomada, só
podendo interferir na vida da criança ou do jovem e na da sua família na medida do que for
estritamente necessário a essa finalidade (cfr. a al.e)). IV - E, por outro lado, os princípios da
responsabilidade parental e da prevalência da família, segundo os quais a intervenção deve ser
efectuada de modo que os pais assumam os seus deveres, devendo ser dada prevalência ? s medidas
que integrem a criança ou o jovem na sua família (cfr. as als.f) e g)). V - As medidas de promoção e
protecção ou são executadas no meio natural de vida, como acontece, por exemplo, com a de apoio
junto dos pais, ou em regime de colocação, como acontece, designadamente, com a de acolhimento
em instituição (cfr. o art.35º, nºs1, als.a) e f), 2 e 3). VI - Tendo a decisão recorrida mantido em
execução a medida de apoio junto da mãe até ao final de 2013, e, sobretudo, tendo-a subordinado a
várias obrigações, haverá que aguardar o fim daquele prazo, dada a sua proximidade, para que, face
aos novos elementos entretanto apurados, e em sede de revisão da medida aplicada, se possa optar
pela intervenção que se mostre mais adequada ? situação em que o menor se encontre nesse
momento. VII - Caso contrário, substituindo-se, aqui e agora, a medida aplicada pela pretendida
medida de acolhimento institucional, violar-se-ia o princípio da actualidade, legalmente consagrado.
(Sumário do Relator)Proc. 260/09.1TBCSC-A.L1-7 Relator: ROQUE NOGUEIRA
8. Acórdão da Relação de Lisboa de 27-03-2014
PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO. PRAZO. CESSAÇÃO.
I) Decorrido o prazo a que alude o artigo 63.º, n.º 1, alínea a), da LPCJP, cessa a medida de
promoção e protecção aplicada. II) A medida de promoção e protecção de apoio junto de familiar
tem um carácter de excepcionalidade, de urgência de intervenção e de provisoriedade que
determina a fixação de prazo peremptório para a sua duração/prorrogação. III) A intervenção
suscitada por aquela medida destina-se a promover uma alteração no meio de vida do menor, em
ordem a transformá-lo num meio adequado ao seu desenvolvimento; não sendo tal conseguido,
medidas mais definitivas devem ser encaradas, indicando o legislador aquele prazo para que se
conclua por tal. IV) Com a consagração de um prazo peremptório para a cessação, o legislador
pretendeu obstar a que as prorrogações ad infinitum criem a ilusão de uma intervenção promotora
do interesse do menor onde apenas se verifica impotência, inadequação ou inércia. V) O interesse do
menor é prejudicado pelo desrespeito desse prazo sem que sejam tomadas as medidas mais
definitivas que instituam um sólido projecto de vida e afastem os perigos que justificaram a
intervenção, não pela cessação da medida. VI) O regime do artigo 21.º do Decreto-Lei 12/2008
permite manter o acompanhamento que se entenda conveniente até intervenção adequada. VII)
Pelos mesmos motivos não é permitido ?substituir a prorrogação da medida após o prazo máximo
pela marcação da conferência a que alude o artigo 112.º, da LPCJP. (AAC)
Proc. 2333/11.1 TBTVD.L1-6 Relator: ANA DE AZEREDO COELHO

Artigo 40.º
Apoio junto de outro familiar
A medida de apoio junto de outro familiar consiste na colocação da criança ou do jovem sob a guarda de um
familiar com quem resida ou a quem seja entregue, acompanhada de apoio de natureza psicopedagógica e social e,
quando necessário, ajuda económica.

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação de Coimbra de 30-09-2003
PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO
No caso de um menor se encontrar em situação de perigo, por evidenciar sinais de um
comportamento perturbado, com isolamento e atitudes agressivas, mostrando-se emocional
e afectivamente abalado, o processo melhor adequado a tal situação é o de promoção dos
direitos e da protecção da criança e do jovem em perigo previsto na Lei n° 147/99, de 1 de
Setembro, e não o de entrega judicial de menor previsto no art. 191º da O.T.M.
Proc. 2112/03
Relator: Monteiro Casimiro
Ver no SIMP - Ver na DGSI
2. Acórdão da Relação do Porto de 03-10-2011
PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENORES. APOIO JUNTO DE FAMILIAR.
I-. A escolha da medida deve ser proporcional e adequada à situação de perigo em que a
criança ou jovem se encontram.
Por certo, se uma medida é ajustada numa situação concreta, - noutra será de todo inútil
para alcançar o fim que se propõe e por isso, só ponderadas as circunstâncias do caso

concreto, como sejam, a idade da criança ou jovem, enquadramento familiar e social,
disfunções da família ou agregado familiar onde se encontra e personalidade dos
progenitores ou da pessoa a quem foi confiado, se pode determinar a medida a adoptar.
II. Não se justifica alterar a medida provisória de promoção e protecção, quando apesar do
apoio social, a progenitora continua a não revelar capacidade para assumir numa vivência
quotidiana as responsabilidades parentais e acautelar os interesses da menor, manifestando
insegurança no que concerne à gestão dessas obrigações.
Proc. 384/08.2TMBRG-C.P1
Relator: ANA PAULA AMORIM
Ver na DGSI
3. Acórdão da Relação de Lisboa de 29-04-2014
PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO. INTEGRAÇÃO FAMILIAR. INSTITUCIONALIZAÇÃO.
APOIO JUNTO DE OUTRO FAMILIAR. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA.
Há que privilegiar a integração familiar perante a institucionalização, ou seja, dar primazia
? s relações biológicas, quando há um mínimo de garantia que as mesmas não sejam
perniciosas para a criança, satisfazendo os seus interesses quer em termos afectivos, quer
em termos de um harmónico desenvolvimento educacional, sem perigo para a sua vida ou
integridade física. (Sumário da Relatora)
Proc. 2454/13.6TBVFX.L1-1 Relator: MARIA DO ROSARIO GONÇALVES

Artigo 41.º
Educação parental
1 - Quando sejam aplicadas as medidas previstas nos artigos 39.º e 40.º, os pais ou os familiares a quem a criança
ou o jovem sejam entregues podem beneficiar de um programa de formação visando o melhor exercício das
funções parentais.
2 - O conteúdo e a duração dos programas de educação parental são objeto de regulamento.

Artigo 42.º
Apoio à família
As medidas de apoio previstas nos artigos 39.º e 40.º podem abranger o agregado familiar da criança e do jovem.

Artigo 43.º
Confiança a pessoa idónea
1 - A medida de confiança a pessoa idónea consiste na colocação da criança ou do jovem sob a guarda de uma
pessoa que, não pertencendo à sua família, com eles tenha estabelecido relação de afetividade recíproca.
2 - A medida pode ser acompanhada de apoio de natureza psicopedagógica e social e, quando necessário, de ajuda
económica.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação de Lisboa de 26-07-2006
ADOPÇÃO. CONFIANÇA ADMINISTRATIVA DE MENORES.
I - Não é de equiparar a situação de entrega da criança, no âmbito de aplicação de um medida de promoção e protecção,
à família de acolhimento, à da confiança administrativa do menor, que surge, face à lei, num quadro de intervenção dos
organismos de segurança social com vista a futura adopção (artigo 3º do DL nº 185/93, de 22 de Maio).
II - A medida de confiança a pessoa idónea aplicada ao menor que foi entregue à família de acolhimento seleccionada
para o efeito, não pode mais tarde valer como confiança administrativa da criança à família de acolhimento, colocando
os seus membros ou alguns deles na posição de candidato a adoptante.
III - São institutos que se complementam, mas que assentam em pressupostos diferentes e visam responder a realidades
diversas, não podendo, por isso, ser confundidos ou equiparados.
IV - Tal não significa que possa ignorar-se a situação de facto criada pela longa permanência do menor no seio da família
que o acolheu. Esta vinculação afectiva que se criou não deve ser cortada. A solução passa pela salvaguarda do superior
interesse da criança, que se sobrepõe a qualquer outro.
V - Há que encontrar uma solução que permita o desenvolvimento harmonioso e o crescimento do menor no seio da
família que o acolheu e criou e que proteja os laços afectivos que estabeleceu, sem rupturas nefastas para o seu
equilíbrio e desenvolvimento emocional, designadamente, transferindo-se a curadoria provisória para os aqui candidatos
a adoptantes, logo que seleccionados, em conformidade com o que dispõe o nº 3 do artigo 167º da Organização Tutelar
de Menores aprovada pelo DL nº 314/78, de 27 de Outubro, com a redacção dada pela Lei nº 31/2003, de 22 de Agosto.
Proc. 6589/2006-6
Relator: Fernanda Isabel Pereira
Ver no SIMP - Ver da DGSI
2. Acórdão da Relação de Guimarães de 24-04-2008
MENORES
I) É pressuposto essencial de qualquer medida de protecção a favor de criança que esta se encontre numa situação de

perigo actual para a sua vida ou integridade física.
II) Tendo a progenitora entregue a sua filha de 17 meses aos cuidados de uma ama, por não ter meios para a sustentar
nem habitação estável em virtude de se encontrar ilegalmente em Portugal, é ilegítima a recusa da ama de devolver a
menor à mãe quando esta se propõe regressar ao seu país em cumprimento de medida de expulsão decretada pela
competente entidade administrativa.
Estando a mãe da criança em Centro de Atendimento Temporário a aguardar a concretização da expulsão para o seu
país, onde vai juntar-se a seus pais que dispõem de boa situação económica e a outra filha que deixara à sua guarda, não
há qualquer fundamento para o tribunal decretar a medida de confiança a favor da referida ama, quer porque inexiste
qualquer perigo, quer porque a própria decisão viola o princípio matricial no nosso sistema jurídico da prevalência da
família.
Proc. 864/08-2
Relator: Gouveia Barros
Ver no SIMP - Ver na DGSI
3. Acórdão da Relação de Guimarães de 21-05-2003
ADOPÇÃO.
[CONVERSÃO DE MEDIDA TUTELAR DO ARTIGO 18 E) DA OTM EM CONFIANÇA A PESSOA IDÓNEA. PEDIDO DE ADOPÇÃO
RESTRITA.]
1 - A fase administrativa do processo de adopção não é condição necessária para que a adopção possa ser concretizada.
2 - Essencial é que verifiquem os pressupostos materiais da adopção e que o tribunal, na sua intervenção os reconheça.
3 - Apenas se exige o inquérito previsto no artigo 1973 n.º2 do C.Civil, que fornecerá ao tribunal os elementos
indispensáveis para aquilatar da situação económica, social e psicológica do adoptando e adoptante com vista à decisão
final sobre o pedido de adopção.
Proc. 331/03-1
Relator: Espinheira Baltar
Ver no SIMP - Ver na DGSI

Artigo 44.º
Colocação sob a guarda de pessoa idónea selecionada para adoção
(Revogado.)
Contém as alterações dos seguintes diplomas:

Consultar versões anteriores deste artigo:

- Lei n.º 31/2003, de 22/08

-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 45.º
Apoio para a autonomia de vida
1 - A medida de apoio para a autonomia de vida consiste em proporcionar diretamente ao jovem com idade
superior a 15 anos apoio económico e acompanhamento psicopedagógico e social, nomeadamente através do acesso
a programas de formação, visando proporcionar-lhe condições que o habilitem e lhe permitam viver por si só e
adquirir progressivamente autonomia de vida.
2 - A medida referida no número anterior pode ser aplicada a mães com idade inferior a 15 anos, quando se
verifique que a situação aconselha a aplicação desta medida.

SECÇÃO III
Medidas de colocação
SUBSECÇÃO I
Acolhimento familiar
Artigo 46.º
Definição e pressupostos
1 - O acolhimento familiar consiste na atribuição da confiança da criança ou do jovem a uma pessoa singular ou a
uma família, habilitadas para o efeito, proporcionando a sua integração em meio familiar e a prestação de
cuidados adequados às suas necessidades e bem-estar e a educação necessária ao seu desenvolvimento integral.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se que constituem uma família duas pessoas casadas
entre si ou que vivam uma com a outra há mais de dois anos em união de facto ou parentes que vivam em
comunhão de mesa e habitação.
3 - O acolhimento familiar tem lugar quando seja previsível a posterior integração da criança ou jovem numa
família ou, não sendo possível, para a preparação da criança ou jovem para a autonomia de vida.
4 - Privilegia-se a aplicação da medida de acolhimento familiar sobre a de acolhimento residencial, em especial
relativamente a crianças até aos seis anos de idade, salvo:

a) Quando a consideração da excecional e específica situação da criança ou jovem carecidos de proteção imponha
a aplicação da medida de acolhimento residencial;
b) Quando se constate impossibilidade de facto.
5 - A aplicação da medida de acolhimento residencial nos casos previstos nas alíneas a) e b) do número anterior é
devidamente fundamentada.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Diversos
1. O DL n.º 11/2008, de 17 de Janeiro, estabelece o regime de execução do acolhimento familiar previsto na lei de
protecção de crianças e jovens em perigo.
Mantém-se em vigor a alínea b) do n.º 2 e n.os 3 e 4 do artigo 4.ºdo DL n.º 190/92, de 3 de Setembro.
2. Cfr. informação genérica sobre o acolhimento familiar no site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (em Novembro
de 2009).

Jurisprudência
1. Acórdão do STJ de 15-10-2002
RECURSO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
[CONCEITO DE FAMÍLIA DE ACOLHIMENTO]
A Família de acolhimento voluntário que aceita a guarda de uma criança de dois anos, criança em perigo, debilitada e
sem alguém que quisesse tratar dela mas que, algum tempo depois de estar entregue a essa família, recuperou saúde e
evoluiu favoravelmente, tal família tem legitimidade para agravar da decisão judicial que ordenou a entrega dessa
criança à mãe natural.
Proc. 02A2314
Relator: Pinto Monteiro
Ver no SIMP - Ver na DGSI
Cfr. sobre este Acordão, Helena Bolieiro e Paulo Guerra, 'A Criança e a Família...', Coimbra Editora, 2009, nota 57, págs.
64.
2. Acórdão da Relação de Lisboa de 26-07-2006
ADOPÇÃO. CONFIANÇA ADMINISTRATIVA DE MENORES.
I - Não é de equiparar a situação de entrega da criança, no âmbito de aplicação de um medida de promoção e
protecção, à família de acolhimento, à da confiança administrativa do menor, que surge, face à lei, num quadro de
intervenção dos organismos de segurança social com vista a futura adopção (artigo 3º do DL nº 185/93, de 22 de Maio).
II - A medida de confiança a pessoa idónea aplicada ao menor que foi entregue à família de acolhimento seleccionada
para o efeito, não pode mais tarde valer como confiança administrativa da criança à família de acolhimento, colocando
os seus membros ou alguns deles na posição de candidato a adoptante.
III - São institutos que se complementam, mas que assentam em pressupostos diferentes e visam responder a realidades
diversas, não podendo, por isso, ser confundidos ou equiparados.
IV - Tal não significa que possa ignorar-se a situação de facto criada pela longa permanência do menor no seio da família
que o acolheu. Esta vinculação afectiva que se criou não deve ser cortada. A solução passa pela salvaguarda do superior
interesse da criança, que se sobrepõe a qualquer outro.
V - Há que encontrar uma solução que permita o desenvolvimento harmonioso e o crescimento do menor no seio da
família que o acolheu e criou e que proteja os laços afectivos que estabeleceu, sem rupturas nefastas para o seu
equilíbrio e desenvolvimento emocional, designadamente, transferindo-se a curadoria provisória para os aqui candidatos
a adoptantes, logo que seleccionados, em conformidade com o que dispõe o nº 3 do artigo 167º da Organização Tutelar
de Menores aprovada pelo DL nº 314/78, de 27 de Outubro, com a redacção dada pela Lei nº 31/2003, de 22 de Agosto.
Proc. 6589/2006-6
Relator: Fernanda Isabel Pereira
Ver no SIMP - Ver da DGSI
3. Acórdão da Relação de Évora de 25-01-2007
ADOPÇÃO. CONFIANÇA A PESSOA SELECCIONADA PARA ADOPÇÃO.
I - É a partir do desempenho da função parental que se organiza a relação. Para uma criança, mãe ou pai,
psicologicamente, são quem desempenha a respectiva função e vive como tal, duma forma autêntica e profunda.
II - Perante uma situação de alheamento dos pais pela sorte da criança e sendo manifesto que esse desinteresse
compromete seriamente os vínculos afectivos próprios da filiação, justifica-se, por isso, o corte (legal) total dos laços da
criança com os pais, e a sua confiança ao casal, seleccionado para a sua adopção e a quem tem estado entregue.
Proc. 2037/06-2
Relator: Manuel Marques
Ver no SIMP - Ver na DGSI
4. Acórdão da Relação de Lisboa de 15-05-2007
AUDIÇÃO DE CRIANÇAS. PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS. MENORIDADE.
I- Justifica-se a aplicação a menores da medida de acolhimento familiar (Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro-artigo
35.º,alínea e), e não a de acolhimento em instituição (artigo 35º,n.º1, alínea f) da Lei n.º 147/99)
II- De facto ,apesar de os menores e a tia paterna, que os acolheu provisoriamente, terem inicialmente declarado que
preferiam o acolhimento em Aldeia da Paz ( medida institucional) essa vontade foi alterada subsequentemente
III- A audição das crianças pode muito bem limitar-se a uma audição indirecta, através da Segurança Social, sem prejuízo
da sua subsequente audição pelo Tribunal
Proc. 3661/2007-7
Relator: Orlando Nascimento.
Ver no SIMP - Ver na DGSI
5. Acórdão da Relação de Coimbra de 22-05-2007
PODER PATERNAL. ÂMBITO. INIBIÇÃO DO PODER PATERNAL.
I - Até à maioridade ou emancipação, os filhos estão sujeitos ao poder paternal (artº 1877º C. Civ.), que incumbe aos

pais, a quem compete, no interesse dos filhos, velar pela segurança e saúde destes, prover ao seu sustento, dirigir a sua
educação, representá-los, ainda que nascituros, e administrar os seus bens.
II - Tendo falecido a mãe de um menor, o exercício do poder paternal ficou a pertencer ao pai - artºs 1903º, 1904º e
1912º C. Civ.
III - Só assim não será se o pai for judicialmente inibido, total ou parcialmente, de tal exercício, ou se for decretada
qualquer providência limitativa do mesmo (artºs 1918º e 1920º).
IV - Quando tiver sido decretada alguma das providências referidas no artº 1918º C.Civ., os pais conservam o exercício
do poder paternal em tudo o que com ela se não mostre inconciliável - artº 1919º C. Civ.
Proc. 12/99.5TBACB-A.C1
Relator: Artur Dias.
Ver no SIMP - Ver na DGSI
6. Acórdão da Relação de Coimbra de 22-05-2007
PODER PATERNAL. ÂMBITO. INIBIÇÃO DO PODER PATERNAL.
I - Até à maioridade ou emancipação, os filhos estão sujeitos ao poder paternal (artº 1877º C. Civ.), que incumbe aos
pais, a quem compete, no interesse dos filhos, velar pela segurança e saúde destes, prover ao seu sustento, dirigir a sua
educação, representá-los, ainda que nascituros, e administrar os seus bens.
II - Tendo falecido a mãe de um menor, o exercício do poder paternal ficou a pertencer ao pai - artºs 1903º, 1904º e
1912º C. Civ.
III - Só assim não será se o pai for judicialmente inibido, total ou parcialmente, de tal exercício, ou se for decretada
qualquer providência limitativa do mesmo (artºs 1918º e 1920º).
IV - Quando tiver sido decretada alguma das providências referidas no artº 1918º C.Civ., os pais conservam o exercício
do poder paternal em tudo o que com ela se não mostre inconciliável - artº 1919º C. Civ.
Proc. 12/99.5TBACB-A.C1
Relator: Artur Dias
Ver no SIMP - Ver na DGSI
7. Ac. do TRL de 30.09.2014
MENOR. INSTITUCIONALIZAÇÃO. CONFIANÇA. AVÓ.
1. Partindo da aceitação de que é desadequada a entrega do menor ? sua mãe que, para além dos problemas de saúde e
desequilíbrio emocional, também deixou de o visitar na instituição, pouco tempo depois de o mesmo ter sido
institucionalizado e até ? prolação da sentença,
2. Desde que, por um lado, se prove que:
(i) - o menor DC, desde que nasceu e até ? idade de uma ano e meio ? altura em que foi institucionalizado ? esteve
sempre aos cuidados da mãe e da avó materna;
(ii) - durante esse período, ?a avó materna cuidou do Diogo quer na ausência da mãe (durante o respetivo
internamento), quer durante o tempo que o menor viveu em sua casa com a mãe, ou seja, desde o seu nascimento até
ao acolhimento institucional provisório, assegurando sempre de forma adequada as necessidades e cuidados básicos de
suporte do menor? ;
e que
(ii)- ?enquanto o menor residiu com a mãe e a avó materna, mostrava-se cuidado e acompanhado em saúde Infantil e
com a Vacinação em dia, sendo assíduo e pontual na frequência de Equipamento de Infância, onde a progenitora e a avó
materna eram qualificadas como cordatas, cumpridoras e responsáveis, aceitando as orientações técnicas?,
E, por outro,
(iii)- não ressaltando qualquer facto palpável que leve a afirmar que a entrega do menor a esta avó possa fundar uma
situação de perigo para o menor Diogo. Bem pelo contrário,
3. Tratando-se de uma avó materna que sempre cuidou dele, sem mácula (como emerge dos relatórios, nomeadamente
do equipamento infantil -, e numa fase em que a criança necessita de mais e maiores cuidados pessoais e médicos).
E que, além disso,
4. Após a institucionalização, a avó materna tem comparecido na instituição em que o menor se encontra, visitando-o no
regime de visitas que lhe foi fixado: inicialmente bissemanal e, a partir de 26 de Abril de 2013, com um regime de
visitas três vezes por semana.
5. Tratando-se ainda de pessoa completou recentemente 53 anos de idade, que vive sozinha numa habitação com
condições de habitabilidade adequadas e organizada, onde existe um quarto destinada ao Diogo, com brinquedos e fotos
do neto no quarto e na sala e que ?trabalha como empregada de limpeza no período da manha, 5 horas diárias, de
segunda a sexta-feira, auferindo ? 500,00 mensais
6. Em lugar da institucionalização, é de privilegiar o ambiente de conforto e carinho familiar como resulta desde logo da
Constituição da República e da própia CJLPC.

Artigo 47.º
Tipos de famílias de acolhimento
(Revogado.)
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 48.º
Modalidades de acolhimento familiar
(Revogado.)
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

SUBSECÇÃO II
Acolhimento residencial
Artigo 49.º
Definição e finalidade
1 - A medida de acolhimento residencial consiste na colocação da criança ou jovem aos cuidados de uma entidade
que disponha de instalações, equipamento de acolhimento e recursos humanos permanentes, devidamente
dimensionados e habilitados, que lhes garantam os cuidados adequados.
2 - O acolhimento residencial tem como finalidade contribuir para a criação de condições que garantam a adequada
satisfação de necessidades físicas, psíquicas, emocionais e sociais das crianças e jovens e o efetivo exercício dos
seus direitos, favorecendo a sua integração em contexto sociofamiliar seguro e promovendo a sua educação, bemestar e desenvolvimento integral.
3 - Nos casos em que a criança ou jovem, de nacionalidade estrangeira, é acolhido em instituição pública,
cooperativa, social ou privada com acordo de cooperação com o Estado, a medida envolve a atribuição de
autorização de residência em território nacional pelo período necessário a uma decisão definitiva sobre eventual
pedido de naturalização, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 37/81, de 3 de outubro.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:

Consultar versões anteriores deste artigo:

- Lei n.º 142/2015, de 08/09

-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

- Lei n.º 26/2018, de 05/07

-2ª versão: Lei n.º 142/2015, de 08/09

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação de Évora de 01-07-2004
MENORES. MEDIDA TUTELAR. CESSAÇÃO.
I - O acolhimento de menor em instituição é uma das medidas de promoção e protecção das crianças e jovens em
perigo.
II - Em situação de emergência, é admissível a aplicação provisória da medida de acolhimento em instituição. Porém, tal
medida não pode ter uma duração superior a seis meses, cessando ipso lege se não for entretanto fixada a medida
definitiva.
Proc. 1663/04-2
Relator: Almeida Simões
Ver no SIMP - Ver na DGSI
2. Acórdão da Relação de Évora de 07-12-2006
PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENORES. ABUSO SEXUAL. CONFIANÇA PARA ADOPÇÃO.
I - As medidas de promoção dos direitos e de protecção das crianças e dos jovens em perigo visam afastar o perigo em
que estes se encontrem, proporcionar--lhes as condições que permitam proteger e promover a sua segurança, saúde,
formação, educação, bem-estar e desenvolvimento integral e garantir a recuperação física e psicológica das crianças e
jovens vítimas de qualquer forma de exploração ou abuso - cfr. art. 34.º da LPCJP.
II - Tendo havido abuso sexual grave e conivência ou desleixo dos progenitores, a medida de institucionalização
temporária, apenas seria de manter com esse carácter, caso se verificasse alguma possibilidade dos pais interiorizarem
o dano, quer físico, quer psíquico, sofrido pela menor e, a fim de o minorarem, e tudo fizessem para garantir no futuro
a segurança e recuperação da menor.
III - Não se verificando tal situação justifica-se o decretamento de medida de possibilite uma alteração radical do
quadro familiar em que tem estado inserida e que lhe possibilite a integração numa família onde seja amada e que lhe
proporcione um desenvolvimento saudável e harmonioso como todas as crianças têm direito. Essa medida será a
confiança da menor a uma instituição, tendo em vista a adopção.
Proc. 2222/06-3
Relator: Mata Ribeiro
Ver no SIMP - Ver na DGSI
3. Acórdão da Relação de Coimbra de 13-02-2007
MENOR. PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO. CONCEITO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO.
I - A Constituição da República consagrou, no seu artº 69º, o direito das crianças à protecção da sociedade e do Estado,
com vista ao seu desenvolvimento integral, direito esse que é especial em relação às crianças órfãs, abandonadas ou por
qualquer forma privadas de um ambiente familiar normal.
II - Com a Lei nº 147/99, de 1/09, visou-se concretizar tal princípio, por forma a garantir o bem estar e o
desenvolvimento integral das crianças e jovens em perigo e que residam ou se encontrem em território nacional - artºs
1º, 2º e 3º.
III - Para que ocorra a situação de perigo prevista nesses preceitos e no artº 1918º do C. Civ., não se torna necessário
que tenha havido lugar a uma efectiva lesão de alguns dos bens ou valores neles referidos, bastando tão só que esteja
criada uma situação de facto que seja realmente potenciadora desse perigo de lesão, ou seja, tais normativos bastam-se
com a criação de um real ou muito provável perigo, ainda longe de dano sério.
IV - O conceito de abandono previsto na al. a) do nº 2 do artº 3º da LPCJP refere-se ao abandono de facto, ou seja,
traduz uma situação em que a criança ou o jovem foi abandonado à sua sorte, estando completamente desamparada ou
desprotegida, não revelando os pais, o representante legal ou aquele que a tenha à sua guarda de facto, qualquer
interesse pelo seu destino, numa atitude que se pressupõe voluntária, consciente e manifesta.
V - O conceito de criança entregue a si própria, também previsto no citado dispositivo, deve corresponder àquelas
situações não abrangidas pela definição de abandono, ou seja, refere-se àquelas crianças ou jovens que, muito embora
não estando numa situação de abandono, se encontram em situação de total desprotecção, dependentes delas próprias,

sem qualquer apoio familiar ou outro.
VI - Neste tipo de processos o tribunal não está sujeito a critérios de legalidade estrita, devendo, antes e sempre,
adoptar a solução que julgar mais conveniente e oportuna para o caso concreto, sempre com os olhos postos nos reais
interesses das crianças ou jovens envolvidos.
VII - A LPCJP abrange e aplica-se a todas as crianças ou jovens que residam com carácter de estabilidade e permanência
no território português ou nele se encontrem ocasionalmente, independentemente da sua nacionalidade, importando
tão só que se encontrem numa situação de perigo.
Proc. 1337/05.8TBVNO.C1
Relator: Isaías Pádua
Ver no SIMP - Ver na DGSI
4. Acórdão da Relação de Lisboa de 08-01-2008
PROCESSO JUDICIAL. PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS. MENORES. COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
ACOLHIMENTO DE CRIANÇA EM INSTITUIÇÃO.
1. Dispõem os artº 101 e 79, nº1 da LPCJP que para o processo de protecção de menores é competente o Tribunal de
Família e Menores, e nas áreas onde estes não se encontrem instalados, o situado na respectiva circunscrição judicial,
em consonância com as disposições conjugadas dos artº 78, al) b e c), 81, 82, 83 da Lei 3/999, de 13/1, e o mapa anexo
ao
DL 186-A/99, de 31/5.
2. O processo de protecção de menores, sendo de jurisdição voluntária (artº10 do CPC), caracterizando-se pelo
predomínio do inquisitório sobre o princípio do dispositivo (artº1409 do CPC), pelo predomínio do critério de equidade
na decisão sobre o critério da legalidade (artº1410 do CPC) e pela livre revogabilidade da decisão em caso de
circunstância superveniente (artº1411 do CPC), pretende sobretudo valorizar a aplicação subsidiária de tais normas
tendo como último escopo último o interesse concreto dos menores.
Não tendo os agravantes consultado nos autos o dito relatório, por eles ou através do advogado constituído, não
deveriam ter ficar sentados à espera da sua notificação pelo Tribunal, não sendo exigível em tal caso face à melhor
interpretação a dar ao disposto no artº85 da LPCJP.
3. Os recorrentes não apresentaram qualquer elemento probatório que possuam para si e para os seus filhos menores um
projecto de vida, com casa limpa, alimentação regular, cuidados primários de higiene e saúde, escola com horário e
frequência regulares, vacinação em dia e acompanhá-los, pelo menos, a mãe que não trabalha, sendo que os esforços
das entidades competentes em ensiná-la a cuidar das crianças e a manter com higiene a habitação revelaram-se
infrutíferos.
Os menores necessitam urgentemente de usufruir de condições de vida e de educação que não comprometam
definitivamente o seu futuro como ser humanos a que têm direito, pois que, a família biológica não é sua dona, nem os
menores seus objectos funcionais, e muito menos merece confiança neste momento por reiteradamente haverem
demonstrado desinteresse, desleixo, incúria e alheamento no desenvolvimento dos filhos, em ordem a proteger o
supremo interesse dos menores, o que se coaduna com a aplicação da medida de institucionalização de curta duração
sentenciada, com revisão regular.
(IS)
Proc. 6844/2007-7
Relator: Isabel Salgado
Ver no SIMP - Ver na DGSI
5. Acórdão da Relação de Lisboa de 17-01-2008
PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS PERIGO. PRINCÍPIO DA PROBIDADE PROCESSUAL. PREVALÊNCIA FAMÍLIA.
I - A matéria apurada, no caso em apreço, indiciava uma situação de perigo para a saúde física e mental do menor, pois
que as situações de auto-agressão e de agressividade para com terceiros, não só não se mostravam ainda ultrapassadas,
como se desconheciam ainda as razões que as teriam provocado, sendo certo que o agregado familiar da criança,
indevidamente, não terá valorizado tal problemática, pondo assim em risco o bem-estar não só do mesmo como de
terceiros.
II - Face a tal quadro impunha-se pois, como foi feito, uma intervenção judicial, através da aplicação duma medida de
intervenção e de protecção - art.º 3.º da LPCJP.
I - Não se mostram assim violados os princípios da proporcionalidade e da prevalência da família, que pressupõem, o
segundo, a existência duma família capacitada para assegurar o bem-estar do menor e mantê-lo afastado dos perigos
que o possam afectar e, o primeiro, uma intervenção adequada à situação real verificada.
(S.P.)
Proc. 10193/2007-2
Relator: Sousa Pinto
Ver no SIMP - Ver na DGSI
6. Acórdão da Relação de Lisboa de 24-07-2009
ACOLHIMENTO DE CRIANÇA EM INSTITUIÇÃO. INTERESSE DA CRIANÇA. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO.
I - A determinação do interesse superior da criança permite ao Juiz alguma discricionariedade, bom senso e alguma
criatividade, reclamando uma ponderação casuística em face duma análise da situação concreta de cada criança e de
todas as circunstâncias relevantes.
II - O interesse da criança deve ser realizado, na medida do possível, no seio do seu grupo familiar natural e, por isso, há
que apoiar as famílias disfuncionais, com apoios de natureza psico-pedagógica, social ou económica, quando se vê que
há possibilidade destas encontrarem o seu equilíbrio.
III - A institucionalização constitui, pois, a solução extrema e final para alcançar a possibilidade de fazer, ainda,
regressar a criança ao seu meio natural.
IV - Não pode ser decretada a medida de acolhimento prolongado em instituição relativamente a criança com base no
analfabetismo da avó materna e da mãe e na genérica imputação de dificuldades cognitivas mesmo que com incidência
sobre o exercício das responsabilidades parentais, quando tais limitações podem ser supridas ou, pelo menos, minoradas
com adequada assistência.
Ver no SIMP - Ver na DGSI
7. Acórdão da Relação de Coimbra de 26-01-2010
PROTECÇÃO DA CRIANÇA. LEI APLICÁVEL. RESPONSABILIDADE. PATERNIDADE. INTERNAMENTO.
[MUDANÇA DE INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA]
I - A LPCJP (Lei nº 147/99, de 1/09), que tem por objecto a promoção dos direitos e a protecção das crianças e dos
jovens em perigo, por forma a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral, prevê a intervenção quando o
representante legal ou quem tenha a guarda de facto da criança ponham em perigo a sua segurança, saúde, formação,
educação ou desenvolvimento, não se mostrando que seja necessária uma efectiva lesão, bastando tão só um perigo

eminente ou provável (artºs 1º e 3º).
II - Essa intervenção deverá pautar-se pelos princípios orientadores enunciados no artº 4º, referenciando-se, desde logo,
o interesse superior da criança.
III - A criança, no entanto, tem o pleno direito de crescer no seio da família que lhe proporcione o afecto e o conforto
de suficiente condição sócio-económica que lhe garanta o acesso a um desenvolvimento equilibrado.
IV - Daí que a intervenção deva ser sempre orientada no sentido de os pais assumirem os seus deveres para com a
criança, bem como pelo princípio da prevalência da família (princípio da responsabilidade parental).
V - Perante tais princípios, justifica-se e impõe-se que uma menor institucionalizada seja transferida de uma instituição
para outra que esteja mais perto do local de residência da sua família, mesmo que essa mudança possa causar algum
prejuízo sócio-emocional à criança, embora sob vigilância dos serviços competentes para o efeito.
Proc. 4758/06.5TBLRA-A.C1
Relator: Martins de Sousa
Ver no SIMP - Ver na DGSI
8. Acórdão da Relação do Porto de 03-02-2011
MEDIDA TUTELAR. CONFIANÇA PARA FUTURA ADOPÇÃO. [Preferência pela medida de acolhimento]
Apesar de existir debilidade mental moderada da progenitora, prestação de trabalho irregular do progenitor,
significativa dependência do rendimento de inserção social, deficientes condições de higiene, salubridade e privacidade
da habitação, negligência na prestação de cuidados de saúde e higiene de três filhos com 3, 8 e 9 anos de idade, não
deve ser aplicada a medida de confiança a instituição com vista a futura adopção (ainda que restrita), quando a
situação não revela que se encontram seriamente comprometidos os vínculos afectivos próprios da filiação, quer porque
as crianças não se encontram em perigo, quer porque os pais as visitam regularmente em instituição onde se encontram
e mostram grande interesse pelo exercício das responsabilidades parentais.
Proc. 901/08.8TMPRT.P1
Relator: FILIPE CAROÇO
Sumário artº 713 CPC:
Pese embora exista debilidade mental moderada da progenitora, prestação de trabalho irregular do progenitor,
significativa dependência do Rendimento de Inserção Social, deficientes condições de higiene, salubridade e privacidade
da habitação (social), com negligência na prestação de cuidados de saúde e higiene de três filhos com 3, 8 e 9 anos de
idade, não deve ser aplicada a medida de confiança a instituição com vista a futura adopção (ainda que restrita),
quando, cumulativamente:
a) As crianças estão acolhidas na mesma instituição há cerca de dois anos;
b) Essa instituição situa-se na área da residência dos progenitores, facilitando, desejavelmente, os contactos;
c) As crianças são ali regularmente (quase diariamente) visitadas pelos progenitores, principalmente pela mãe que ali
colabora activamente na prestação de cuidados directos;
d) Os pais sempre mostraram grande interesse pelo exercício da parentalidade, com manifestações continuadas e
progressivas de afecto e carinho pelos filhos;
e) As crianças anseiam pela visita dos pais;
f) E passaram a frequentar o domicílio familiar no Natal, aos fins-de-semana e nas férias escolares, com resultados
positivos, mesmo ao nível da higiene e segurança, tendo construído com elas, pelo menos as mais velhas, uma relação
afectiva longa, regular e estruturada;
g) Os pais esforçaram-se e melhoraram as condições de higiene da residência, e contam mudar de habitação durante os
próximos dias, tendo arrendado casa para o efeito; e
h) As crianças não foram vítimas de maus tratos físicos e psicológicos, ou de outros comportamentos que
comprometessem séria, perigosa e definitivamente a continuidade do vínculo parental biológico.
Ver no SIMP - Ver na DGSI
9. Acórdão da Relação do Porto de 10-07-2013
MEDIDAS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO. INTERESSE DO MENOR. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO. PREVALÊNCIA DA FAMÍLIA.
PRINCÍPIO DA PROBIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA ACTUALIDADE.
I - O interesse da criança (ou jovem) constitui o parâmetro material básico de qualquer política de protecção de
crianças e jovens. II - Pese embora a preferência do legislador por medidas de promoção e protecção que facultem a
integração das crianças e jovens em ambientes familiares (família natural ou família adoptiva), o acolhimento em
instituição, ponderadas as circunstâncias do caso, poderá constituir adequada forma de protecção da criança ou jovem
privada de conveniente acompanhamento e cuidados familiares. III - Justifica-se a medida de promoção de protecção de
acolhimento em instituição a menor (de 16 anos de idade) cuja educação, formação e desenvolvimento se encontram
comprometidas, por omissão ou inadequada actuação de seus progenitores, que ao longo dos anos revelaram manifesta
incapacidade para assumir as responsabilidades parentais.
Proc. 9458/11.1TBVNG-A.P1 Relator: FONTE RAMOS
10. Acórdão da Relação de Lisboa de 05-11-2013
MENOR MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO. PROPORCIONALIDADE. PROGENITOR.
Perante as conclusões da alegação da recorrente, a única questão sob recurso consiste em determinar se deve, ou não,
ser mantida a medida de promoção de acolhimento em instituição a título provisório decretada nos autos.
I- A escolha da medida de promoção e protecção deve ser proporcional e adequada ? situação de perigo em que a
criança ou jovem se encontra. II- Não se justifica alterar a medida provisória de promoção e protecção de acolhimento
em instituição quando a progenitora, apesar de estar empenhada em mudar o seu rumo de vida, apresenta alterações
muito recentes e ainda pouco consistentes no seu modo de vida.
(Sumário do Relator) Proc. 577/12.8 TBCSC-A.L1-7 Relator: PEDRO BRIGHTON
11. Ac. TRL de 18-10-2016: Processo de promoçao e protecção. Acolhimento de menor em instituição.
I- Concluindo-se inexistir resposta a executar em meio natural de vida para os menores, é adequada a aplicação da
medida de acolhimento em Instituição pelo período de um ano
II- Os interesses da criança ou jovem em perigo são mais importantes do que o interesse da família que o pretenda
manter no seio do grupo familiar, embora sem exercer convenientemente os poderes-deveres que a lei lhe impõem para
que tal aconteça.
III- Os interesses das crianças ou jovens em perigo podem ser (e amiúde o são) conflituosos e distintos dos interesses da
própria família natural, que deles não soube ou não quis cuidar em termos de salvaguardar o interesse das crianças ou
jovens em risco, havendo, pois, em tais casos, de dar prevalência aos interesses das crianças ou jovens em risco e
procurar fora dos laços de família natural, o que esta não lhe proporcionou, designadamente, encontrar fora da família
natural uma solução ou alternativa que permita que as crianças ou jovens em risco possam vir a obter o que não lhes foi
propiciado por quem a tal estava adstrito.

Artigo 50.º
Acolhimento residencial
1 - O acolhimento residencial tem lugar em casa de acolhimento e obedece a modelos de intervenção
socioeducativos adequados às crianças e jovens nela acolhidos.
2 - As casas de acolhimento podem organizar-se por unidades especializadas, designadamente:
a) Casas de acolhimento para resposta em situações de emergência;
b) Casas de acolhimento para resposta a problemáticas específicas e necessidades de intervenção educativa e
terapêutica evidenciadas pelas crianças e jovens a acolher;
c) Apartamentos de autonomização para o apoio e promoção de autonomia dos jovens.
3 - Para além das casas de acolhimento, as instituições que desenvolvem respostas residenciais, nomeadamente nas
áreas da educação especial e da saúde podem, em situações devidamente fundamentadas e pelo tempo
estritamente necessário, executar medidas de acolhimento residencial relativamente a crianças ou jovens com
deficiência permanente, doenças crónicas de caráter grave, perturbação psiquiátrica ou comportamentos aditivos,
garantindo os cuidados socioeducativos e terapêuticos a prestar no âmbito da execução da medida.
4 - A regulamentação do regime de organização e funcionamento das casas de acolhimento de crianças e jovens
consta de legislação própria.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 51.º
Modalidades da integração
1 - No que respeita à integração no acolhimento, a medida de acolhimento residencial é planeada ou, nas situações
de emergência, urgente.
2 - A integração planeada pressupõe a preparação da integração na casa de acolhimento, mediante troca de
informação relevante entre a entidade que aplica a medida, a entidade responsável pela gestão das vagas em
acolhimento e a instituição responsável pelo acolhimento, tendo em vista a melhor proteção e promoção dos
direitos da criança ou jovem a acolher e incide, designadamente, sobre:
a) A avaliação do plano de intervenção executado em meio natural de vida, nos casos aplicáveis;
b) A situação de perigo que determina a aplicação da medida;
c) As necessidades específicas da criança ou jovem a acolher; e
d) Os recursos e características da intervenção que se revelem necessários, a disponibilizar pela instituição de
acolhimento.
3 - A intervenção planeada pressupõe ainda a preparação informada da criança ou jovem e, sempre que possível,
da respetiva família.
4 - A integração urgente em casa de acolhimento é determinada pela necessidade de proteção da criança quando
ocorra situação de emergência nos termos previstos na alínea c) do artigo 5.º e prescinde da planificação a que se
reporta o número anterior, regendo-se por modelo procedimental especificamente direcionado para a proteção na
crise.
5 - Nos casos referidos no número anterior, a integração tem lugar preferencialmente em unidade especializada de
acolhimento de emergência, integrada em casa de acolhimento de crianças e jovens, a indicar pela entidade
gestora das vagas em acolhimento.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Diversos
1. Cfr. a criação do 'Plano DOM - Desafios, Oportunidades e Mudanças', Despacho do MTSS n.º 8393/2007.
2. 'Crescer (s)em solidão: estudo sobre o passado, o presente e o futuro de crianças institucionalizadas', Marta Mucha e
Paula Cruz, Actas do IV Congresso Português de Sociologia, Abril de 2000 (disponíveis no site da Associação Portuguesa
de Sociologia).

SECÇÃO IV
Das instituições de acolhimento
Artigo 52.º
Natureza das instituições de acolhimento
As instituições de acolhimento podem ser públicas ou cooperativas, sociais ou privadas com acordo de cooperação
com o Estado.

Artigo 53.º
Funcionamento das casas de acolhimento
1 - As casas de acolhimento são organizadas em unidades que favoreçam uma relação afetiva do tipo familiar, uma
vida diária personalizada e a integração na comunidade.
2 - O regime de funcionamento das casas de acolhimento é definido em diploma próprio.
3 - Os pais, o representante legal ou quem tenha a guarda de facto da criança podem visitar a criança ou o jovem,
de acordo com os horários e as regras de funcionamento da casa, salvo decisão judicial em contrário.
4 - Na falta ou ausência de idoneidade das pessoas a que se reporta o número anterior e nas condições ali
referidas, o tribunal ou a comissão de proteção podem autorizar outros adultos idóneos, de referência afetiva para
a criança, a visitarem-na.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação de Lisboa de 09-05-2013
PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA. MEDIDA DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO. PERÍCIA
MÉDICO-LEGAL. MANDATÁRIO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA.
[REJEIÇÃO DO ADOPTADO]
I - Quando a situação de perigo para um menor adoptado resulta de os pais não sentirem pelo menor o afecto que se
sente por um filho, estarem a prejudicar a relação com os filhos biológicos por não lhes conseguirem manifestar carinho
na presença daquele menor e solicitarem a institucionalização do menor, os pais, para porem em causa a medida de
acolhimento em instituição, terão de alegar, pelo menos, os factos necessários que expliquem a atitude tomada e
permitam concluir que a situação que esteve na base da mesma se alterou entretanto. II - As medidas provisórias
aplicadas ao abrigo do art. 37 da LPCJP podem ser prorrogadas, para além do prazo de 6 meses, enquanto se procede ao
diagnóstico da situação da criança e ? definição do seu encaminhamento subsequente, mas não o devem ser de modo a
tornarem-se, na prática, definitivas, ou de modo a prejudicar vias alternativas de solução. III - A interdição de visitas dos
pais a menores acolhidos institucionalmente não deve ser aplicada - a menos que, excepcionalmente, o interesse do
filho o desaconselhe (art. 1919/2 do CC) -, porque normalmente redunda em prejuízo do menor e do esclarecimento das
coisas. IV - Não se verificando nenhuma das hipóteses da 2ª parte do n.º 3 do art. 582 do CPC, a parte tem direito a
assistir ? s perícias médico-legais e fazer-se assistir por assessor técnico (nos termos do art. 582/3, 1ª parte, do CPC). V O critério de envio aos peritos de elementos que constem do processo decorre do disposto nos arts. 583/1 do CPC e 10/1
da Lei 45/2004: qualquer informação relevante, de forma a permitir a indispensável compreensão dos factos e uma mais
exaustiva e rigorosa investigação pericial. VI - O depoimento de uma testemunha que já foi mandatário de uma parte do
processo não pode ser indeferido com a invocação deste facto.
(da responsabilidade do Relator)Proc. 1487/10.9TMLSB-F.L1-2 Relator: PEDRO MARTINS

Artigo 54.º
Recursos humanos
1 - As casas de acolhimento dispõem necessariamente de recursos humanos organizados em equipas articuladas
entre si, designadamente:
a) A equipa técnica, constituída de modo pluridisciplinar, integra obrigatoriamente colaboradores com formação
mínima correspondente a licenciatura nas áreas da psicologia e do trabalho social, sendo designado o diretor
técnico de entre estes;
b) A equipa educativa integra preferencialmente colaboradores com formação profissional específica para as
funções de acompanhamento socioeducativo das crianças e jovens acolhidos e inerentes à profissão de auxiliar de
ação educativa e de cuidados de crianças.
c) A equipa de apoio integra obrigatoriamente colaboradores de serviços gerais.
2 - Sempre que se justifique, a casa de acolhimento pode recorrer às respostas e serviços existentes na
comunidade, designadamente nas áreas da saúde e do direito.

3 - À equipa técnica cabe o diagnóstico da situação da criança ou do jovem acolhidos e a definição e execução do
seu projeto de promoção e proteção, de acordo com a decisão do tribunal ou da comissão.
4 - Para efeitos do disposto no número anterior, a equipa técnica da casa de acolhimento é obrigatoriamente
ouvida pela entidade decisora, designadamente aquando da revisão da medida de acolhimento aplicada.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:

Consultar versões anteriores deste artigo:

- Lei n.º 142/2015, de 08/09

-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

SECÇÃO V
Acordo de promoção e proteção e execução das medidas
Artigo 55.º
Acordo de promoção e protecção
1 - O acordo de promoção e proteção inclui obrigatoriamente:
a) A identificação do membro da comissão de proteção ou do técnico a quem cabe o acompanhamento do caso;
b) O prazo por que é estabelecido e em que deve ser revisto;
c) As declarações de consentimento ou de não oposição necessárias.
2 - Não podem ser estabelecidas cláusulas que imponham obrigações abusivas ou que introduzam limitações ao
funcionamento da vida familiar para além das necessárias a afastar a situação concreta de perigo.

Artigo 56.º
Acordo de promoção e proteção relativo a medidas em meio natural de vida
1 - No acordo de promoção e de proteção em que se estabeleçam medidas a executar no meio natural de vida
devem constar nomeadamente as cláusulas seguintes:
a) Os cuidados de alimentação, higiene, saúde e conforto a prestar à criança ou ao jovem pelos pais ou pelas
pessoas a quem sejam confiados;
b) A identificação do responsável pela criança ou pelo jovem durante o tempo em que não possa ou não deva estar
na companhia ou sob a vigilância dos pais ou das pessoas a quem estejam confiados, por razões laborais ou outras
consideradas relevantes;
c) O plano de escolaridade, formação profissional, trabalho e ocupação dos tempos livres;
d) O plano de cuidados de saúde, incluindo consultas médicas e de orientação psicopedagógica, bem como o dever
de cumprimento das diretivas e orientações fixadas;
e) O apoio económico a prestar, sua modalidade, duração e entidade responsável pela atribuição, bem como os
pressupostos da concessão.
2 - Nos casos previstos na alínea e) do n.º 2 do artigo 3.º, se o perigo resultar de comportamentos adotados em
razão de alcoolismo, toxicodependência ou doença psiquiátrica dos pais ou das pessoas a quem a criança ou o
jovem esteja confiado, o acordo inclui ainda a menção de que a permanência da criança na companhia destas
pessoas é condicionada à sua submissão a tratamento e ao estabelecimento de compromisso nesse sentido.
3 - Quando a intervenção seja determinada pela situação prevista na alínea f) do n.º 2 do artigo 3.º, podem ainda
constar do acordo diretivas e obrigações fixadas à criança ou ao jovem relativamente a meios ou locais que não
deva frequentar, pessoas que não deva acompanhar, substâncias ou produtos que não deva consumir e condições e
horários dos tempos de lazer.

Artigo 57.º
Acordo de promoção e proteção relativo a medidas de colocação
1 - No acordo de promoção e proteção em que se estabeleçam medidas de colocação devem ainda constar, com as
devidas adaptações, para além das cláusulas enumeradas nos artigos anteriores:
a) A modalidade de integração no acolhimento e a eventual especialização da resposta;

b) Os direitos e os deveres dos intervenientes, nomeadamente a periodicidade das visitas por parte da família ou
das pessoas com quem a criança ou o jovem tenha especial ligação afetiva, os períodos de visita à família, quando
isso seja do seu interesse, e o montante da prestação correspondente aos gastos com o sustento, educação e saúde
da criança ou do jovem e a identificação dos responsáveis pelo pagamento;
c) A periodicidade e o conteúdo da informação a prestar às entidades administrativas e às autoridades judiciárias,
bem como a identificação da pessoa ou da entidade que a deve prestar.
2 - A informação a que se refere a alínea c) do número anterior deve conter os elementos necessários para avaliar
o desenvolvimento da personalidade, o aproveitamento escolar, a progressão em outras aprendizagens, a
adequação da medida aplicada e a possibilidade de regresso da criança ou do jovem à sua família, bem como de
outra solução de tipo familiar adequada à promoção dos seus direitos e proteção, ou de autonomia de vida.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 58.º
Direitos da criança e do jovem em acolhimento
1 - A criança e o jovem acolhidos em instituição, ou que beneficiem da medida de promoção de proteção de
acolhimento familiar, têm, em especial, os seguintes direitos:
a) Manter regularmente, e em condições de privacidade, contactos pessoais com a família e com pessoas com quem
tenham especial relação afetiva, sem prejuízo das limitações impostas por decisão judicial ou pela comissão de
proteção;
b) Receber uma educação que garanta o desenvolvimento integral da sua personalidade e potencialidades, sendolhes asseguradas a prestação dos cuidados de saúde, formação escolar e profissional e a participação em atividades
culturais, desportivas e recreativas;
c) Usufruir de um espaço de privacidade e de um grau de autonomia na condução da sua vida pessoal adequados à
sua idade e situação;
d) Ser ouvido e participar ativamente, em função do seu grau de discernimento, em todos os assuntos do seu
interesse, que incluem os respeitantes à definição e execução do seu projeto de promoção e proteção e ao
funcionamento da instituição e da família de acolhimento;
e) Receber dinheiro de bolso;
f) A inviolabilidade da correspondência;
g) Não ser transferido da casa de acolhimento ou da família de acolhimento, salvo quando essa decisão corresponda
ao seu superior interesse;
h) Contactar, com garantia de confidencialidade, a comissão de proteção, o Ministério Público, o juiz e o seu
advogado;
i) Ser acolhido, sempre que possível, em casa de acolhimento ou família de acolhimento próxima do seu contexto
familiar e social de origem, exceto se o seu superior interesse o desaconselhar;
j) Não ser separado de outros irmãos acolhidos, exceto se o seu superior interesse o desaconselhar.
k) Nas condições referidas no n.º 2 do artigo 3.º, obter autorização de residência em Portugal e o processo de
naturalização, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 37/81, de 3 de outubro.
2 - Os direitos referidos no número anterior constam necessariamente do regulamento interno das casas de
acolhimento.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:

Consultar versões anteriores deste artigo:

- Lei n.º 142/2015, de 08/09

-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

- Lei n.º 26/2018, de 05/07

-2ª versão: Lei n.º 142/2015, de 08/09

Diversos
1. Divulga-se o Guia do Instituto da Segurança Social, I.P. 'Conhece os teus direitos - a caminho da tua casa de
acolhimento - Guia de Acolhimento para jovens dos 12 aos 18 anos.' - feito com a colaboração da CNPCJR e de
elementos das CPCJ - que se destina aos jovens e que ' pretende ser um documento de suporte para as crianças e jovens

que vão ser acolhidos em Centros de Acolhimento Temporário e Lares de Infância e Juventude, como medida de
promoção e protecção de acolhimento institucional .

Artigo 59.º
Acompanhamento da execução das medidas
1 - As comissões de proteção executam as medidas nos termos do acordo de promoção e proteção.
2 - A execução da medida aplicada em processo judicial é dirigida e controlada pelo tribunal que a aplicou.
3 - Para efeitos do disposto no número anterior, o tribunal designa equipas específicas, com a composição e
competências previstas na lei, ou entidade que considere mais adequada, não podendo, em qualquer caso, ser
designada a comissão de proteção para executar medidas aplicadas pelo tribunal.
4 - (Revogado.)
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Jurisprudência
1. Acórdão do STJ de 22-02-2005
MENORES. PROTECÇÃO DA CRIANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. TRIBUNAL COMUM. TRIBUNAL DE FAMÍLIA.
1 - O artº 59º, nº 2, da Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo (Lei 147/99, de 1 de Setembro) deve ser
interpretado no sentido de que o tribunal competente para dirigir a execução da medida de acolhimento em instituição
é o mesmo que a aplica, independentemente da localização geográfica da instituição.
2 - Não constitui modificação de facto atendível para o efeito do artº 79º, nº 4, do diploma referido em 1) a
permanência do menor no local em que a medida decretada está a ser executada e enquanto ela dura.
Proc. 04A4287
Relator: Nuno Cameira
Ver no SIMP - Ver na DGSI
2. Acórdão da Relação de Coimbra de 07-06-2005
TRIBUNAL COMPETENTE. MENOR. PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENORES.
A competência para o prosseguimento dos autos de promoção e protecção de menores, quando se trate de
acompanhamento das medidas decretadas, cabe ao tribunal que desde o primeiro momento teve intervenção, que
culminou na medida em curso.
Proc. 1030/05
Relator: Helder Almeida
Sem texto integral
Ver no SIMP - Ver na DGSI
3. Acórdão da Relação de Coimbra de 26-01-2010
PROTECÇÃO DA CRIANÇA. LEI APLICÁVEL. RESPONSABILIDADE. PATERNIDADE. INTERNAMENTO.
[MUDANÇA DE INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA]
I - A LPCJP (Lei nº 147/99, de 1/09), que tem por objecto a promoção dos direitos e a protecção das crianças e dos
jovens em perigo, por forma a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral, prevê a intervenção quando o
representante legal ou quem tenha a guarda de facto da criança ponham em perigo a sua segurança, saúde, formação,
educação ou desenvolvimento, não se mostrando que seja necessária uma efectiva lesão, bastando tão só um perigo
eminente ou provável (artºs 1º e 3º).
II - Essa intervenção deverá pautar-se pelos princípios orientadores enunciados no artº 4º, referenciando-se, desde logo,
o interesse superior da criança.
III - A criança, no entanto, tem o pleno direito de crescer no seio da família que lhe proporcione o afecto e o conforto
de suficiente condição sócio-económica que lhe garanta o acesso a um desenvolvimento equilibrado.
IV - Daí que a intervenção deva ser sempre orientada no sentido de os pais assumirem os seus deveres para com a
criança, bem como pelo princípio da prevalência da família (princípio da responsabilidade parental).
V - Perante tais princípios, justifica-se e impõe-se que uma menor institucionalizada seja transferida de uma instituição
para outra que esteja mais perto do local de residência da sua família, mesmo que essa mudança possa causar algum
prejuízo sócio-emocional à criança, embora sob vigilância dos serviços competentes para o efeito.
Proc. 4758/06.5TBLRA-A.C1
Relator: Martins de Sousa
Ver no SIMP - Ver na DGSI
4. Acórdão da Relação de Coimbra de 09-04-2013
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE REVISÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR.
I A norma do artigo 774º do Código do Processo Civil permite que o juiz recebedor do recurso o indefira liminarmente,
nomeadamente quando não vier deduzido ou instruído nos termos do artigo 773.º e, também, quando se reconheça logo
que não há motivo para a revisão. II - Mas mesmo que o recurso seja recebido liminarmente, o Tribunal revidendo, antes
de conhecer dos fundamentos da revisão salvo no caso das alíneas b), d) e g) do artigo 771º -, só fará as diligências que
forem consideradas indispensáveis. III - O documento necessário para se proceder ? revisão de sentença transitada em
julgado tem que ser suficiente para, só por si, poder modificar a decisão em sentido mais favorável ? parte vencida tem que ser suficiente para destruir a prova em que a sentença se fundou, provando facto inconciliável com aquela. IV O recurso de revisão não pode utilizar-se como mais uma forma de produzir prova que as partes falharam em produzir na
altura própria.
Proc. 604/10.3TBTND-A.C1 Relator: JOSÉ AVELINO GONÇALVES

SECÇÃO VI
Duração, revisão e cessação das medidas

Artigo 60.º
Duração das medidas no meio natural de vida
1 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as medidas previstas nas alíneas a), b), c) e d) do n.º 1 do artigo
35.º têm a duração estabelecida no acordo ou na decisão judicial.
2 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, cada uma das medidas referidas no número anterior não pode ter
duração superior a um ano, podendo, todavia, ser prorrogadas até 18 meses se o interesse da criança ou do jovem
o aconselhar e desde que se mantenham os consentimentos e os acordos legalmente exigidos.
3 - Excecionalmente, quando a defesa do superior interesse da criança ou do jovem o imponha, a medida prevista
na alínea d) do n.º 1 do artigo 35.º pode ser prorrogada até que aqueles perfaçam os 25 anos de idade.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:

Consultar versões anteriores deste artigo:

- Lei n.º 142/2015, de 08/09

-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

- Lei n.º 23/2017, de 23/05

-2ª versão: Lei n.º 142/2015, de 08/09

Orientações do MP
1. No encontro de magistrados do MP de 19/11/2007 e 14-25/01/2008 reflectiu-se sobre os prazos de duração máxima
das medidas de promoção e protecção, seu regime e contagem, tendo presente o disposto no art.º 60º, nº 2 da LPCJP e
sobre a manutenção da situação de perigo para além do prazo de duração máxima da medida. Assim:
a) Aplicadas sucessivamente duas ou mais medidas, o limite temporal imposto pelo nº 2 do artigo 60º da LPCJP reportase ao conjunto delas ou, antes, dada a sua natureza autónoma, a cada uma delas em separado?
b) Se subsistir a situação de perigo para além da duração máxima da medida aplicada, o processo deve ser arquivado ou
deve continuar (com a invocação dos princípios subjacentes à natureza voluntária da jurisdição)? E, em caso de
arquivamento, qual o procedimento a adoptar para assegurar os interesses do menor?
a) Quanto à primeira:
- A lei aponta para a autonomia de cada uma das medidas executadas em meio natural de vida;
- O interesse do menor em ver executado um projecto alternativo ao que primeiramente foi delineado no processo e que
se materializou numa medida cuja execução se revelou desajustada impõe que tal projecto alternativo se traduza em
medida a executar em prazo compaginável com a necessidade de testar a sua eficácia protectiva (por exemplo: se a
primeira medida teve a duração de 1 ano, só restariam, no máximo, seis meses para executar a segunda, caso se
considerasse atingido o limite máximo sempre que ao período de execução da última acrescesse o da primeira).
b) Quanto à segunda:
- Só a título excepcional devem ser ultrapassados os prazos de duração das medidas, sendo que a natureza voluntária da
jurisdição consente eventual prorrogação, a qual todavia deve ter como pressuposto a efectiva subsistência da situação
de perigo;
- Em caso de arquivamento do processo judicial, a CPCJ deve ser chamada de novo a intervir.
Formula-se a seguinte orientação:
a) As medidas elencadas nas diversas alíneas do nº 1 do art.º 35º da LPCJP têm natureza autónoma umas em relação às
outras.
Deste modo, o prazo de vigência das que são executadas em meio natural de vida, a que alude o nº 2 do art.º 60º da
LPCJP, reporta-se necessariamente a cada uma delas - e não à totalidade das que sejam sucessivamente aplicadas no
mesmo processo -, implicando a substituição de uma por outra, nos termos do artº 62º, nº 3, b), o início de novo prazo.
b) A título excepcional e perante a subsistência de efectiva situação de perigo para além do prazo de duração máxima
da medida, o MPº poderá, tendo em atenção a natureza de jurisdição voluntária do processo de promoção e protecção designadamente o que se dispõe no art.º 1410º do CPC -, pronunciar-se pela prorrogação do prazo máximo de execução
da medida, sem perder de vista a estrita necessidade de, no mais curto prazo, ser (re)definido o projecto de vida da
criança.
Caso tal posição não venha a merecer a concordância do Juiz, não obstante a subsistência da situação de perigo ocorrendo o arquivamento do processo por cessação da medida pelo decurso do respectivo prazo, nos termos do art.º
63º, nº 1 a) da LPCJP -, deverá, então, o MPº, sem prejuízo de eventual interposição de recurso, efectuar a
correspondente comunicação à CPCJ.

Jurisprudência
1. A decisão sumária proferida no TRL, em 01.06.2010, no processo 720/07.9TMLSB.L1 - Desembargadora Maria José
Simões -, pronunciou-se no sentido de, numa situação em que se mantém o risco para a criança, deverem prosseguir os
autos no termo dos período de 18 meses, com marcação de nova conferência nos termos do artº 112 - com revogação da
decisão que mandara arquivar o processo.
2. Ac. TRL de 23-10-2014
MEDIDAS DE PROTECÇÃO DE MENORES.PRORROGAÇÃO.
Relatora: Teresa Prazeres Pais
Verificados os pressupostos substantivos legalmente estabelecidos para a revisão e prorrogação da medida determinada
pelo tribunal e a sua adequação ? ainda vigente situação de perigo da criança, não obstante o esgotamento do prazo
máximo de duração da medida, é ainda admissível a sua prorrogação.As medidas de promoção e protecção têm
manifestamente um carácter de excepcionalidade, de urgência, de intervenção e de provisoriedade, destinando-se a
promover uma alteração no meio e modo de vida do menor.
Por isso, a prorrogação não pode ser encarada como mais uma ?tentativa? de alcançar a protecção e promoção da
criança, quando nos 18 meses antecedentes o que ocorreu foi a falência da mesma, por inadequação, inércia,
desajustamento.

Artigo 61.º
Duração das medidas de colocação

As medidas previstas nas alíneas e) e f) do n.º 1 do artigo 35.º têm a duração estabelecida no acordo ou na decisão
judicial.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 62.º
Revisão das medidas
1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 37.º, as medidas aplicadas são obrigatoriamente revistas findo o
prazo fixado no acordo ou na decisão judicial, e, em qualquer caso, decorridos períodos nunca superiores a seis
meses, inclusive as medidas de acolhimento residencial e enquanto a criança aí permaneça.
2 - A revisão da medida pode ter lugar antes de decorrido o prazo fixado no acordo ou na decisão judicial,
oficiosamente ou a pedido das pessoas referidas nos artigos 9.º e 10.º, desde que ocorram factos que a justifiquem.
3 - A decisão de revisão determina a verificação das condições de execução da medida e pode determinar, ainda:
a) A cessação da medida;
b) A substituição da medida por outra mais adequada;
c) A continuação ou a prorrogação da execução da medida;
d) (Revogada.)
e) (Revogada).
4 - Nos casos previstos no número anterior, a decisão de revisão deve ser fundamentada de facto e de direito, em
coerência com o projeto de vida da criança ou jovem.
5 - É decidida a cessação da medida sempre que a sua continuação se mostre desnecessária.
6 - As decisões tomadas na revisão constituem parte integrante dos acordos de promoção e proteção ou da decisão
judicial.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:

Consultar versões anteriores deste artigo:

- Lei n.º 31/2003, de 22/08

-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

- Lei n.º 142/2015, de 08/09

-2ª versão: Lei n.º 31/2003, de 22/08

Orientações do MP
1. No encontro de magistrados do MP de 19/11/2007 e 14-25/01/2008 reflectiu-se sobre o decretamento da medida de
promoção e protecção prevista na alínea g) do art.º 35º da LPCJP, em sede de revisão de medida anteriormente
decretada - a (des)necessidade de debate judicial e a forma de assegurar aos progenitores o exercício do contraditório.
Perspectivando-se alteração da medida já decretada para a de confiança com vista a futura adopção, prevista na
alínea g) do artigo 35º, nº 1 da LPCJP, qual o alcance e conteúdo do princípio do contraditório consagrado na alínea
i) do artigo 4º? Bastar-se-á com a simples notificação dos progenitores, nos termos do artigo 85º ou será necessário
realizar-se nova conferência e (ou) debate Judicial? Que modalidade deve assumir o direito de audição dos pais?
Na jurisprudência evidenciam-se sensibilidades diferentes na forma de dar conteúdo ao princípio do contraditório.
Destacam-se os seguintes Acórdãos: da Relação de Coimbra de 19/4/2005, Pº 1021/05 e de 8/3/2006, Pº 4213/05; da
Relação de Lisboa de 18/7/2006, Pº 6371/06-7; da Relação do Porto de 25/9/2007, Pº 0721541 –todos alcançáveis
através do SIMP e de www.dgsi.pt.
Deverão ser ponderados, entre outros, os seguintes aspectos:
- A aplicação da medida em apreço implica o afastamento radical da criança dos seus progenitores, dela decorrendo a
inibição do exercício do poder paternal;
- A Lei nº 31/2003, de 22/8, “enxertou” um verdadeiro processo de confiança judicial no de promoção e protecção,
sendo desde então possível dispensar o recurso àquele processo como procedimento pré-adoptivo de carácter
obrigatório;
- O art.º 38º-A da LPCJP procede a uma definição desta medida e faz depender a sua aplicação da existência das
situações previstas no artigo 1978º do Código Civil;
- O legislador introduziu nesta sede um elevado grau de exigência quanto ao cumprimento do princípio do contraditório vejam-se os artigos 104º, nº 3 e 114º, nº 2, ambos da LPCJP;
- O exercício do contraditório não deve limitar a celeridade processual.
Formula-se a seguinte orientação:
a) Quando num processo de promoção e protecção se perspective, em sede de revisão, a substituição da medida
decretada pela de confiança a pessoa seleccionada para a adopção ou a instituição com vista a futura adopção, deve
ser sempre exercido o contraditório quanto aos factos e à medida relativamente aos progenitores, o que decorre,
desde logo, do princípio da audição obrigatória e participação enunciado no art.º 4º, alínea i) da LPCJP e
materializado, designadamente, nos artigos 85º, 104º, nº 3 e 114º do mesmo diploma.
O efectivo exercício do contraditório pressupõe a clara e exaustiva enunciação por parte do MPº dos factos que
sustentam a necessidade de adopção da medida a que alude a alínea g) do nº 1 do artigo 35º da LPCJP, sendo
também de sublinhar a obrigatoriedade de nomeação de patrono à criança ou jovem quando os seus interesses e os

dos pais sejam conflituantes, nos termos do artigo 103º, nº 2 da LPCJP; pressupõe também a notificação dos
progenitores na sua própria pessoa e, sendo caso disso, a sua notificação edital – cfr. o art.º 164º, nºs 2 e 3 da OTM.
b) O exercício do contraditório, porém, não deve conduzir, em sede de revisão (inserida na fase de execução da
medida), à duplicação de procedimentos e diligências - tal como a realização dum Debate Judicial - susceptível de
se traduzir num recuo a fases processuais anteriores e incompatível com a forma célere como
deve ser tramitado o processo de promoção e protecção, constituído que é pelas fases de instrução, debate
judicial, decisão e execução da medida (art.º 106º, nº 1 da LPCJP).
2. No dia 6 de Dezembro de 2010 realizou-se, no Tribunal da Relação de Lisboa, o 4º Encontro de Magistrados da
Jurisdição de Família e Menores do Distrito de Lisboa, organizado pela Procuradoria-Geral Distrital. Um dos temas
debatidos, com subsequente formulação de orientação, foi o seguinte:
1. O que fazer ao processo de promoção e protecção no qual foi aplicada medida de acolhimento institucional de
jovem, o qual, subsequentemente a tal decretamento, fica sujeito a medida de internamento em Centro Educativo
no âmbito de um processo tutelar educativo? Cessa a medida de promoção e protecção ou deve manter-se?
Sobre a matéria enunciada releva a orientação formulada na sequência do 1º. Encontro de Magistrados da Área de
Família e Menores realizado em 2007/08: 'O MPº deve zelar pelo cumprimento de todas as regras tendentes à boa
harmonização das decisões proferidas no âmbito de processos de promoção e protecção, tutelares cíveis e tutelares
educativos, dando cabal cumprimento ao que vem disposto nos artigos 81º, nº 1 da LPCJP , 148º e 154º, ambos da OTM,
e 37º, nº 2 e 43º, nº 3, ambos da LTE?.
O escopo da intervenção, em sede de promoção e protecção, e, designadamente, do decretamento das correspondentes
medidas é o de afastar o perigo a que as crianças e jovens se encontrem expostos, proporcionar-lhes as condições que
permitam proteger e promover a sua segurança, saúde, formação, educação, bem-estar e desenvolvimento integral e
garantir a recuperação física e psicológica das crianças e jovens vítimas de qualquer forma de exploração ou abuso (cfr.
art.34º. da LPCJP).
Cabe, antes de mais, sublinhar que, visando a medida tutelar educativa de internamento a educação do menor para o
direito e a sua inserção, de forma digna e responsável, na vida em comunidade (cfr. art.2º. da LTE), a execução daquela
prevalece sobre a medida protectiva de acolhimento institucional anteriormente decretada, inviabilizando a execução
desta última, enquanto aquela perdurar.
Repare-se, de resto, na estatuição contida no art.43º., nº.3 da LTE ? ao referir que as decisões proferidas em processos
que decretem medidas ou providências de qualquer natureza relativamente ao mesmo menor devem conjugar-se com as
proferidas no processo tutelar educativo ?, conferindo primazia ao processo tutelar educativo relativamente ao de
promoção e protecção, certamente na consideração de que a intervenção no sentido da educação para o direito e da
inserção do menor, de forma digna e responsável, na vida em comunidade (cfr. art.2º., nº.1 da LTE) visada pelo primeiro
reveste natureza preponderante e mais abrangente do que a mera remoção da situação de perigo a que aquele haja sido
exposto, propósito que norteia o processo de promoção e protecção.
A questão colocada reside em saber se o início de execução da medida tutelar educativa de internamento impõe a
revisão da medida protectiva de acolhimento institucional e se deverá ser decidida a cessação de tal medida, na
consideração de ser desnecessária a respectiva continuação (cfr. art.62º., nºs.2, 3 al.a) e 4 da LPCJP)[Nesse sentido
se pronunciaram Helena Bolieiro e Paulo Guerra, in ' A Criança e a Família - Uma Questão de Direitos', Coimbra Editora,
2009, pág. 144 e segs., referindo que a ideia base é a de que uma criança ou jovem de bem com o direito mais
facilmente se desvia de uma situação de perigo.].
Embora uma primeira aproximação à questão possa apontar para uma resposta afirmativa, razões de economia
processual a tal parecem obstar.
É que a medida de internamento em centro educativo tem um prazo máximo de execução de três anos (cfr. art.18º.,
nº.3 da LTE), sendo, não raras vezes, desde o seu início, susceptível de efectuar-se um juízo de prognose favorável
relativamente à necessidade de execução da medida de acolhimento institucional do jovem, em momento subsequente
ao termo da execução do internamento (mormente, por, desde logo, se saber da inexistência de esteio familiar apto a
proporcionar àquele as condições adequadas ao seu processo de crescimento e desenvolvimento).
Nesses casos e perante tal necessidade, a cessação da medida de acolhimento institucional decorrente do início de
execução da medida tutelar educativa de internamento, revelar-se-ia prematura e imporia o oportuno accionamento do
dispositivo legal contido no art.43º., nº.2 da LTE , com dispensável acréscimo de actividade processual.
De modo que, a conclusão a extrair é a de que, iniciada a execução de medida tutelar educativa de internamento,
deverá declarar-se a insusceptibilidade de execução da medida de promoção e protecção de acolhimento institucional
enquanto o internamento perdurar, com a correspondente suspensão da instância (cfr. art.276º., nº.1 al.c) do CPC), a
qual deverá subsistir até à cessação da execução daquela medida tutelar educativa.
Convém não esquecer que o processo instaurado em segundo lugar correrá por apenso ao primeiramente instaurado (cfr.
art.81º., nº.1 da LPCJP e 154º., nºs.1 e 2 da OTM).
Acresce que a imposição legal de elaboração periódica de relatórios sobre a execução das medidas de internamento e,
em especial, de elaboração de relatório final da sua respectiva execução (a remeter ao Tribunal pelo director do Centro
com a antecedência de 15 dias relativamente à data prevista para a cessação da medida, nos termos do nº.4 do art.154º.
da LTE) permitirão aferir da necessidade de subsequente execução da medida de acolhimento institucional,
proporcionando a inexistência de hiatos e a harmonização de decisões, em prol da defesa do superior interesse do
jovem.
Formula-se a seguinte orientação:
Iniciada a execução de medida tutelar educativa de internamento de um jovem, deverá declarar-se a
insusceptibilidade de execução da medida de promoção e protecção de acolhimento institucional que
anteriormente relativamente ao mesmo haja sido decretada, enquanto tal internamento perdurar, com a
correspondente suspensão da instância (cfr. art.276º., nº.1 al.c) do CPC) pelo período no decurso do qual tiver
lugar a execução da referida medida tutelar educativa.
Finda esta e salvo a ocorrência de factos novos que a tal obstem, deverá o Ministério Público pronunciar-se no
sentido de ser retomada a execução da medida de promoção e protecção de acolhimento institucional.

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação do Porto de 07-02-2002
MENORES. PROCESSO.
Em processo de promoção e protecção de menor, estando em causa apenas a revisão de uma medida tutelar

anteriormente aplicada, não será sempre necessário repetir-se todas as fases ou diligências que o processo comporta.
Proc. 0131396
Relator: Saleiro de Abreu
Sem texto integral
Ver no SIMP - Ver na DGSI
2. Acórdão da Relação de Lisboa de 19-06-2006
PROTECÇÃO DA CRIANÇA. CONTRADITÓRIO.
Não há ofensa do contraditório, no âmbito de processo de promoção e protecção de crianças e jovens em perigo (Lei n.º
147/99, de 1 de Setembro), quando o tribunal entende ouvir a criança, nascida em 1989, que fugira da residência onde
vivia com a tutora por ser maltratada, para conhecer a expressão da sua vontade; e não há uma tal ofensa desde logo
porque tais declarações não têm de ser contraditadas e, depois, porque o simples acto de tomada de declarações à
criança não é, em si mesmo, contrário aos interesses de qualquer dos intervenientes processuais, não se impondo, por
conseguinte, a sua presença.
Proc. 1480/2006-7
Relator: Luis Espírito Santo
Ver no SIMP - Ver na DGSI
3. Acórdão da Relação de Lisboa de 18-07-2006.
PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS. MEDIDA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA EM INSTITUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO.
REVISÃO. MEDIDA DE CONFIANÇA A INSTITUIÇÃO COM VISTA A FUTURA ADOPÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA
I- Decretada a medida de acolhimento de criança em instituição de curta duração (Lei de Protecção de Crianças e
Jovens em Perigo - Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro, artigos 35.º, n.º1 e 50.º, n.ºs 2 e 3), a decisão, que procedeu à
revisão subsequente da medida para a prevista no artigo 62.º.n.3, a saber, medida de confiança a instituição com vista a
futura adopção, tal decisão constitui parte integrante da decisão judicial que, nos autos, aplicou a medida de confiança
a instituição, de curta duração.
II- Esta integração de decisões implica, por um lado, que o Tribunal deve partir da decisão judicial anterior,
considerando toda a factualidade que lhe é posterior e que fundamenta a revisão e, por outro, que esta nova decisão
tem a mesma dignidade que a anterior na qual se integra, devendo ser estruturada nos mesmos termos.
III- Por isso, a decisão judicial de revisão deve ser elaborada nos termos prescritos no artigo 121º, nº2 da Lei n.º 147/99,
ou seja, deve ser fundamentada com a enumeração dos factos provados e não provados, com a valoração desses factos e
exposição das razões que justificam a aplicação da nova medida.
IV- A omissão ou a insuficiência de especificação dos fundamentos de facto que justificam a decisão quando inviabiliza
que o Tribunal da Relação se substitua ao tribunal recorrido que incorreu em nulidade (artigos 668.º,n.º1, alínea a) e
715.º,n.º1 do Código de Processo Civil) traduz deficiência no tocante à matéria de facto a impor a anulação da decisão
por forma a que, em nova decisão a proferir, se indiquem os factos provados e não provados (artigo 712.º,n.º4 do
C.P.C.)
Proc. 6371/2006-7
Relator: Orlando Nascimento
Ver no SIMP - Ver na DGSI
4. Acórdão da Relação de Lisboa de 08-02-2007
MENORES. PATROCÍNIO JUDICIÁRIO.
O processo judicial de promoção e protecção disciplinado pela Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo é um
processo de jurisdição voluntária e não finda com a decisão que decreta a medida, antes contém em si, como fase
normal e necessária, a fase de execução da medida que, como ressalta do n.º 5 do art.º 62 da referida lei, não constitui
um processo autónomo.
II - Assim, o patrocínio assegurado pelo defensor do menor deve ser perspectivado para todo o processo, não podendo o
patrono considerar findo o patrocínio com a prolação da decisão aplicadora de uma medida.
Proc. 10656/06-2
Relator: Neto Neves
Ver no SIMP - Ver na DGSI
5. Acórdão da Relação de Lisboa de 19-04-2007
PROTECÇÃO DA CRIANÇA.MEDIDA TUTELAR.
I - O legislador o que pretende é que o processo de promoção e protecção perdure apenas o tempo necessário,
correspondente ao período no decurso do qual a medida de promoção e protecção se mostra adequada a tratar uma
situação de perigo, nos termos das disposições conjugadas dos arts. 60 a 63, da LPP.
II - Ao estabelecerem-se prazos para a duração das medidas, pretende-se que no decurso desses prazos se tenha
conseguido
- eliminar o perigo que a situação denunciava, de tal forma que se possa pura e simplesmente fazer cessar a medida ou,
- afastar o perigo, estabilizando-se a situação do menor.
III - Definido um projecto de vida que garantirá essa estabilidade, então converte-se esse projecto em qualquer uma das
medidas tutelares cíveis que nos oferece
Proc. 2414/07-6
Relator: Fátima Galante
Ver no SIMP -Ver na DGSI
6. Acórdão da Relação de Lisboa de 05-07-2007
MEDIDA TUTELAR. PRORROGAÇÃO DO PRAZO.
[MEDIDAS PROVISÓRIAS]
I - Decorrido o prazo referido no art. 37 LPCJP, (Lei 147/99 de 1 de Setembro, alterada pela L. 31/2003 de 22 de
Agosto), não se verifica a cessação automática da medida provisória aplicada, perante situação de emergência (a menor
em situação de grave risco - art- 5 LPCJP).
II - A cessação automática da medida não se coaduna com a natureza do processo nem com os interesses subjacentes
(interesse superior da criança e do jovem).
III - A revisão da medida provisória mostra-se mesmo expressamente prevista na lei, art. 62 LPCJP.
IV - A imposição e observância de prazo curto, na aplicação da medida provisória, tem subjacente o interesse da criança
e do jovem em perigo, por forma a garantir uma situação de estabilidade.
V - Esgotado tal prazo, só havendo ponderosas razões para a sua prorrogação é que a medida não cessará, pelo que tal
decisão (de prorrogação) deverá ser devidamente fundamentada.
VI - Desde que devidamente fundamentada e justificada, a prorrogação de medida provisória, não ofende, os princípios
consagrados no art. 4º LPCJP, nomeadamente: o interesse da criança, o de intervenção mínima e proporcionalidade e o

da prevalência da família.
Proc. 4346/2007-6
Relator: Manuel Gonçalves
Ver no SIMP - Ver na DGSI
7. Acórdão da Relação de Coimbra de 19-04-2005
CONFIANÇA JUDICIAL DE MENORES. ADOPÇÃO.
[CONTRADITÓRIO. ALTERAÇÃO DA MEDIDA DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO PARA A MEDIDA DE CONFIANÇA A PESSOA
SELECCIONADA PARA A ADOPÇÃO.]
Medida de confiança a pessoa seleccionada para a adopção ou a instituição com vista a futura adopção
1. A referida medida não pode ser tomada sem que os pais ou outros familiares participem na discussão da medida e
tenham a oportunidade de exercer o contraditório.
2. Quando, num processo de promoção e protecção, se altera qualquer medida para a de confiança a pessoa ou a
instituição para futura adopção opera-se uma modificação objectiva da instância, o que obriga a um chamamento ao
processo dos pais e familiares como se fosse o primeiro.
3. Enquanto todas as outras medidas de promoção e protecção não vão além da limitação do exercício do poder
paternal, a de confiança para futura adopção significa a privação quer do exercício quer da titularidade do pode
paternal, desde que a Lei 31/03, de 22 de Agosto, a pôs no mesmo plano da decisão de confiança judicial, para fins de
dispensa do consentimento dos pais do adoptando.
4. A necessidade de agilizar a adopção, respeitando o direito da criança e o seu tempo próprio, não permite esquecer o
dever do Estado na protecção das famílias e dos mais carenciados, Assim, não se pode passar por cima dos
procedimentos previstos na lei nem simplificar a acção social. O progresso não se faz com movimentos pendulares, mas
procurando posições de equilíbrio.
Proc. 1021/05
Relator: Rui Barreiros
Ver no SIMP - Ver na DGSI
8. Acórdão da Relação de Coimbra de 08-03-2006
PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENORES. ALTERAÇÃO DA MEDIDA. NOTIFICAÇÃO DOS PROGENITORES. PRONÚNCIA.
[CONTRADITÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO PELA DE CONFIANÇA A INSTITUIÇÃO COM
VISTA À ADOPÇÃO.]
I - As medidas de promoção e de protecção constantes das alíneas a) a f) do nº 1 do artº 35º da LPCJP limitam o
exercício do poder paternal, enquanto que a medida de confiança com vista a futura adopção - al. g) - determina a
privação da titularidade e do exercício do poder paternal .
II - As alterações que foram introduzidas pela Lei nº 31/2003, de 22/08, visaram fundamentalmente permitir que as
situações muitas vezes detectadas de negligência familiar ou mesmo de desinteresse e/ou abandono possam de uma
forma mais célere conduzir à adopção dessas crianças-vítimas, permitindo-lhes uma nova vida potenciadora do amor e
carinho tão necessários ao seu são desenvolvimento .
III - A inclusão da nova medida prevista na al. g) do nº 1 do artº 35º dessa lei visou evitar a instauração de uma acção
autónoma - de confiança judicial - permitindo-se, assim, que no âmbito de processo já instaurado, devidamente
instruído com todos os elementos fornecidos pelos diversos intervenientes processuais, se possam encurtar tempos, sem
que, por via disso, se mitiguem direitos, evitando-se a duplicação de procedimentos e de diligências .
IV - Quando em processo de promoção e de protecção de menores se começa a delinear a possibilidade de se vir a ter de
determinar a aplicação da medida de confiança a pessoa seleccionada para a adopção ou a instituição com vista a futura
adopção, há sempre que exercer o contraditório, ouvindo-se designadamente os pais da criança .
Proc. 4213/05
Relator: Sousa Pinto
Ver no SIMP - Ver na DGSI
9. Acórdão da Relação do Porto de 07-02-2002
MENORES. PROCESSO.
Em processo de promoção e protecção de menor, estando em causa apenas a revisão de uma medida tutelar
anteriormente aplicada, não será sempre necessário repetir-se todas as fases ou diligências que o processo comporta.
Proc. 0131396
Relator: Saleiro de Abreu
Sem texto integral
Ver no SIMP - Ver na DGSI
10. Acórdão da Relação de Lisboa de 13-12-2007
CONFIANÇA JUDICIAL DE MENORES. ADOPÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
[CONTRADITÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO PELA DE CONFIANÇA A INSTITUIÇÃO COM
VISTA À ADOPÇÃO. PAIS RECLUSOS.]
I - Requerida a confiança de menores a uma instituição, para futura adopção, pode tal medida ser decretada no mesmo
processo em que foram aplicadas as anteriores medidas de protecção.
II - A confiança das crianças a pessoa ou a instituição para adopção, regulada nos art.ºs 38.º-A e 62.º da Lei de Protecção
de Crianças e Jovens em Perigo, não deixa de ser uma medida de promoção e de protecção incluída no elenco previsto
no art.º 3.º, pela Lei n.º 31/2003, de 22-8.
III - Procura assim o legislador evitar a interposição de uma nova acção para aplicação da medida aí prevista, a fim de
mais rapidamente se acudir a crianças negligenciadas, abandonadas ou maltratadas.
IV - Tal medida é parte integrante de toda uma sucessão de actos e decisões judiciais produzidos no processo e nos quais
a mesma se apoia, não fazendo portanto sentido que seja decretada noutro processo ainda a instaurar.
V - Mas celeridade na tomada de decisão não significa ligeireza, devendo-se adaptar a instância, no respeito pelo
princípio do contraditório, dando nomeadamente aos pais a possibilidade de intervirem no processo em defesa dos seus
direitos, ouvindo-se os menores e, quando necessário, outros familiares e interessados.
JAP
Proc. 8745/2007-1
Relator: João Aveiro Pereira
Ver no SIMP - Ver na DGSI
11. Acórdão da Relação de Lisboa de 06-11-2008
MENORES. MEDIDAS DE PROTECÇÃO E PROMOÇÃO. CASO JULGADO FORMAL.
I - Não viola o caso julgado formal o despacho que aprecia e indefere promoção do Ministério Público no sentido de, em
sede de revisão de medida de promoção e protecção, ser aplicada a medida de institucionalização com vista a futura
adopção, quando anteriormente existia despacho em que se afirmara ser possível aplicar tal medida no âmbito desse

enquadramento processual.
II - Nesse primeiro despacho houve apenas a assumpção da possibilidade de tal poder ser feito por essa forma, mas não o
compromisso (impensável) da decisão vir a ser favorável à pretensão então expressa pelo Ministério Público. Trata-se de
permitir trilhar o caminho com vista a um determinado destino, mas não de garantir que o mesmo seja alcançado.
III - As alterações legislativas introduzidas pelo Dec.-Lei n.º 31/03 de 22 de Agosto à Lei 147/99 de 1 de Setembro, e que
passaram a prever como medida de promoção e protecção de menores em situação de perigo a confiança a pessoa
seleccionada para a adopção
ou a instituição com vista a futura adopção (art.º 35.º, n.º al. g)), permitem que a mesma possa ser aplicada, cumpridas
que sejam todas as exigências de salvaguarda do princípio do contraditório e dos interesses dos menores, por via de
despacho de revisão de medida aplicada.
IV - Mas, se é certo que a lei admite essa possibilidade, não é menos verdade que não a impõe em exclusividade,
podendo existir razões que desaconselhem essa opção e levem o juiz a enveredar pelo prosseguimento do processo para
a fase de debate judicial. (S.P.)
Proc. 7053/2008-2
Relator: Sousa Pinto
Ver no SIMP - Ver na DGSI
12. Acordão da Relação de Guimarães de 12-10-2010
CONFIANÇA JUDICIAL DE MENORES. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
A alteração da medida de promoção e protecção, aplicada mediante homologação de acordo judicial, para uma medida
de confiança a pessoa ou instituição, com vista a futura adopção, impõe o cumprimento do contraditório com a audição
dos pais da criança em declarações
Proc. 2600/08.1TBGMR-A.G1
Relator: TERESA PARDAL
Ver no SIMP - Ver na DGSI
13. Acórdão da Relação de Lisboa de 26-10-2010
MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO. REVISÃO. NULIDADE PROCESSUAL.
a) A revisão de medida de protecção antes decretada, visando a sua substituição pela medida prevista na alínea g) do
nº1 do artigo 35º da LPCJP, implica o cumprimento do disposto no nº2 do artigo 114º do mesmo diploma, a audição dos
interessados e a subsequente realização de debate judicial;
b) Tendo o MºPº promovido a aplicação da medida de apoio junto dos pais por haver uma mera suspeita de falta de
higiene na residência do menor, viola o disposto nas alíneas d), e) e g) do artigo 4º e bem assim no artigo 37º, do mesmo
diploma, a aplicação provisória da medida de acolhimento em instituição, com base na observação exterior da
residência, levada a efeito pelos peritos.
c) Tendo a menor sido acolhida em instituição distante de sua casa, quando os Serviços Sociais competentes nada
fizeram para mantê-la nas proximidades dos progenitores, não pode exigir-se que estes se desloquem com frequência a
visitar a menor como condição para possibilitar o seu retorno à família biológica.
d) Estando adquirido que a habitação dos progenitores estava minimamente cuidada, não estava mal cuidada, suja ou
desarrumada e era uma casa razoável onde se pode viver, ainda que precisando de alguns melhoramentos, é ilegal a
manutenção da institucionalização da menor com base no facto de não terem sido realizados todos os melhoramentos,
tanto mais que a própria Segurança Social criou a expectativa, ainda insatisfeita, de que iria comparticipá-los.
(Sumário do Relator) Decisão Texto Parcial:
Proc. 6116/08.8TBCSC.L1-7
Relator: GOUVEIA DE BARROS
Ver no SIMP - Ver na DGSI
14. Acórdão da Relação de Lisboa de 03-12-2013
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. MEDIDA DE APOIO JUNTO DA MÃE. REVISÃO.
I - O processo judicial de promoção e protecção é de jurisdição voluntária (art.100º, da Lei nº147/99, de 1/9, que
aprovou a Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo), pelo que não há, propriamente, um conflito de interesses a
compor, mas um só interesse a regular, muito embora possa haver um conflito de representações ou opiniões acerca do
mesmo interesse. II - Os princípios a que obedece a intervenção para a promoção dos direitos e protecção da criança e
do jovem em perigo, encontram-se previstos no art.4º, destacando-se, em primeiro lugar, o interesse superior da
criança e do jovem (cfr. a al.a)). III - Depois, entre outros, haverá que ter em consideração, por um lado, o princípio da
proporcionalidade e actualidade, nos termos do qual a intervenção deve ser a necessária e adequada ? situação concreta
de perigo no momento em que a decisão é tomada, só podendo interferir na vida da criança ou do jovem e na da sua
família na medida do que for estritamente necessário a essa finalidade (cfr. a al.e)). IV - E, por outro lado, os princípios
da responsabilidade parental e da prevalência da família, segundo os quais a intervenção deve ser efectuada de modo
que os pais assumam os seus deveres, devendo ser dada prevalência ? s medidas que integrem a criança ou o jovem na
sua família (cfr. as als.f) e g)). V - As medidas de promoção e protecção ou são executadas no meio natural de vida,
como acontece, por exemplo, com a de apoio junto dos pais, ou em regime de colocação, como acontece,
designadamente, com a de acolhimento em instituição (cfr. o art.35º, nºs1, als.a) e f), 2 e 3). VI - Tendo a decisão
recorrida mantido em execução a medida de apoio junto da mãe até ao final de 2013, e, sobretudo, tendo-a
subordinado a várias obrigações, haverá que aguardar o fim daquele prazo, dada a sua proximidade, para que, face aos
novos elementos entretanto apurados, e em sede de revisão da medida aplicada, se possa optar pela intervenção que se
mostre mais adequada ? situação em que o menor se encontre nesse momento. VII - Caso contrário, substituindo-se, aqui
e agora, a medida aplicada pela pretendida medida de acolhimento institucional, violar-se-ia o princípio da actualidade,
legalmente consagrado.
(Sumário do Relator)Proc. 260/09.1TBCSC-A.L1-7 Relator: ROQUE NOGUEIRA

Artigo 62.º-A
Medida de confiança a pessoa selecionada para a adoção, a família de acolhimento ou a
instituição com vista a adoção
1 - Salvo o disposto no número seguinte, a medida de confiança a pessoa selecionada para a adoção, a família de
acolhimento ou a instituição com vista a adoção, dura até ser decretada a adoção e não está sujeita a revisão.
2 - A título excecional a medida é revista, nos casos em que a sua execução se revele manifestamente inviável,

designadamente quando a criança atinja a idade limite para a adoção sem que o projeto adotivo tenha sido
concretizado.
3 - Na sentença que aplique a medida prevista no n.º 1, o tribunal designa curador provisório à criança, o qual
exerce funções até ser decretada a adoção ou instituída outra medida tutelar cível.
4 - O curador provisório é a pessoa a quem o menor tiver sido confiado.
5 - Em caso de confiança a instituição ou família de acolhimento, o curador provisório é, de preferência, quem
tenha um contacto mais direto com a criança, devendo, a requerimento do organismo de segurança social ou da
instituição particular autorizada a intervir em matéria de adoção, a curadoria provisória ser transferida para o
candidato a adotante, logo que selecionado.
6 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, aplicada a medida prevista no n.º 1, não há lugar a visitas por
parte da família biológica ou adotante.
7 - Em casos devidamente fundamentados e em função da defesa do superior interesse do adotando, podem ser
autorizados contactos entre irmãos.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 31/2003, de 22/08

Orientações do MP
1. No encontro de magistrados do MP de 27/11/2008, colocou-se a questão da inexistência de candidato à adopção de
criança ou jovem que beneficia da medida de confiança a instituição com vista a futura adopção, da situação do
processo a aguardar nos termos do artigo 62º-A da LPCJP e dos procedimentos a adoptar.
Ou seja, coloca-se a questão de saber o que fazer se, esgotados todos os mecanismos tendentes à adopção de
criança ou jovem, não se encontrar candidato. E a de saber quanto tempo se deverá aguardar, nos termos do nº 3
do artigo 62º-A- da LPCJP.
A medida não poderá ser revista, nos termos do nº 2 deste dispositivo legal, pelo que a situação do jovem, ou da
criança, em sede de promoção e protecção, é irreversível.
Certo é que, por força do decretamento da medida de confiança a instituição com vista a futura adopção, os
progenitores ficam inibidos do exercício do poder paternal, nos termos do artigo 1978º-A do Código Civil.
Resta a propositura pelo MPº, nos termos do artigo 75º, alínea b) da LPCJP, da providência cível adequada: no caso, a
tutela.
Perante a inexistência de pessoa singular a favor da qual a tutela deva ser deferida, a mesma deverá ser decretada a
favor do director da instituição em que o menor se encontre, por força do disposto nas disposições conjugadas dos
artigos 62º, nº 2 da LPCJP, 167º da OTM, 1921º e 1962º, nº 1, ambos do Código Civil. A acção deve ser instaurada por
apenso aos autos de promoção e protecção, por força do disposto no artigo 81º, nº 1 da LPCJP e 154º, nº 1 da OTM.
A iniciativa processual só deve ter lugar quando haja conhecimento da absoluta inviabilidade do projecto de adopção,
quer nacional, quer internacional.
Vejam-se as seguintes normas:
Do Código Civil
Artigo 1921.º
(Menores sujeitos a tutela)
1. O menor está obrigatoriamente sujeito a tutela:
a) Se os pais houverem falecido;
b) Se estiverem inibidos do poder paternal quanto à regência da pessoa do filho;
c) Se estiverem há mais de seis meses impedidos de facto de exercer o poder paternal;
d) Se forem incógnitos.
2. Havendo impedimento de facto dos pais, deve o Ministério Público tomar as providências necessárias à defesa do
menor, independentemente do decurso do prazo referido na alínea c) do número anterior, podendo para o efeito
promover a nomeação de pessoa que, em nome do menor, celebre os negócios jurídicos que sejam urgentes ou de que
resulte manifesto proveito para este.
Artigo 1962.º
(Exercício da tutela)
1.Quando não exista pessoa em condições de exercer a tutela, o menor é confiado à assistência pública, nos termos da
respectiva legislação, exercendo as funções de tutor o director do estabelecimento público ou particular onde tenha
sido internado.
2.Neste caso, não existe conselho de família nem é nomeado protutor.
Artigo 1978.º-A
(Efeitos da confiança judicial e da medida de promoção e protecção de confiança a pessoa seleccionada para a adopção
ou a instituição com vista a futura adopção.)
Decretada a confiança judicial do menor ou a medida de promoção e protecção de confiança a pessoa seleccionada para
a adopção ou a instituição com vista a futura adopção, ficam os pais inibidos do exercício do poder paternal.
Da OTM
Artigo 154.º
(Competência por conexão)
1 - Se forem instaurados sucessivamente processo tutelar cível e processo de protecção ou tutelar educativo
relativamente ao mesmo menor, é competente para conhecer de todos eles o tribunal do processo que tiver sido
instaurado em primeiro lugar.
2 - No caso previsto
no número anterior os processos correm por apenso.

3 - O disposto no n.º 1 não se aplica às providências tutelares cíveis relativas à adopção e à averiguação oficiosa da
maternidade ou da paternidade, nem às que sejam da competência das conservatórias do registo civil ou às que digam
respeito a mais que um menor.
4 - Estando pendente acção de divórcio ou de separação judicial litigiosos, as providências tutelares cíveis relativas à
regulação do exercício do poder paternal, à prestação de alimentos e à inibição do poder paternal correm por apenso
àquela acção.
5 - A incompetência territorial não impede a observância do disposto nos n.os 1 e 4.
Artigo 167.º
Suprimento do exercício do poder paternal
1 - Na sentença que decida a confiança judicial, o tribunal designa curador provisório ao menor, o qual exercerá funções
até ser decretada a adopção ou instituída a tutela.
2 - O curador provisório será a pessoa a quem o menor tiver sido confiado; em caso de confiança, a instituição será, de
preferência, quem tenha um contacto mais directo com o menor.
3 - Se o menor for confiado a uma instituição, a curadoria provisória do menor deve, a requerimento do organismo de
segurança social, ser transferida para o candidato a adoptante logo que seleccionado.
Formulou-se a seguinte orientação:
Quando haja conhecimento da absoluta inviabilidade da adopção de criança ou jovem que beneficia da medida
prevista na alínea g) do nº 1 do artigo 35º da LPCJP, deverá o MPº - face à impossibilidade de revisão de tal medida,
por força do disposto no nº 1, parte final, do artigo 62º-A da LPCJP, bem como à inibição do exercício do poder
paternal, nos termos do artigo 1978º-A do Código Civil - requerer, por apenso ao processo de promoção e
protecção, a instauração de tutela, seja a favor de pessoa singular, seja a favor do director da instituição onde
aquele se encontre acolhido, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 62º, nº 2 da LPCJP, 167º da OTM,
1921º e 1962º, nº 1, ambos do Código Civil.
NOTA: Cfr. anotação seguinte.
2. No dia 6 de Dezembro de 2010 realizou-se, no Tribunal da Relação de Lisboa, o 4º Encontro de Magistrados da
Jurisdição de Família e Menores do Distrito de Lisboa, organizado pela Procuradoria-Geral Distrital. Foi debatido o tema
e formulada a orientação que segue:
Aplicação da medida de promoção e protecção de confiança à instituição com vista à futura adopção a criança ou
jovem que, entretanto, atinge os 15 anos de idade (sem que tenha sido seleccionado casal ou pessoa singular para a
sua adopção) ou relativamente à qual, por outra qualquer razão (deficiência física ou enfermidade, p.ex.), se
mostra, na prática, inviabilizada a adopção
Quid juris, atenta a insusceptibilidade de revisão da medida, o corte nos contactos pessoais com a família natural e
a inibição do exercício das responsabilidades parentais, decorrente do art.62º.-A da LPCJP?
Sobre a matéria recaiu já Orientação formulada na sequência do 2º Encontro de Magistrados do Ministério Público do
Distrito Judicial de Lisboa, nos seguintes termos:
Quando haja conhecimento da absoluta inviabilidade da adopção de criança ou jovem que beneficia da medida prevista
na alínea g) do nº 1 do artigo 35º da LPCJP, deverá o MPº face à impossibilidade de revisão de tal medida, por força do
disposto no nº 1, parte final, do artigo 62º-A da LPCJP, bem como à inibição do exercício do poder paternal, nos termos
do artigo 1978º-A do Código Civil requerer, por apenso ao processo de promoção e protecção, a instauração de tutela,
seja a favor de pessoa singular, seja a favor do director da instituição onde aquele se encontre acolhido, nos termos
das disposições conjugadas dos artigos 62º, nº 2 da LPCJP, 167º da OTM, 1921º e 1962º, nº 1, ambos do Código Civil.
No entanto, perspectivando-se para breve a entrada em vigor do diploma regulamentador da Lei nº.103/2009, de 11 de
Setembro (Regime Jurídico do Apadrinhamento Civil ) - DL nº.121/2010, de 27 de Outubro [NOTA: posteriormente à
elaboração do texto, o DL 121/2010 entrou em vigor em 26.12.2010] - e tendo o Ministério Público legitimidade para
tomar a iniciativa de um tal encaminhamento, face ao disposto no art.10º., nº.1 al.a) daquela Lei, impor-se-à que a
Orientação acima aludida seja adaptada ao regime legal decorrente da entrada em vigor de tais diplomas.
Numa outra perspectiva, convirá ainda reconhecer incontornáveis dificuldades na resolução de diversas situações
relativamente às quais a hermenêutica do sistema de protecção, considerado na sua globalidade e à luz dos princípios
fundamentadores da intervenção, é susceptível de aconselhar a adopção de soluções porventura menos ortodoxas.
É o caso, p.ex., de situação de perigo subsequente a declaração de adoptabilidade, ocorrida na sequência de
instauração de providência cível de confiança judicial ou de decretamento da medida de promoção e protecção
prevista na al.g) do nº.1 do art.35º. da LPCJP, em que se coloca a questão de ser ou não de instaurar processo de
promoção e protecção. E, na afirmativa, saber qual a entidade competente para tramitar o processo - se a CPCJ, se
o Tribunal.
Se é certo que parece inexistir obstáculo legal à instauração de processo de promoção e protecção, em vista da remoção
de situação de perigo, a circunstância de ser da competência dos Tribunais a declaração de adoptabilidade da criança tendo presente quer a natureza judicial da providência cível, quer a determinação contida no art.38º. da LPCJP que
afasta a susceptibilidade de aplicação pelas CPCJs da medida de protecção prevista no art.35º., nº.1 al.g) da mesma Lei
- impõe conclusão no sentido de ser da competência reservada dos Tribunais o processamento de um tal processo, sem
prejuízo de a apreciação da respectiva situação de perigo dever ocorrer no âmbito do próprio processo judicial de
promoção e protecção em que a situação de adoptabilidade haja sido declarada, na certeza de que este se mostra ainda
pendente.
Julgamos ser de enfatizar que o processo judicial de promoção e protecção é de jurisdição voluntária (cfr. art.100º. da
L.P.C.J.P.), sendo que, nos termos do art.1411º. do C.P.C.,'Nos processos de jurisdição voluntária as resoluções podem
ser alteradas, sem prejuízo dos efeitos já produzidos, com fundamento em circunstâncias supervenientes que
justifiquem a alteração; dizem-se supervenientes tanto as circunstâncias ocorridas posteriormente à decisão como as
anteriores, que não tenham sido alegadas por ignorância ou outro motivo ponderoso'.
De modo que se admite, em situações-limite, a susceptibilidade de ocorrência de 'circunstâncias supervenientes' - tal
como a lei delimita este conceito - capazes de sustentar eventual necessidade de alteração da decisão de aplicação da
medida de confiança com vista a futura adopção, ainda que, pelo menos tendencialmente, tal se registe num número

residual de casos, competindo, em exclusivo, ao Tribunal a sua criteriosa selecção e cuidada apreciação.
Nessas situações-limite - mormente nas que envolvam a inarredável constatação da inviabilidade prática do
decretamento da adopção - será de admitir o decretamento de medida protectiva alternativa que se mostre adequada,
sem qualquer restrição de princípio relativamente à sua natureza.
Certo é que, para além de visarem assegurar que os procedimentos pré-adoptivos conduzam a um efectivo
decretamento da adopção, quer a 'reapreciação obrigatória da situação', prevista no n.º 2 do artigo 10º do Decreto-Lei
n.º185/93, de 22 de Maio, quer a 'informação sobre os procedimentos em curso com vista à adopção', prevista no n.º 3
do artigo 62º-A da LPCJP inculcam justamente no sentido de que o projecto de vida inicialmente delineado, por
configurado como ajustado à específica situação da criança ou jovem, pode ser direccionado em sentido distinto, com
fundamento em circunstâncias supervenientes que assim o imponham.
Convém, de resto, não desprezar a susceptibilidade de levantamento da inibição do exercício das responsabilidades
parentais - cfr. art.1916º. do Código Civil - quando cessem as causas que lhe deram origem, o que torna teoricamente
possível o regresso do menor à família natural.
Numa outra dimensão, importa enfatizar que, decretada a adoptabilidade de uma criança, no âmbito de providência
cível de confiança judicial com vista a futura adopção, a efectiva observância do princípio orientador da intervenção de
prevalência da família a que alude o art.4º., al.g) da LPCJP (aplicável aos processos tutelares cíveis por força do
estabelecido no art.º 147-A da OTM)impõe ao Ministério Público o dever de acautelar a realização das diligências
adequadas ao ulterior decretamento da adopção, pelo que, ainda que a lei não disponha directamente sobre a matéria,
sempre lhe incumberá, até ser instaurado o processo de adopção, diligenciar no sentido de, junto do competente
organismo de segurança social, ser obtida informação sobre os procedimentos em curso com vista à adopção, na certeza
de, só dessa forma, poder ser exercido algum efectivo acompanhamento e controle sobre o andamento de tais
diligências.
Nesse pressuposto, nada parece obstar - antes parecendo impor-se - que tais informações sejam obtidas na própria
providência cível de confiança judicial, a qual reveste natureza de jurisdição voluntária (cfr. art.150º. da OTM ), na
consideração de que a lei expressamente consente a realização das diligências indispensáveis para assegurar a execução
efectiva da decisão, admitindo inclusivé a susceptibilidade de alteração das decisões tomadas a título definitivo (cfr.
art.157º. da OTM ).
Formula-se, consequentemente e em suma, a seguinte Orientação:
I. Decretada a adoptabilidade de uma criança, no âmbito de providência cível de confiança judicial com vista a
futura adopção, a efectiva observância do princípio orientador da intervenção de prevalência da família a que
alude o art.4º., al.g) da LPCJP (ali aplicável por força do art.147º.-A da OTM) impõe ao Ministério Público o dever
de acautelar - preferencialmente, na própria providência cível de confiança judicial - a realização das diligências
adequadas ao ulterior decretamento da adopção, garantindo a obtenção de informação sobre os procedimentos em
curso.
II. Quando haja conhecimento da absoluta inviabilidade da adopção de criança ou jovem que beneficia da medida
prevista na alínea g) do nº 1 do artigo 35º da LPCJP, deverá o MPº - face à impossibilidade de revisão de tal medida,
por força do disposto no nº 1, parte final, do artigo 62º-A da LPCJP, bem como à inibição do exercício das
responsabilidades parentais, nos termos do artigo 1978º-A do Código Civil - requerer, por apenso ao processo de
promoção e protecção:
a) logo que o respectivo regime jurídico entre em vigor [NOTA: entrou em vigor em 26.12.2010] , a constituição da
relação de apadrinhamento civil, nos termos do artº 5º, nº 2 da Lei nº 103/2009, de 11 de Setembro, reunidos que
se mostrem os necessários pressupostos;
b) nos demais casos, a instauração de tutela, seja a favor de pessoa singular, seja a favor do director da instituição
onde aquele se encontre acolhido, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 62º, nº 2 da LPCJP, 167º da
OTM, 1921º e 1962º, nº 1, ambos do Código Civil.
III. Em situações-limite devidamente identificadas e tendencialmente residuais, perante a inarredável constatação
da inviabilidade prática do decretamento da adopção, traduzindo a falência do projecto de vida inicialmente
delineado, por motivos alheios à criança ou jovem cujo superior interesse importa salvaguardar, admite-se a
declaração de ocorrência de 'circunstâncias supervenientes' - tal como a lei delimita este conceito fundamentadoras de alteração da medida de confiança com vista a futura adopção, competindo, em exclusivo, ao
Tribunal a sua criteriosa e cuidada apreciação.
Nessas situações-limite, constatada a verificação de perigo - tal como o conceito surge caracterizado no art.3º. da
LPCJP -, será de admitir o decretamento de medida protectiva alternativa que se mostre adequada, sem qualquer
restrição de princípio relativamente à sua natureza, retomando-se a marcha do processo de promoção e protecção
no qual haja sido declarada a adoptabilidade (com o decretamento da medida da alínea g) do nº.1 do art.35º. da
LPCJP) ou mediante a instauração de um novo processo dessa natureza (nas hipóteses em que a declaração de
adoptabilidade tenha tido lugar no âmbito de providência cível de confiança judicial).

Diversos
1. Sobre a aplicação desta medida em sede de revisão de medida anteriormente decretada, ver nota 1 ao artigo
anterior.

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação do Porto de 09-05-2011
PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR. CONFIANÇA PARA ADOPÇÃO. REVISÃO.
I - Decorre do artº 62º-A, Lei 147/99, de 01.09, que, contrariamente às demais medidas de promoção e protecção, a
medida de confiança para adopção, não está sujeita a revisão, nos prazos e termos do artº 62º.
II - Admitem alguns que, apenas circunstâncias supervenientes relacionadas com a pessoa ou casal adoptante ou com a
situação da criança ou Jovem e o seu estatuto de adoptabilidade podem justificar uma revisão da medida. Reclamações:
Proc. 4298/07.5TBVFR-A.P1
Relator: ANA PAULA AMORIM
Ver no SIMP - Ver na DGSI

2. Acordão do Tribunal Constitucional n.º 416/2011
Relatora: Conselheira Maria Lúcia Amaral
Decide:
'...a) Não julgar inconstitucional a norma constante do n.º 1 do artigo 62.º-A da Lei de Protecção de Crianças e Jovens
em Perigo, aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro, introduzido pela Lei n.º 31/2003, de 22 de Agosto,
interpretada no sentido de proibir a revisão, para efeitos de reapreciação da conduta e condições supervenientes dos
progenitores, da medida de confiança com vista a futura adopção;[..]'

Artigo 63.º
Cessação das medidas
1 - As medidas cessam quando:
a) Decorra o respetivo prazo de duração ou eventual prorrogação;
b) A decisão de revisão lhes ponha termo;
c) Seja decretada a adoção, nos casos previstos no artigo 62.º-A;
d) O jovem atinja a maioridade ou, nos casos em que tenha solicitado a continuação da medida para além da
maioridade, complete 21 anos;
e) Seja proferida decisão em procedimento cível que assegure o afastamento da criança ou do jovem da situação
de perigo.
2 - Sem prejuízo do disposto na alínea d) do número anterior, podem manter-se até aos 25 anos de idade as
medidas de promoção e proteção de apoio para autonomia de vida ou colocação, sempre que existam, e apenas
enquanto durem, processos educativos ou de formação profissional, e desde que o jovem renove o pedido de
manutenção.
3 - Aquando da cessação da medida aplicada, a comissão de proteção ou o tribunal efetuam as comunicações
eventualmente necessárias junto das entidades referidas no artigo 7.º, tendo em vista o acompanhamento da
criança, jovem e sua família, pelo período que se julgue adequado.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:

Consultar versões anteriores deste artigo:

- Lei n.º 31/2003, de 22/08

-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

- Lei n.º 142/2015, de 08/09

-2ª versão: Lei n.º 31/2003, de 22/08

- Lei n.º 23/2017, de 23/05

-3ª versão: Lei n.º 142/2015, de 08/09

Orientações do MP
1. Cfr. sobre a cessação da medida por decurso do prazo e a não devolução do processo à CPCJ, a alínea c) do ponto 1.2
da Directiva Conjunta PGR CNPCJR.

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação de Lisboa de 23-05-2006.
PROTECÇÃO DA CRIANÇA. MAIORIDADE. DEVER DE INFORMAR. PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.
[ALÍNEA A)]
I- Face ao disposto nos termos conjugados das alíneas d) e a), respectivamente, dos artigos 63.º,n.º,alínea d) e 5.º,
alínea a) da Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro (Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo) não se impõe ao jovem
que atinja a maioridade o ónus de requerer, antes de a atingir, a continuação da medida de protecção de que beneficia.
II- Aliás, revestindo tais processos a natureza de processos de jurisdição voluntária (artigo 100.º da Lei nº 147/99), não
estando, por isso, o tribunal sujeito a critérios de legalidade estrita e considerando o disposto no artigo 4.º, alínea a) da
mesma lei, que consigna o princípio fundamental da obediência ao interesse superior da criança e do jovem, retirar-lhe,
por tal razão, a possibilidade de concluir com êxito a sua formação profissional, não se afigura a decisão mais
conveniente e oportuna (artigo 1410.º do Código de Processo Civil)
III- Por último impunha-se respeitar escrupulosamente o direito do jovem ser pessoalmente informado processualmente,
face ao disposto na alínea h) do artigo 4.º da LPCJP, ou seja, deveria o jovem ser advertido, a seguir-se o referido
entendimento, que se não acompanha, de que cessaria a medida de protecção de que beneficiava caso não requeresse a
continuação da intervenção judicial antes de perfazer 18 anos de idade.
Proc. 3050/2006-7
Relator: Luís Espírito Santo.
Ver no SIMP - Ver na DGSI
2. Acórdão da Relação de Lisboa de 09-03-2004
MENORES. PROTECÇÃO DA CRIANÇA.
[ALÍNEA D) DO N.º 1. CONTINUAÇÃO DA INTERVENÇÃO PARA ALÉM DOS 18 ANOS. DATA DA DECLARAÇÃO DE VONTADE DO
JOVEM.]
Sem sumário
Proc. 812/2004-1
Relator: Pereira da Silva
Ver no SIMP - Ver na DGSI
3. Acórdão da Relação de Lisboa de 27-03-2014
PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO. PRAZO. CESSAÇÃO.
I) Decorrido o prazo a que alude o artigo 63.º, n.º 1, alínea a), da LPCJP, cessa a medida de promoção e protecção

aplicada. II) A medida de promoção e protecção de apoio junto de familiar tem um carácter de excepcionalidade, de
urgência de intervenção e de provisoriedade que determina a fixação de prazo peremptório para a sua
duração/prorrogação. III) A intervenção suscitada por aquela medida destina-se a promover uma alteração no meio de
vida do menor, em ordem a transformá-lo num meio adequado ao seu desenvolvimento; não sendo tal conseguido,
medidas mais definitivas devem ser encaradas, indicando o legislador aquele prazo para que se conclua por tal. IV) Com
a consagração de um prazo peremptório para a cessação, o legislador pretendeu obstar a que as prorrogações ad
infinitum criem a ilusão de uma intervenção promotora do interesse do menor onde apenas se verifica impotência,
inadequação ou inércia. V) O interesse do menor é prejudicado pelo desrespeito desse prazo sem que sejam tomadas as
medidas mais definitivas que instituam um sólido projecto de vida e afastem os perigos que justificaram a intervenção,
não pela cessação da medida. VI) O regime do artigo 21.º do Decreto-Lei 12/2008 permite manter o acompanhamento
que se entenda conveniente até intervenção adequada. VII) Pelos mesmos motivos não é permitido ?substituir a
prorrogação da medida após o prazo máximo pela marcação da conferência a que alude o artigo 112.º, da LPCJP. (AAC)
Proc. 2333/11.1 TBTVD.L1-6 Relator: ANA DE AZEREDO COELHO
4. Ac. TRL de 23-10-2014
MEDIDAS DE PROTECÇÃO DE MENORES.PRORROGAÇÃO.
Relatora: Teresa Prazeres Pais
Verificados os pressupostos substantivos legalmente estabelecidos para a revisão e prorrogação da medida determinada
pelo tribunal e a sua adequação ? ainda vigente situação de perigo da criança, não obstante o esgotamento do prazo
máximo de duração da medida, é ainda admissível a sua prorrogação.As medidas de promoção e protecção têm
manifestamente um carácter de excepcionalidade, de urgência, de intervenção e de provisoriedade, destinando-se a
promover uma alteração no meio e modo de vida do menor.
Por isso, a prorrogação não pode ser encarada como mais uma ?tentativa? de alcançar a protecção e promoção da
criança, quando nos 18 meses antecedentes o que ocorreu foi a falência da mesma, por inadequação, inércia,
desajustamento.
5. Ac. TC n.º 382/2017, 16-11: Julga inconstitucional o artigo 63.º, n.º 1, alínea d), da Lei de Proteção de Crianças e
Jovens em Perigo (LPCJP), aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 142/2015, de 8
de setembro, interpretado no sentido de a medida de apoio para a autonomia de vida que se mantém em vigor durante
a maioridade do seu beneficiário, a fim de permitir que este conclua a sua formação profissional ou académica, cessa
necessariamente quando o mesmo complete os 21 anos de idade

CAPÍTULO IV
Comunicações
Artigo 64.º
Comunicação das situações de perigo pelas autoridades policiais e judiciárias
1 - As entidades policiais e as autoridades judiciárias comunicam às comissões de proteção as situações de crianças
e jovens em perigo de que tenham conhecimento no exercício das suas funções.
2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, as autoridades judiciárias adotam as providências tutelares cíveis
adequadas.

Diversos
1. Sobre a comunicação à CPCJ, por parte de magistrado do MP titular de inquérito criminal, de
situação de perigo detectada nesse processo, cfr. Helena Bolieiro e Paulo Guerra, in a 'Criança e
a Família...', Coimbra Editora, 2009, pág. 48, nota 30, em comentário ao documento da PGDL,
de Fevereiro de 2009, relativo a Boas Práticas em matéria de violência doméstica.
Outrossim, o documento da PGDL refere-se expressamente à necessidade de promoção, pelo MP
na área criminal, de comunicação, ao tribunal de família e menores, da aplicação de medida de
coacção de afastamento e proibição de contactos ou de prisão preventiva a progenitor arguido
por cometimento de crime de violência doméstica, em vista à regulação das responsabilidades
parentais ou instauração de outra providência cível.
Refere-se também à intervenção cautelar de encaminhamento imediato da criança para
entidade de acolhimento, se necessário, em situações de flagrante delito ou outras que
manifestem o perigo, quando o menor não possa ficar com o outro progenitor ou familiar.
Ver o documento da PGDL, de Fevereiro de 2009, sobre violência doméstica.
2. Sobre a intervenção policial em casos de violência doméstica, cfr. Luis Elias e Carla Costa, 'O
papel da polícia na protecção de crianças e jovens', in Actas do Colóquio Direito das Crianças e
Jovens, ISPA-CEJ, pág. 208.

Artigo 65.º
Comunicação das situações de perigo conhecidas pelas entidades com competência em matéria
de infância e juventude
1 - As entidades com competência em matéria de infância e juventude comunicam às comissões de proteção as
situações de perigo de que tenham conhecimento no exercício das suas funções sempre que não possam, no âmbito
exclusivo da sua competência, assegurar em tempo a proteção suficiente que as circunstâncias do caso exigem.
2 - Caso a comissão de proteção não esteja instalada ou quando não tenha competência para aplicar a medida
adequada, designadamente sempre que os pais da criança ou do jovem expressem a sua vontade quanto ao seu

consentimento ou à não oposição para a futura adoção, as entidades devem comunicar a situação de perigo
diretamente ao Ministério Público.
3 - As instituições de acolhimento devem comunicar ao Ministério Público todas as situações de crianças e jovens
que acolham sem prévia decisão da comissão de proteção ou judicial.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 31/2003, de 22/08

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 66.º
Comunicação das situações de perigo por qualquer pessoa
1 - Qualquer pessoa que tenha conhecimento das situações previstas no artigo 3.º pode comunicá-las às entidades
com competência em matéria de infância ou juventude, às entidades policiais, às comissões de proteção ou às
autoridades judiciárias.
2 - A comunicação é obrigatória para qualquer pessoa que tenha conhecimento de situações que ponham em risco a
vida, a integridade física ou psíquica ou a liberdade da criança ou do jovem.
3 - Quando as comunicações sejam dirigidas às entidades referidas no n.º 1, estas procedem ao estudo sumário da
situação e proporcionam a proteção compatível com as suas atribuições, dando conhecimento da situação à
comissão de proteção sempre que entendam que a sua intervenção não é adequada ou suficiente.

Artigo 67.º
Comunicações das comissões de proteção aos organismos de segurança social
(Revogado.)
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 68.º
Comunicações das comissões de proteção ao Ministério Público
As comissões de proteção comunicam ao Ministério Público:
a) As situações em que não obtenham a disponibilidade dos meios necessários para proceder à avaliação
diagnóstica dos casos, nomeadamente por oposição de um serviço ou instituição e, em particular, as situações de
recusa de prestação de informação relativa a dados pessoais sensíveis, designadamente informação clínica,
solicitada nos termos do n.º 1 do artigo 13.º-A;
b) (Revogada.)
c) (Revogada.)
d) As situações em que não tenha sido proferida decisão decorridos seis meses após o conhecimento da situação da
criança ou do jovem em perigo;
e) A aplicação da medida que determine ou mantenha a separação da criança ou do jovem dos seus pais,
representante legal ou das pessoas que tenham a sua guarda de facto;
f) Os casos em que, por força da aplicação sucessiva ou isolada das medidas de promoção e proteção previstas nas
alíneas a) a c), e) e f) do n.º 1 do artigo 35.º, o somatório de duração das referidas medidas perfaça 18 meses.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:

Consultar versões anteriores deste artigo:

- Lei n.º 31/2003, de 22/08

-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

- Lei n.º 142/2015, de 08/09

-2ª versão: Lei n.º 31/2003, de 22/08

Orientações do MP
1. No encontro de magistrados do MP de 27/11/2008, reflectiu-se sobre a remessa pela CPCJ, nos termos deste artigo
68º da LPCJP, de processo de promoção e protecção relativo a jovem com mais de 18 anos que requereu a continuação
da intervenção e sobre a legitimidade para a propositura da acção.
A questão versa a situação de jovem com mais de 18 anos que oportunamente haja requerido a continuação da
intervenção, ao abrigo do disposto no artigo 5º, alínea a) da LPCJP.
Tendo a CPCJ remetido o processo ao MPº, nos termos do disposto na alínea c) do artigo 68º da LPCJP – sendo certo que

a remessa ao abrigo da alínea b) se mostraria incompatível com a vontade de continuação da intervenção protectiva –
terá o MPº legitimidade para propor a acção?
Entendemos que sim.
O Ministério Público intervém nesta sede como promotor dos direitos das crianças e dos jovens, legitimidade que lhe é
conferida pelo artigo 1º do Estatuto do MPº e pelo artigo 72º, nºs 1 e 3 da LPCJP, na certeza de que o conceito de jovem
abrange aquele que, tendo completado já 18 anos, haja requerido a continuação da intervenção (artigo 5º, alínea a) da
LPCJP).
Competindo-lhe, em especial, propor as acções que, em nome daqueles, se revelem as mais adequadas para a defesa
dos seus interesses, e sendo essa iniciativa processual exclusiva, o MPº, recebida a comunicação a que alude o citado
artigo - e caso considere ser de aplicar uma medida -, tem legitimidade para requerer a abertura do respectivo processo
judicial (artigo 73º, nº 1, b).
Formula-se a seguinte orientação:
Efectuada pela CPCJ comunicação nos termos da alínea c) do artigo 68º da LPCJP relativamente a jovem que, havendo
já completado 18 anos, tenha requerido oportunamente a continuação da intervenção ao abrigo do disposto no artigo 5º,
alínea a) do mesmo diploma, deve o Ministério Público, caso considere ser de aplicar uma medida de promoção e
protecção, requerer a abertura do respectivo processo judicial, uma vez que para tal tem legitimidade, nos termos do
disposto no artigo 1º do Estatuto do MPº e nos artigos 72º, nºs 1 e 3 e 73º, nº 1 b), da LPCJP.
2. Sobre a questão de saber quais os serviços do Ministério Público a quem a C.P.C.J. deve remeter o expediente (face
à retirada de consentimento) e a quem compete a respectiva apreciação e encaminhamento subsequentes, mormente
instaurando em juízo a providência judicial reputada adequada ao caso, dirimindo conflito entre serviços do MP (em
função do conceito de 'alteração de residência' do menor), cfr. despacho proferido em Processo Adminstrativo n.º 26/09
da PGDL.
3. Sobre a questão de saber qual é o tribunal territorialmente competente para eventual instauração de processo
judicial de promoção e protecção respeitante a dois menores, recebendo o processo da CPCJ, após acolhimento dos
menores em instituição, dirimindo conflito entre serviços do MP, cfr. decisão proferida em Processo Adminstrativo n.º
40/08 da PGDL.
4. Sobre a questão de saber, perante o disposto na alínea e) do artigo 68º, qual é o tribunal territorialmente
competente para a apreciação do procedimento judicial urgente de confirmação a que alude o art. 91º, nº 4 e 92º da
referida Lei, dirimindo conflito de competência entre serviços do MP, cfr. decisão em Processo Administrativo n.º 04/06
da PGDL.

Artigo 69.º
Comunicações das comissões de proteção ao Ministério Público para efeitos de procedimento
cível
As comissões de proteção comunicam ainda ao Ministério Público as situações de facto que justifiquem a regulação
ou a alteração do regime de exercício das responsabilidades parentais, a inibição do exercício das
responsabilidades parentais, a instauração da tutela ou a adoção de qualquer outra providência cível,
nomeadamente nos casos em que se mostre necessária a fixação ou a alteração ou se verifique o incumprimento
das prestações de alimentos.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 70.º
Participação dos crimes cometidos contra crianças e jovens
1 - Quando os factos que tenham determinado a situação de perigo constituam crime, as entidades e instituições
referidas nos artigos 7.º e 8.º devem comunicá-los imediatamente ao Ministério Público ou às entidades policiais,
sem prejuízo das comunicações previstas nos artigos anteriores.
2 - As situações previstas no número anterior devem, em simultâneo, ser comunicadas pela comissão de proteção
ao magistrado do Ministério Público que, nos termos do n.º 2 do artigo 72.º, acompanha a respetiva atividade.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Orientações do MP
1. Encontro da Rede de Magistrados do MP dos Tribunais de Família e Menores de 27/11/2008.
*
Articulação do processo de protecção com o processo crime. Abuso sexual de menor. Declarações para memória futura.
Procedimentos a adoptar. O processo-crime e o processo de promoção e protecção.
*
A questão colocada reporta-se às dificuldades e constrangimentos que decorrem da distinta natureza dos processos
instaurados - o processo-crime e o de promoção e protecção - devendo o MPº, em qualquer das jurisdições, pautar a sua
actuação pelo dever de assegurar o superior interesse do menor e, nessa medida, lançar mão das iniciativas e
mecanismos legais que melhor satisfaçam tal desiderato.
Desde logo, impor-se-á uma estreita articulação entre os Magistrados das referidas jurisdições, devendo também ser
levada a efeito, logo que possível, a diligência de declarações para memória futura prevista no artigo 271º do CPP, assim
se acautelando a genuinidade do depoimento, minimizando, em simultâneo, o dano na pessoa do menor que sucessivos e

tardios relatos potenciam.
Certo é que apenas a ponderação casuística das situações, a efectuar por aqueles Magistrados, permitirá trilhar o
caminho mais adequado e eficaz.
Algumas dificuldades, no entanto, se colocam quanto à utilização do estatuído no artigo 271º CPP.
Dispõe este normativo:
Código de Processo Penal
Artigo 271.º (cfr. aqui a versão actualizada da norma)
Declarações para memória futura
1 - Em caso de doença grave ou de deslocação para o estrangeiro de uma testemunha, que previsivelmente a impeça de
ser ouvida em julgamento, bem como nos casos de vítima de crime de tráfico de pessoas ou contra a liberdade e
autodeterminação sexual, o juiz de instrução, a requerimento do Ministério Público, do arguido, do assistente ou das
partes civis, pode proceder à sua inquirição no decurso do inquérito, a fim de que o depoimento possa, se necessário,
ser tomado em conta no julgamento.
2 - No caso de processo por crime contra a liberdade e autodeterminação sexual de menor, procede-se sempre à
inquirição do ofendido no decurso do inquérito, desde que a vítima não seja ainda maior.
3 - Ao Ministério Público, ao arguido, ao defensor e aos advogados do assistente e das partes civis são comunicados o dia,
a hora e o local da prestação do depoimento para que possam estar presentes, sendo obrigatória a comparência do
Ministério Público e do defensor.
4 - Nos casos previstos no n.º 2, a tomada de declarações é realizada em ambiente informal e reservado, com vista a
garantir, nomeadamente, a espontaneidade e a sinceridade das respostas, devendo o menor ser assistido no decurso do
acto processual por um técnico especialmente habilitado para o seu acompanhamento, previamente designado para o
efeito.
5 - A inquirição é feita pelo juiz, podendo em seguida o Ministério Público, os advogados do assistente e das partes civis
e o defensor, por esta ordem, formular perguntas adicionais.
6 - É correspondentemente aplicável o disposto nos artigos 352.º, 356.º, 363.º e 364.º
7 - O disposto nos números anteriores é correspondentemente aplicável a declarações do assistente e das partes civis, de
peritos e de consultores técnicos e a acareações.
8 - A tomada de declarações nos termos dos números anteriores não prejudica a prestação de depoimento em audiência
de julgamento, sempre que ela for possível e não puser em causa a saúde física ou psíquica de pessoa que o deva
prestar.
Conforme assinalado no ACRL de 19.02.08 (P.7877/07-5, Rel.:-Filomena Lima, disponível em www.dgsi.pt), reunidos os
pressupostos processualmente exigidos para a respectiva produção, as declarações para memória futura constituem um
modo de produção de prova pessoal submetido a regras específicas, visando acautelar o respeito por princípios
estruturantes do processo, mormente pelo princípio do contraditório (cfr. art.217º., nº.3 do C.P.P.).
Nas palavras do ACSTJ de 07.11.07 (P.07P3630, Rel.:-Henriques Gaspar, disponível em www.dgsi.pt), o princípio do
contraditório tem uma vocação instrumental da realização do direito de defesa e do princípio da igualdade de armas:
numa perspectiva processual significa que não pode ser tomada qualquer decisão que afecte o arguido sem que lhe seja
dada a oportunidade para se pronunciar; no plano da igualdade de armas na administração das provas, significa que
qualquer um dos sujeitos processuais interessados, nomeadamente o arguido, deve ter a possibilidade de convocar e
interrogar as testemunhas nas mesmas condições que os outros sujeitos processuais (a parte adversa).
Vale isto por dizer que - excepção do defensor e do Ministério Público, cuja presença é obrigatória - a presença dos
demais sujeitos processuais em tal diligência de inquirição para memória futura é facultativa.
Ainda que alguns defendam posição contrária, conhece-se jurisprudência no sentido de que 'a tomada de declarações
para memória futura pode ter lugar numa altura em que ainda não há arguido constituído '(cfr. ACRP de 01.02.06,
P.0515949, Rel.:-Jorge França, disponível em www.dgsi.pt). Nesse sentido, cfr. também ACRP de 12.10.05 (P.0544648,
Rel.:-Pinto Monteiro, disponível em www.dgsi.pt) e ainda ACSTJ de 19.04.99 (P.41 428-3ª.). Cfr. ainda, nesse sentido o
ACRP de 13.07.05 (P.0540595, Rel.:-António Gama, disponível em www.dgsi.pt), sumariado no sentido de que “É
possível a recolha de declarações para memória futura mesmo que o inquérito não corra contra pessoa determinada“, aí
se sublinhando que “O interesse na realização da justiça e a descoberta da verdade tem como consequência que, mesmo
na hipótese de o inquérito correr contra pessoa ainda não determinada, tenha lugar e se leve a cabo a produção de
prova para memória futura [Neste sentido Acórdão Tribunal da Relação do Porto de 18 de Abril de 2001, CJ XXVI, Tomo
II, pág. 228]”.
Acontece, na verdade, que ' a norma processual, como todas as normas de cariz adjectivo, é elaborada para a
normalidade das situações, ou seja, no caso concreto, do conteúdo da norma em causa resulta que ela foi pensada para
aqueles casos em que existe já arguido constituído. Dada a natureza excepcional da norma em questão, ( ), logo se
constata que o que determina a possibilidade dessa valoração é a ocorrência de um periculum in mora que poderá levar
à perda dessa prova - doença incapacitante ou ausência que se prevê se prolongue até ao julgamento” (cfr. referido
ACRP de 01.02.06) ou, acrescentaríamos nós, a especial vulnerabilidade da vítima, em razão da sua idade e da natureza
dos actos de que foi alvo, fortemente perturbadores da sua intimidade e integridade sexual.
A urgência que subjaz à norma pode, assim, levar a que a prova antecipada tenha lugar numa ocasião em que não exista
ainda arguido constituído, seja porque ocorre incompatibilidade temporal e de oportunidade, seja porque o agente é
pura e simplesmente desconhecido, seja porque o agente, sendo embora conhecido, não é localizável, casos em que a
observância do princípio do contraditório se satisfaz mediante a nomeação de defensor para o acto, a este cumprindo
observar e pugnar pelo respeito das garantias de defesa e da legalidade. Na verdade, sendo exigível, para a validade da
prova, que nesse acto se assegurem todas as garantias de defesa, a presença de defensor é sempre obrigatória,
cabendo-lhe o papel de defensor da legalidade, fiscalizando e garantindo o cumprimento da lei, designadamente
assegurando que o depoimento decorra de acordo com as regras legais, sem constrangimentos, podendo e devendo [o
defensor] verificar se o depoimento é coerente, formulando as perguntas adicionais que entender, em seu critério,
necessárias – cfr., nesse sentido, o ACRP de 13.07.05 (P.0540595, Rel.:-António Gama, disponível em www.dgsi.pt),
observando-se ainda que a actual redacção do artigo 271º consagra expressamente a obrigatoriedade de presença do
defensor, no seu nº 3).
Com efeito, entendimento diverso levaria a que, nos casos em que é desconhecido o autor de um crime ou que o mesmo
se encontre em parte incerta e se mostre necessária a tomada de declarações para memória futura, estas não pudessem
ser tomadas por não haver arguido constituído que pudesse ser notificado.
Ora, se eventualmente tais declarações forem tidas em conta no julgamento, sempre ali as pessoas visadas poderão
exercer o contraditório.
Formula-se a seguinte orientação:
Nos casos de crimes sexuais nos quais seja ofendido menor, tendo presente a especial vulnerabilidade da vítima,
em razão da sua idade e da natureza dos actos de que foi alvo, fortemente perturbadores da sua intimidade e

integridade sexual, deverá o Ministério Público, sempre que possível e salvo a existência de especiais e ponderosas
razões que o desaconselhem, providenciar pela tomada de declarações para memória futura ao ofendido, nos
termos prevenidos no art.271º. do C.P.P., assegurando também que, tendo presente o estatuído na parte final do
seu nº.3, no decurso dessa diligência, esteja obrigatoriamente presente defensor do arguido constituído ou a
constituir, assim se assegurando o princípio do contraditório que vigora em processo penal.
Visando a realização de tal diligência acautelar a genuinidade do depoimento, em tempo útil e salvaguardando
também os interesses decorrentes da especial vulnerabilidade da vítima em favor da qual se encontra pendente
processo de promoção e protecção, deverá ser estabelecida articulação entre o magistrado do Ministério Público da
área de Família e Menores e da área Criminal, assim devendo ser compatibilizados e concertados os tempos da
realização daquela diligência com outras cuja realização se imponha.
2. Consulte o Site da EUROJUST, no que concerne à protecção de crianças vítimas de crime em contexto multinacional.

Diversos
1. Sobre o exercício do direito de queixa pelos progenitores, em representação do menor, em crimes de natureza semipública, cfr. Helena Bolieiro e Paulo Guerra in 'A Criança e a Família - Uma Questão de Direito(s)...', Coimbra Editora,
2009, página 161, nota 9.
*
Sobre a legitimidade do Ministério Público para o exercício da acção penal em crimes semi-públicos, cfr. na parte geral
do Código Penal, o artigo 113. Quanto a crimes contra a autodeterminação sexual, cfr. artigo 178 do Código Penal.
*
Sobre a legitimidade do menor com mais de 16 anos, cfr. o referido artigo 113 n.º 6 do Código Penal e ainda os artigos
115 e 116 do mesmo Código.
*
Sobre a comunicação pelas CPCJ, cfr. ponto 3.3. e ponto 3.4. da Directiva Conjunta PGR CNPJR.

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação do Porto de 15-04-2009
EXTINÇÃO DO DIREITO DE QUEIXA. JUNÇÃO DE DOCUMENTO. JUNÇÃO DE PARECER. PRAZO.
I - Nos casos em que o ofendido seja menor de 16 anos, o direito de queixa só se extingue passados 6 meses sobre o
momento em que o representante legal tomou conhecimento do facto, ou depois de passarem 6 meses sobre a data em
que o menor complete 16 anos de idade, mesmo no domínio da versão do CP anterior à que resultou da lei nº 59/2007.
II - Não podem ser juntos em sede de recurso documentos para impugnar a decisão proferida sobre matéria de facto.
Proc. 0817344
Relator: Élia São Pedro.
Ver no SIMP - Ver na DGSI
2. Acórdão da Relação de Guimarães de 16-04-2009
[LEGITIMIDADE PARA A CONSTITUIÇÃO COMO ASSISTENTE.]
I - Considerando-se ofendida a pessoa que é titular dos interesses que a lei especialmente quis proteger com a
incriminação, tem ela legitimidade e interesse em agir para interpor recurso da sentença penal que absolve o arguido da
prática do crime de que apresentou queixa e que levou à dedução de acusação pelo Ministério Público, uma vez que se
constitua assistente.
II - Nos termos das disposições conjugadas dos artigos 68º, nºs 1 alíneas a), b) e d) e nº 3 alínea b), 69º, nº 2, alínea c),
284º, 287º, nº 1 alínea b) e 401º, nº 1 alínea b) e nº 2 do CPP, é admissível a apresentação simultânea, pela ofendida ou
sua representante legal, do pedido de constituição como assistente e do requerimento de interposição de recurso da
sentença penal que a afecte, desde que respeitado o prazo para o recurso;
III - Sendo a ofendida menor de 16 anos e tendo a queixa sido apresentada por sua mãe, enquanto sua representante
legal, nada obsta a que seja esta a solicitar a constituição como assistente, não se sobrepondo a faculdade concedida na
parte final da alínea a) do nº 1 do art. 68º do CPP ao regime geral da representação dos menores.
Proc. 390/07.4PABCL-A.G1
Relator: António Ribeiro.
Ver no SIMP - Ver na DGSI
3. Sumários do MP
ACRL de 21-04-2009 DEPOIMENTO DIRECTO E INDIRECTO. DECLARAÇÕES PARA MEMÓRIA FUTURA - ACOMPANHAMENTO DE
MENOR POR PSICÓLOGA.
I. A proibição da valoração do depoimento indirecto, consagrada no nº.1 do art.129º. do C.P.P., não é uma proibição
absoluta, comportando excepções como as enumeradas nesse preceito e que não são taxativas.
II. Assim, embora se estabeleça como regra não poder o depoimento indirecto servir como meio de prova, confere-se ao
juiz a possibilidade de chamar a depor pessoas determinadas, se o depoimento resultar do que se ouviu dizer por estas,
excepcionando-se ainda expressamente os casos em que se torne impossível o depoimento das pessoas cujas declarações
são reproduzidas por outrem.
III. Duas das testemunhas ouvidas reproduziram ao Tribunal expressões utilizadas pela ofendida, por esta proferidas e
que aquelas ouviram de viva voz, sugestivas das práticas que lhe foram infligidas e que se mostram descritas na
acusação, tendo também descrito comportamentos evidenciados pela menor e pelas mesmas testemunhas presenciados,
também eles reveladores de tal ocorrência, tendo, assim, tais testemunhas sido ouvidas sobre factos sobre os quais
tiveram percepção directa, pelo que os respectivos depoimentos podem e devem ser valorados como meios de prova, ao
abrigo do disposto no art.129º. do C.P.P., por serem inteiramente válidos.
IV. Trata-se, na verdade, de testemunhas presenciais de factos com interesse para a decisão da causa, testemunhas
directas e não “de ouvir dizer”, cujos depoimentos não constituem, de resto, a única prova de que o Tribunal pode
lançar mão, dispondo ainda da prova pericial, da avaliação psicológica e do depoimento da menor, os quais, no seu
conjunto, interpretados e avaliados à luz das regras de experiência comum, apontam no sentido de dever ser dada como
demonstrada toda a factualidade imputada ao arguido na acusação.
V. Refira-se ainda que o acompanhamento da menor pela psicóloga da instituição onde se encontrava acolhida, aquando
das declarações para memória futura, teve lugar nos termos do art.271º., nº.4 do C.P.P., para além de encontrar
fundamento no facto de a criança evidenciar défice cognitivo sobejamente referenciado no processo.
VI. Impõe-se assim a revogação da decisão proferida sobre a matéria de facto, conforme pretende o recorrente
Ministério Público, com a correspondente condenação do arguido pela prática do crime de abuso sexual da menor X, por
que foi acusado.
VII. Porém, por forma a garantir a observância do princípio do duplo grau de jurisdição, constitucionalmente consagrado
– cfr. art.32º., nº.1 da C.R.P. – determina-se a remessa do processo à 1ª.Instância, a fim de que aí, após reabertura da
audiência, nos termos do art.371º. do C.P.P., seja determinada a correspondente pena (nesse sentido, cfr. ACRL de

14.01.09, P.10484/08-3ª.Secção, Rel.:-Carlos Almeida, disponível www.pgdlisboa.pt).
Proc. 32/06.5TAVFC 5ª Secção
Desembargadores: Filipa Macedo - Carlos Espírito Santo - Sumário elaborado por Lucília Gago

Artigo 71.º
Consequências das comunicações
1 - As comunicações previstas nos artigos anteriores não determinam a cessação da intervenção das entidades e
instituições, salvo quando não tiverem sido prestados ou tiverem sido retirados os consentimentos legalmente
exigidos.
2 - As comunicações previstas no presente capítulo devem indicar as providências tomadas para proteção da
criança ou do jovem e ser acompanhadas de todos os elementos disponíveis que se mostrem relevantes para
apreciação da situação, salvaguardada a intimidade da criança ou do jovem.

CAPÍTULO V
Intervenção do Ministério Público
Artigo 72.º
Atribuições
1 - O Ministério Público intervém na promoção e defesa dos direitos das crianças e jovens em perigo, nos termos da
presente lei, podendo exigir aos pais, ao representante legal ou a quem tenha a sua guarda de facto os
esclarecimentos necessários.
2 - O Ministério Público acompanha a atividade das comissões de proteção, tendo em vista apreciar a legalidade e a
adequação das decisões, a fiscalização da sua atividade processual e a promoção dos procedimentos judiciais
adequados.
3 - Compete, ainda, em especial, ao Ministério Público representar as crianças e jovens em perigo, propondo ações,
requerendo providências tutelares cíveis e usando de quaisquer meios judiciais necessários à promoção e defesa
dos seus direitos e à sua proteção, incluindo promover os procedimentos de naturalização, nos termos do n.º 3 do
artigo 6.º da Lei n.º 37/81, de 3 de outubro.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 26/2018, de 05/07

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Orientações do MP
1. Cfr. Circular da PGR n.º 1/2001
2. Cfr. Circular da PGR n.º 3/2006
3. Cfr. Directiva Conjunta PGR CNPCJR sobre a uniformização de procedimentos funcionais a desenvolver pelo MP e
pelas CPCJ.
4. No encontro de magistrados do MP de 19/11/2007 e 14-25/01/2008 reflectiu-se sobre a função fiscalizadora do
Ministério Público no âmbito do art.º 72º, nº 2 da LPCJP:
- O cumprimento da Circular nº 3/2006.
- O diagnóstico das situações e a aplicação de medidas consensualizadas.
- A revisão das medidas.
- A intervenção das CPCJ. Em quadro de urgência.
- Natureza das “diligências sumárias” aludidas no art.º 94º, nº 1 da LPCJP
Relativamente à questão enunciada remete-se, na íntegra, para as propostas constantes do trabalho realizado no âmbito
desta PGDL, e que contou com a colaboração do procurador da República Dr. Manuel Abrantes, relativo à interlocução
entre o MP e as CPCJ, propostas essas que mereceram o acolhimento da Exma. Sra. Procuradora-Geral
Distrital, que determinou a sua divulgação por todo o Distrito Judicial (para além da sua remessa à PGR para eventual
emissão de directiva de âmbito nacional).
Reconhece-se como vantajoso que os processos administrativos, ou dossiers, com origem nas comunicações previstas na
alínea d) do art.º 68º da LPCJP sejam objecto de registo autónomo, capaz de proporcionar uma fácil consulta e a
obtenção de informação sobre a sua exacta expressão numérica.
Consulte aqui o Relatório
5. Cfr. a Circular n.º 5/2006 da PGDL, sobre o acompanhamento pela PGDL da intervenção do MP nas CPCJ.

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação de Lisboa de 09-06-2009
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. CONFIANÇA JUDICIAL DE MENORES. ADOPÇÃO
[ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DELIBERADO PELA CPCJ. ACOMPANHAMENTO PELO MP. ARTIGO 164 OTM.]
1-Uma criança que completa 8 anos em Dezembro próximo, e que desde os cerca dos 2 anos vive em situação de
abandono pelos pais, não pode, nem deve continuar a esperar que os progenitores encontrem rumo para a sua própria

vida, pois, é a dele que está em grave risco de prosseguir caminho regular, eternizando a sua permanência numa
instituição de acolhimento, podendo vir a integrar de pleno direito uma família que o adopte.
2- Pese embora a adopção se deva colocar após exaurida a possibilidade de integração na família biológica, sendo que o
processo de promoção e protecção deve subordinar-se ao princípio da prevalência da família. Não é, porém, defensável
levar ao absoluto tal princípio, quando as circunstâncias concretas o exijam, pois, é manifesto que não são os laços
sanguíneos que determinam nos visados as aptidões para cuidar e amar crianças, ajudando-as no seu crescimento
emocional e integração social.
3- O pai continua assumidamente a ter uma vida errática, sem condições económicas ou interesse em criar o filho, e a
mãe, ausente no estrangeiro, dando notícias ao filho ao cabo de cerca 4 anos, desapegada e apenas obstinada com a
ideia de rejeição da adopção, sem tomar iniciativas concretas que demonstrem ligação afectiva ao filho e diligências
efectivas para o ter consigo!
4- Do lado do menor, foi constatado pela análise psicológica do seu comportamento entre pares e adultos, que as visitas
da mãe inicialmente deixaram-no em expectativa, mas ansioso e receoso de não se repetirem amiúde, como aconteceu,
levando a criança a apresentar com os colegas agressividade e com os adultos a intenção clara de sublimar, omitir um
passado não compensador.
5- Está demonstrado que se encontram seriamente comprometidos os vínculos afectivos próprios da filiação,
nomeadamente, ente a mãe e o menor que, objectivamente revela que a sua relação está gravemente comprometida,
quer na qualidade, quer quanto à continuidade desses vínculos a recorrente subjectivamente desinteressou-se do filho,
seguindo-se contactos irregulares e esporádicos, designadamente, nos últimos três meses, que não permitem que se
formem os laços de afectividade próprios da filiação, levando ao progressivo desinteresse do filho pela mãe, como
constatado nos relatórios, não logrando a mãe reunir as condições necessárias para assumir o encargo de criar e educar
o filho, nem de lhe transmitir a afectividade e convívio a que uma criança tem direito, logo, é de decretar a sua
confiança judicial com vista à adopção, verificando-se as situações previstas no nº 2, al) c) d) e e) do artº 1978 do
CCivil, e preenchidos todos os pressupostos previstos no art. 1978º do Código Civil para o Tribunal decretar a confiança
judicial do menor com vista a futura adopção.
(Sumário da Relatora)
Proc. 9831/2007-7
Relator: Isabel Salgado
Ver no SIMP - Ver na DGSI
2. Acórdão da Relação de Coimbra de 22-05-2007
PODER PATERNAL. ÂMBITO. INIBIÇÃO DO PODER PATERNAL.
I - Até à maioridade ou emancipação, os filhos estão sujeitos ao poder paternal (artº 1877º C. Civ.), que incumbe aos
pais, a quem compete, no interesse dos filhos, velar pela segurança e saúde destes, prover ao seu sustento, dirigir a sua
educação, representá-los, ainda que nascituros, e administrar os seus bens.
II - Tendo falecido a mãe de um menor, o exercício do poder paternal ficou a pertencer ao pai - artºs 1903º, 1904º e
1912º C. Civ.
III - Só assim não será se o pai for judicialmente inibido, total ou parcialmente, de tal exercício, ou se for decretada
qualquer providência limitativa do mesmo (artºs 1918º e 1920º).
IV - Quando tiver sido decretada alguma das providências referidas no artº 1918º C.Civ., os pais conservam o exercício
do poder paternal em tudo o que com ela se não mostre inconciliável - artº 1919º C. Civ.
Proc. 12/99.5TBACB-A.C1
Relator: Artur Dias
Ver no SIMP - Ver na DGSI
3. Acórdão da Relação de Lisboa de 09-06-2011
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE MENORES.
LEGITIMIDADE. SUBSIDIARIEDADE.
I - A intervenção para promoção e protecção deve ser exercida exclusivamente pelas entidades e instituições cuja acção
seja indispensável à efectiva promoção dos direitos e à protecção da criança e do jovem em perigo, só podendo
interferir na sua vida e na da sua família na medida do que for estritamente necessário e deve ser efectuada
sucessivamente pelas entidades com competência em matéria de infância e juventude, pelas comissões de protecção de
crianças e jovens e, em última instância, pelos tribunais.
II - Somente será legítima a intervenção - designadamente do tribunal - desde que se verifique uma situação de perigo,
ou seja, desde que se verifique uma situação de facto que afecte ou possa afectar a segurança, a saúde, a formação, a
educação, bem-estar e desenvolvimento integral da criança ou jovem.
III - Correndo dois processos de promoção e protecção, um pela comissão de protecção e outro judicial, tendo na sua
base exactamente os mesmos factos relevantes, dada a vontade do legislador expressa através do princípio da
subsidiariedade de a intervenção do tribunal ser reservada para situações subsidiárias, deverá prevalecer e prosseguir o
processo que corre termos pela comissão de protecção, arquivando-se o processo judicial.
(Sumário da Relatora) Decisão Texto Parcial:
Proc. 298/11.9TMLSB.L1-2
Relator: MARIA JOSÉ MOURO
Ver no SIMP - Ver na DGSI

Artigo 73.º
Iniciativa do processo judicial de promoção e protecção
1 - O Ministério Público requer a abertura do processo judicial de promoção dos direitos e de proteção quando:
a) Tenha conhecimento das situações de crianças e jovens em perigo residentes em áreas em que não esteja
instalada comissão de proteção, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte;
b) Recebidas as comunicações a que se refere o artigo 68.º, considere haver indícios de situação de perigo para a
criança ou jovem, suscetíveis de reclamar a aplicação de medida judicial de promoção e proteção;
c) Requeira a apreciação judicial da decisão da comissão de proteção nos termos do artigo 76.º
2 - No caso previsto na alínea b) do número anterior, o Ministério Público, antes de requerer a abertura do processo

judicial, pode requisitar à comissão o processo relativo ao menor e solicitar-lhe os esclarecimentos que tiver por
convenientes.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação de Lisboa de 16-11-2006
PROTECÇÃO DA CRIANÇA
1 - A intervenção para promoção dos direitos e protecção da criança e do jovem em perigo tem lugar quando os pais, o
representante legal ou quem tenha a guarda de facto ponham em perigo a sua segurança, formação, educação ou
desenvolvimento, ou quando esse perigo resulte de acção ou omissão de terceiros ou da própria criança ou do jovem a
que aqueles não se oponham de modo adequado a removê-lo.
2 - Não recebendo a criança os cuidados ou a afeição adequados à sua idade e situação pessoal, enquanto se encontra ao
cuidado da ama, na medida em que esta não possui conhecimentos, habilitações e condições de espaço hígio - sanitárias
para acolhimento de um tal número de crianças, a promoção e a protecção das medidas adequadas para a salvaguarda
desta criança não incumbem necessariamente, desde logo, ao M.º P.º, pois outras entidades há a quem incumbirá tal
iniciativa, já que a promoção dos direitos e a protecção da criança e do jovem em perigo incumbe às entidades com
competência em matéria de infância e juventude, às comissões de protecção de crianças e jovens e aos tribunais,
devendo a intervenção ser efectuada sucessivamente pelas aludidas entidades.
3 - Reserva-se, pois, ao tribunal o recurso de última instância, ou seja, sempre que o técnico da instituição ou da
comissão de protecção se revelarem insuficientes, não sendo possível uma solução consensual, ou por falta de meios.
4 - Assim, a iniciativa do processo judicial de promoção dos direitos e de protecção por parte do Ministério Público
depende taxativamente da verificação de alguns dos requisitos enunciados no artigo 73º da Lei 147/99.
Proc. 9237/2006-6
Relator: Granja da Fonseca
Ver no SIMP - Ver na DGSI
2. Processo 298/11.9TMLSB.
Acórdão da Relação de Lisboa de 09-06-2011
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO..COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE MENORES.
LEGITIMIDADE.SUBSIDIARIEDADE.[Processo no Tribunal e na Comissão]
I - A intervenção para promoção e protecção deve ser exercida exclusivamente pelas entidades e instituições cuja acção
seja indispensável à efectiva promoção dos direitos e à protecção da criança e do jovem em perigo, só podendo
interferir na sua vida e na da sua família na medida do que for estritamente necessário e deve ser efectuada
sucessivamente pelas entidades com competência em matéria de infância e juventude, pelas comissões de protecção de
crianças e jovens e, em última instância, pelos tribunais.
II - Somente será legítima a intervenção ? designadamente do tribunal - desde que se verifique uma situação de perigo,
ou seja, desde que se verifique uma situação de facto que afecte ou possa afectar a segurança, a saúde, a formação, a
educação, bem-estar e desenvolvimento integral da criança ou jovem.
III - Correndo dois processos de promoção e protecção, um pela comissão de protecção e outro judicial, tendo na sua
base exactamente os mesmos factos relevantes, dada a vontade do legislador expressa através do princípio da
subsidiariedade de a intervenção do tribunal ser reservada para situações subsidiárias, deverá prevalecer e prosseguir o
processo que corre termos pela comissão de protecção, arquivando-se o processo judicial.
Relator: MARIA JOSÉ MOURO
(Sumário da Relatora)
Ver na DGSI

Artigo 74.º
Arquivamento liminar
O Ministério Público arquiva liminarmente, através de despacho fundamentado, as comunicações que receba
quando seja manifesta a sua falta de fundamento ou a desnecessidade da intervenção.

Artigo 75.º
Requerimento de providências tutelares cíveis
O Ministério Público requer ao tribunal as providências tutelares cíveis adequadas:
a) Quando a comissão de proteção lhe haja remetido o processo de promoção e proteção por falta de competência
para aplicação da medida adequada, nos termos previstos no artigo 38.º, e concorde com o entendimento da
comissão de proteção;
b) Sempre que considere necessário, nomeadamente nas situações previstas no artigo 69.º
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Orientações do MP
1. No encontro de magistrados do MP de 19/11/2007 e 14-25/01/2008, reflectiu-se sobre o problema da harmonização
das decisões tomadas no âmbito de processos de promoção e protecção, tutelares cíveis e tutelares educativos,
considerando-se:
- O disposto nos artigos 81º, nº 1 da LPCJP, 148º do DL nº 314/78, de 27/10 (OTM) e 43º, nº 3 e 37º, nº 2 da LTE.

- A definição do “projecto de vida” - instauração sucessiva de processo de promoção e protecção e de confiança judicial.
Colocam-se duas ordens de questões:
a) Os dispositivos legais citados, e ainda o art.º 154º da OTM, visam assegurar o princípio da boa harmonia e da
conjugação entre todas as decisões respeitantes a um mesmo menor e estabelecem regras processuais destinadas à sua
concretização.
No uso da faculdade que lhe é conferida pelo art.º 75º da LPCJP, o MPº deve propor as adequadas providências cíveis,
designadamente de forma a “consolidar” a situação que decorre do acompanhamento no âmbito do processo de
promoção e protecção, devendo a acção ser instaurada por apenso, necessariamente antes da prolação do despacho
final nesses autos.
b) A harmonização das decisões proferidas no âmbito do PPP e da Confiança Judicial será mais difícil de alcançar face à
existência da regra, ínsita no nº 3 do art.º 154º da OTM, que afasta do âmbito de aplicação da regra geral da apensação
de processos as providências relativas à adopção.
Não estando vedada a instauração sucessiva de processo de promoção e protecção e de confiança judicial, coloca-se o
problema prático da sua harmonização, definindo a estratégia processual mais adequada.
Formula-se a seguinte orientação:
a) O MP deve zelar pelo cumprimento de todas as regras tendentes à boa harmonização das decisões proferidas no
âmbito de processos de promoção e protecção, tutelares cíveis e tutelares educativos, dando cabal cumprimento ao que
vem disposto nos artigos 81º, nº 1, 148º e 154º, ambos da OTM, e 37º, nº 2 e 43º, nº 3, ambos da LTE.
No uso da faculdade que lhe é conferida pelo art.º 75º da LPCJP, o MP deve propor as adequadas providências cíveis,
designadamente de forma a “consolidar” a situação que decorre do acompanhamento no âmbito do processo de
promoção e protecção, devendo, sempre que possível, a acção ser instaurada por apenso, necessariamente antes da
prolação do despacho final nesses autos, nesse sentido apontando relevantes razões de economia processual.
b) Encontrando-se pendente processo de promoção e protecção, deve o MP, relativamente à mesma criança ou jovem,
abster-se de propor acção de Confiança Judicial, uma vez que, no âmbito daqueles autos, a inclusão da nova medida
prevista na alínea g) do nº 1 do artº 35º da LPCJP visou evitar a instauração de uma acção autónoma daquela natureza,
encurtando-se tempos e agilizando-se os procedimentos pré-adoptivos.
Sendo possível a propositura de acções de Confiança Judicial por outros intervenientes processuais detentores de
legitimidade para tal efeito, não obstante estar pendente processo de promoção e protecção - e estando afastado o
recurso ao mecanismo da apensação, face ao que se dispõe no nº 3 do artº 154º da OTM - devem os representantes do
MPº, em cada um dos processos, actuando na estrita obediência ao seu dever legal de garantia da defesa do superior
interesse dos menores, articular entre si as posições por forma a evitar, na medida do possível, a contradição de
julgados.

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação do Porto de 07-06-2005
TUTELA. PODER PATERNAL.
[MENORES ACOLHIDOS EM INSTITUIÇÃO (por decisão de 1997)]
I - A incapacidade dos menores é suprida pelo poder paternal e, subsidiariamente, pela tutela.
II - Para a instauração desta não se torna necessário a existência de inibição do poder paternal, bastando a
impossibilidade objectiva de defesa dos interesses dos menores pelos progenitores.
III - Se estes, há mais de seis anos que não contactam com os menores, não mostrando interesse pela defesa dos seus
interesses, então deve ser requerida a tutela.
Proc. 0522122
Relator: Pelayo Gonçalves
Ver no SIMP - Ver na DGSI
2. Acórdão da Relação do Porto de 07-06-2005
PODER PATERNAL
[MENOR JUNTO DE OUTRO FAMILIAR (artigo 35 n.º 1 alínea b))]
I - Para a limitação ao exercício do poder paternal em relação a menores, o processo a utilizar é o prescrito nos artigos
194 e seguintes da OTM.
II - As medidas de protecção têm duração limitada, não sendo destinadas a soluções definitivas da situação dos menores.
Proc. 0522767
Relator: Emídio Costa
Ver no SIMP - Ver na DGSI
3. Acórdão da Relação de Coimbra de 22-05-2007
PODER PATERNAL. ÂMBITO. INIBIÇÃO DO PODER PATERNAL.
[ACOLHIMENTO FAMILIAR PROLONGADO.]
I - Até à maioridade ou emancipação, os filhos estão sujeitos ao poder paternal (artº 1877º C. Civ.), que incumbe aos
pais, a quem compete, no interesse dos filhos, velar pela segurança e saúde destes, prover ao seu sustento, dirigir a sua
educação, representá-los, ainda que nascituros, e administrar os seus bens.
II - Tendo falecido a mãe de um menor, o exercício do poder paternal ficou a pertencer ao pai - artºs 1903º, 1904º e
1912º C. Civ.
III - Só assim não será se o pai for judicialmente inibido, total ou parcialmente, de tal exercício, ou se for decretada
qualquer providência limitativa do mesmo (artºs 1918º e 1920º).
IV - Quando tiver sido decretada alguma das providências referidas no artº 1918º C.Civ., os pais conservam o exercício do
poder paternal em tudo o que com ela se não mostre inconciliável - artº 1919º C. Civ.
Proc. 12/99.5TBACB-A.C1
Relator: Artur Dias.
Ver no SIMP - Ver na DGSI
4. Acórdão da Relação de Évora de 18-10-2007
INIBIÇÃO DO PODER PATERNAL
A decisão que determina a confiança de uma criança a uma instituição com vista a adopção, importa a imediata inibição
do exercício do poder paternal até que tal criança atinja a maioridade.
Não poderá, pois, ser instaurada uma outra acção pedindo a inibição do poder paternal.
Proc. 1494/07-3
Relator: Almeida Simões
Ver no SIMP - Ver na DGSI

Artigo 76.º
Requerimento para apreciação judicial
1 - O Ministério Público requer a apreciação judicial da decisão da comissão de proteção quando entenda que as
medidas aplicadas são ilegais ou inadequadas para promoção dos direitos e proteção da criança ou do jovem em
perigo.
2 - O requerimento para apreciação judicial da decisão da comissão de proteção indica os fundamentos da
necessidade de intervenção judicial e é acompanhado do processo da comissão.
3 - Para efeitos do número anterior, o Ministério Público requisita previamente à comissão de proteção o respetivo
processo.
4 - O requerimento para apreciação judicial deve ser apresentado no prazo de 15 dias após o recebimento da
comunicação da decisão da comissão pelo Ministério Público e dele é dado conhecimento à comissão de proteção.
5 - O presidente da comissão de proteção é ouvido sobre o requerimento do Ministério Público.

CAPÍTULO VI
Disposições processuais gerais
Artigo 77.º
Disposições comuns
As disposições do presente capítulo aplicam-se aos processos de promoção dos direitos e de proteção, adiante
designados processos de promoção e proteção, instaurados nas comissões de proteção ou nos tribunais.

Artigo 78.º
Caráter individual e único do processo
O processo de promoção e proteção é individual, sendo organizado um único processo para cada criança ou jovem.

Artigo 79.º
Competência territorial
1 - É competente para a aplicação das medidas de promoção e proteção a comissão de proteção ou o tribunal da
área da residência da criança ou do jovem no momento em que é recebida a comunicação da situação ou
instaurado o processo judicial.
2 - Se a residência da criança ou do jovem não for conhecida, nem for possível determiná-la, é competente a
comissão de proteção ou o tribunal do lugar onde aquele for encontrado.
3 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a comissão de proteção ou o tribunal do lugar onde a criança
ou o jovem for encontrado realiza as diligências consideradas urgentes e toma as medidas necessárias para a sua
proteção imediata.
4 - Se, após a aplicação de medida não cautelar, a criança ou o jovem mudar de residência por período superior a
três meses, o processo é remetido à comissão de proteção ou ao tribunal da área da nova residência.
5 - Para efeitos do disposto no número anterior, a execução de medida de promoção e proteção de acolhimento
não determina a alteração de residência da criança ou jovem acolhido.
6 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a comissão de proteção com competência territorial na área do
município ou freguesia de acolhimento da criança ou jovem, presta à comissão que aplicou a medida de promoção
e proteção toda a colaboração necessária ao efetivo acompanhamento da medida aplicada, que para o efeito lhe
seja solicitada.
7 - Salvo o disposto no n.º 4, são irrelevantes as modificações de facto que ocorrerem posteriormente ao momento
da instauração do processo.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Orientações do MP
1. No encontro de magistrados do MP de 19/11/2007 e 14-25/01/2008, reflectiu-se sobre o conceito de 'residência' para
os efeitos previstos no artigo 79º, nº 4 da LPCJP e 31º, nº 1 da LTE e sobre o conceito de 'Permanência' na instituição de
acolhimento ou em centro educativo.
Nos preceitos legais citados o conceito de residência deve ser entendido como o lugar onde o menor está radicado e
onde tem organizada e desenvolve habitualmente a sua vida, em termos de maior permanência e estabilidade, estandolhe associado um carácter voluntário e relativamente duradouro, afastando-se da noção de domicílio legal.
Com relevância para a delimitação do conceito, vejam-se os seguintes acórdãos:
- do STJ: 21-5-2002, 11-6-2002 e de 22-2-2005;
- da Relação do Porto de 18-3-2004;
- da Relação do Porto de 9-11-2006;
- da Relação de Évora de 25-3-2004;
- da Relação de Lisboa de 21-4-2005 – Pº 1222/05-6;
- da Relação de Lisboa de 15 de Novembro de 2006, Pº 9706/06-8;
- da Relação de Lisboa de 22-2-2007;
- da Relação de Lisboa de 27-3-2007 – Pº 2650.
Realce-se que, na LTE, não tem correspondência a regra do nº 4 do artigo 79º da LPCJP, tendo, pelo contrário, sido
consagrado entendimento diverso – a competência fixa-se no momento em que o processo é instaurado, sendo
irrelevantes as modificações de facto posteriores (artigo 32º da LTE).
No que especificamente respeita aos processos de promoção e protecção, alguma jurisprudência, procurando definir o
sentido e alcance do artigo 79º, nº 4 da LPCJP, vem sublinhando que uma coisa é a mudança de residência após a
aplicação da medida, outra a mudança de residência em virtude da sua aplicação.
Por outro lado, os tribunais superiores vêm considerando unanimemente que a institucionalização do menor, ainda que
de natureza prolongada, não é atendível para os efeitos daquele preceito legal, mantendo-se a competência, em razão
do território, do tribunal que aplicou a medida.
Posição contrária – dizem - seria susceptível de gerar uma instabilidade processual - pois nada garante que, apesar da
institucionalização, o menor não mude mais de uma vez de estabelecimento de acolhimento – encontrando-se melhor
posicionado para apreciar a realidade sócio-familiar que fundamentou a aplicação da medida, precisamente, o tribunal
que a aplicou.
Devem ser excepcionados, porém, os casos em que, por decisão judicial, sejam “cortados” os laços com a família
biológica (verbi gratia, confiança com vista à futura adopção, tutela a favor de director da instituição) e situações de
acolhimento institucional de longa duração cujo projecto de vida exclua a reintegração familiar, passando a instituição a
revestir a natureza de residência nos termos supra delimitados.
Por tal razão, nunca será configurável a hipótese de um menor ter residência no centro educativo onde está internado.
Não foi encontrada jurisprudência dos tribunais superiores contrária ao entendimento segundo o qual o decretamento de
medidas provisórias não é susceptível de, em nenhuma situação, determinar uma alteração da competência,
entendimento este sufragado pelo Acórdão da Relação de Lisboa de 21-4-2005.
Formula-se a seguinte orientação:
O conceito de residência deve ser entendido como o lugar onde o menor está radicado e onde tem organizada e
desenvolve habitualmente a sua vida, em termos de maior permanência e estabilidade, estando-lhe associado um
carácter voluntário e relativamente duradouro, afastando-se da noção de domicílio legal.
Deste modo, a permanência em instituição de acolhimento não constitui, regra geral, modificação de facto atendível
para efeito do nº 4 do artigo 79º da LPCJP, a não ser que, por decisão judicial, seja decretada a separação da família
biológica por forma irreversível ou duradoura, verbi gratia nos casos de decretamento de medida de confiança a
instituição com vista a futura adopção ou acolhimento institucional de longa duração cujo projecto de vida exclua a
reintegração familiar.
Por idênticas razões, um centro educativo não pode ser considerado residência do menor aí internado.
2. Sobre a questão de saber quais os serviços do Ministério Público a quem a C.P.C.J. deve remeter o expediente (face
à retirada de consentimento) e a quem compete a respectiva apreciação e encaminhamento subsequentes, mormente
instaurando em juízo a providência judicial reputada adequada ao caso, dirimindo conflito entre serviços do MP (em
função do conceito de 'alteração de residência' do menor), cfr. despacho proferido em Processo Adminstrativo n.º 26/09
da PGDL.
3. Sobre a questão de saber qual é o tribunal territorialmente competente para eventual instauração de processo
judicial de promoção e protecção respeitante a dois menores, recebendo o processo da CPCJ, após acolhimento dos
menores em instituição, dirimindo conflito entre serviços do MP, cfr. decisão proferida em Processo Adminstrativo n.º
40/08 da PGDL.

Diversos
1. Cfr. artigo 81º e nota ao artigo 75º.

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação do Porto de 05-11-2001 PROCESSO TUTELAR DE MENORES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RESIDÊNCIA
Para o efeito de determinação de competência territorial, a residência de um menor define-se em função da residência
do seu progenitor que exerce o poder paternal, e não do local onde o menor, temporariamente, se encontra a cumprir
medida que visa a sua promoção e protecção.
Proc. 0150967
Relator: Pinto Ferreira
Sem texto integral
Ver no SIMP - Ver na DGSI
2. Acórdão da Relação do Porto de 03-12-2001
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MENOR. RESIDÊNCIA. DOMICÍLIO.
Para efeitos do artigo 79 n.4 da Lei
n.147/99, de 1 de Setembro, o tribunal competente é o da residência do menor, definindo-se esta em função da do(s)
seu(s) progenitor(es) que exerce(m) o poder paternal, e não o do local onde o menor, temporariamente, se encontra a
cumprir medida que visa a sua promoção e protecção.

Proc. 0151277
Relator: Fonseca Ramos Sem texto integral
Ver no SIMP - Ver na DGSI
3. Acórdão da Relação do Porto de 24-01-2002
MENOR. PERIGO. PROCESSO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR
EM PERIGO.
É competente territorialmente para os termos de um processo de promoção e protecção de menor em perigo o tribunal
da área onde o menor tem a sua residência, no momento em que foi recebida a comunicação, sendo irrelevante o facto
de o acolhimento provisório ter sido efectuado em outra área judicial.
Proc. 0132128
Relator: Coelho da Rocha.
Sem texto integral
Ver no SIMP - Ver na DGSI
4. Acórdão da Relação do Porto de 24-01-2002
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO TUTELAR DE MENORES. TRIBUNAL COMPETENTE.
É territorialmente competente para a tramitação de um processo de promoção e protecção de menor, que por decisão
judicial foi confiado a um estabelecimento de educação e assistência, o tribunal da comarca na área da qual o menor
tem domicílio legal, que é o mesmo do seu progenitor que exerça o poder paternal.
Proc. 0131544
Relator: Sousa Leite
Sem texto integral
Ver no SIMP - Ver na DGSI
5. Acórdão do STJ de 21-05-2002
COMPETÊNCIA MATERIAL. TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES. TRIBUNAL COMUM. MEDIDA TUTELAR.
1. Local da residência do menor é aquele onde o mesmo se encontra com maior permanência e continuidade, que não o
lugar em que no concreto momento ocasionalmente se encontre.
2. Não constitui modificação de facto atendível, para efeitos do nº 4, do artigo 79º, da Lei de Protecção de crianças e
jovens em Perigo (Lei 147/99, de 09/01) a permanência em local onde o menor esteja e enquanto esteja a ser
executada a nulidade [medida] aplicada.
Proc. 02A1181
Relator: Lopes Pinto
Ver no SIMP - Ver na DGSI
6. Acórdão do STJ de 11-06-2002
PROCESSO TUTELAR DE MENORES. MEDIDA TUTELAR. EXECUÇÃO. MENOR. MUDANÇA DE RESIDÊNCIA. TRIBUNAL
COMPETENTE.
I - O tribunal competente para a aplicação das medidas de promoção dos direitos e de protecção é o da residência do
menor na data da instauração do processo.
II - A excepção aberta pelo art. 79 n. 4 da Lei 147/99, de 01.09, refere-se à mudança de residência após a aplicação da
medida e não à que ocorre por efeito da aplicação da medida, da que é implicada por esta.
Proc. 02B1357
Relator: Quirino Soares
Ver no SIMP - Ver na DGSI
7. Acórdão do STJ de 05-12-2002
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROCESSO TUTELAR DE MENORES.
I - Num processo de promoção e protecção de menor, nos termos da lei 147/99, a questão da competência do tribunal
para prossecução do processo, após o despacho de confirmação da medida de acolhimento provisório, é uma questão de
competência territorial.
II - Uma vez transitada em julgado, a decisão que fixa o tribunal territorialmente competente para a causa, resolve
definitivamente a questão da competência; remetido o processo para o tribunal considerado competente, este fica
vinculado à decisão do tribunal remetente, não podendo recusar-se a aceitá-lo.
Proc. 02B3054
Relator: Oliveira Barros
Ver no SIMP - Ver na DGSI
8. Acórdão da Relação do Porto de 12-03-2003
MENORES. RESIDÊNCIA. MEDIDA TUTELAR. TRIBUNAL COMPETENTE.
Para os efeitos do artigo 79 n.4 da Lei n.147/99, de 1 de Setembro, o tribunal competente é o da residência do menor,
definindo-se esta em função dos seus progenitores que exercem o poder paternal e não o do local onde o menor
temporariamente se encontra a cumprir medida que visa a sua promoção e protecção.
Proc. 0310530
Relator: Jorge Arcanjo
Ver no SIMP - Ver
na DGSI
9. Acórdão da Relação de Évora de 25-03-2004
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MENORES. PROTECÇÃO DA CRIANÇA.
I - O Tribunal que decreta uma medida provisória num processo de promoção e protecção de menor, continua a ser o
competente para proferir a decisão definitiva, embora aquela medida tivesse a de confiança do menor numa Instituição
localizada na área duma outra comarca.
Proc. 1776/03-3
Relator: Gaito das Neves
Ver no SIMP - Ver na DGSI
10. Acórdão da Relação do Porto de 18-03-2004
COMPETÊNCIA. MENORES.
Residência de um menor em processo de Promoção e Protecção de Menores é o local onde efectivamente o menor está
radicado e desenvolve habitualmente a sua vida, onde ele vive com estabilidade
Proc. 0430361
Relator: Pinto de Almeida
Ver no SIMP - Ver na DGSI
11. Acórdão da Relação de Évora de 28-10-2004
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MENORES. PROTECÇÃO DE CRIANÇAS EM PERIGO.

Enquanto não for proferida uma decisão definitiva, continua a ser competente para os termos processuais o tribunal que
decretou a medida provisória.
Proc. 1050/04-3
Relator: Gaito das Neves
Ver no SIMP - Ver na DGSI
12. Acórdão do STJ de 22-02-2005
MENORES. PROTECÇÃO DA CRIANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. TRIBUNAL COMUM. TRIBUNAL DE FAMÍLIA.
1 - O artº 59º, nº 2, da Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo (Lei 147/99, de 1 de Setembro) deve ser
interpretado no sentido de que o tribunal competente para dirigir a execução da medida de acolhimento em instituição
é o mesmo que a aplica, independentemente da localização geográfica da instituição.
2 - Não constitui modificação de facto atendível para o efeito do artº 79º, nº 4, do diploma referido em 1) a
permanência do menor no local em que a medida decretada está a ser executada e enquanto ela dura.
Proc. 04A4287
Relator: Nuno Cameira
Ver no SIMP - Ver na DGSI
13. Acórdão da Relação de Coimbra de 10-05-2005
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TRIBUNAIS DE FAMÍLIA E MENORES ACÇÃO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR
I - No domínio da competência territorial dos tribunais, a decisão transitada em julgado resolve definitivamente a
questão da competência, mesmo que tenha sido oficiosamente suscitada, devendo o processo ser remetido para o
tribunal que foi julgado competente .
II - Uma vez transitada em julgado a decisão que conheça dessa excepção, ela impõe-se dentro e fora do processo,
tornando-se definitivamente vinculativa não só para o tribunal que a profere, como também para aquele outro que
venha a ser julgado competente por essa decisão .
Proc. 705/05
Relator: Ísaías Pádua
Ver no SIMP - Ver na DGSI
14. Acórdão do STJ de 12-10-2006
TRIBUNAL DE FAMÍLIA E MENORES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
I - Competente para a aplicação das medidas de promoção e protecção, consoante nº1º do art.79º LPPCJP, o tribunal da
área da residência da criança ou do jovem no momento em que é instaurado o processo judicial, entende-se como tal o
tribunal da área da localidade onde o menor se encontre com maior permanência e continuidade, e não o do lugar onde
ocasionalmente estiver em determinada altura, relevando para o efeito o local que constitua para o menor o centro de
uma vida organizada em termos de estabilidade, aferida, esta, pela respectiva duração e continuidade.
II - Como assim, não deve confundir-se o domicílio legal necessário, por dependência, do menor, determinado no art.85º
C.Civ., que, fixado directamente pela lei, prescinde do relacionamento efectivo entre a pessoa e o lugar, com a
residência a que se refere o art.79º LPPCJP, a entender no seu sentido corrente ou comum de casa onde se mora
habitualmente.
III - O sentido a atribuir ao vocábulo residência no nº4º do art.79º LPPCJP é idêntico ao relevan te em relaçãoa o seu
nº1º, nunca sendo a residência a ter em conta o local onde o menor for colocado de mo-do efémero ou ocasional.
IV - Em vista, porém, do nº2º do art.111º CPC, uma vez transitada em julgado, a decisão que declare qual o tribunal
territorialmente competente para a causa resolve definitivamente a questão da competência de tal modo que, remetido
o processo, conforme seu nº3º, para o tribunal considerado competente ( a antiga translatio judicii ), este fica vinculado
à decisão do tribunal remetente, não podendo recusar-se a aceitá-lo, outrossim valendo em tal hipótese, por força do
nº2º do art.675º CPC, o princípio estabelecido no seu nº1º.
Proc. 06B2410
Relator: Oliveira Barros
Ver no SIMP - Ver na DGSI
15. Acórdão da Relação do Porto de 09-11-2006
PROTECÇÃO DA CRIANÇA. PROCESSO. RESIDÊNCIA. COMPETÊNCIA.
I - Para os efeitos do artigo 79º/4 da Lei 147/99, a mudança de residência forçada e efémera, em execução da medida
de protecção imposta não é subsumível a esse preceito para operar a alteração da competência do tribunal para
prosseguir com o processo de promoção e continuar a controlar a medida de promoção que aplicou.
II - E, como regra, o tribunal competente para aplicar a medida é o da sua residência na data da instauração do processo
e continua a sê-lo para controlar a execução dessa medida, salvo a excepção prevista nesse normativo.
Proc. 0634635
Relator: José Ferraz
Ver no SIMP - Ver na DGSI
16. Acórdão da Relação de Lisboa de 27-03-2007
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MUDANÇA DE RESIDÊNCIA. PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS.
I- Prescreve o artigo 79.º/4 da Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro: Se, após a aplicação da medida a criança ou o jovem
mudar de residência por período superior a três meses, o processo é remetido à comissão de protecção ou ao tribunal da
área da nova residência.
II- Ora, a mudança de residência que a lei tem em vista não é a que decorre da execução da medida de protecção
aplicada pelo Tribunal - no caso, a medida de acolhimento em instituição particular, de carácter prolongado, pelo
período de três anos, sediada longe do domicílio da criança - mas a mudança de domicílio efectivo da criança.
III- É a este domicílio que importa atender, pois é nele que a criança e aqueles com quem vivia antes do internamento
continuam a ter o seu centro de vida, o que possibilita ao tribunal e a todos os interessados a proximidade que constitui
um efectivo instrumento de acesso ao direito, proporcionando-se as condições para o conhecimento da realidade
familiar, social e moral em que o menor está inserido que não é manifestamente a da instituição em que foi entretanto
acolhido.
IV- Assim sendo, o tribunal competente em razão do território é aquele que decretou a medida de acolhimento, não
constituindo modificação de facto atendível para os efeitos do n.º 4 do artigo 79.º da L.P.C.J.P. a permanência do
menor no local em que a medida decretada está a ser executada e enquanto ela durar.
Proc. 2650/2007-8
Relator: Pedro Lima Gonçalves
Ver no SIMP -Ver na DGSI
17. Acórdão da Relação de Évora de 29-11-2007
PROTECÇÃO DE CRIANÇAS EM PERIGO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.

Tendo um menor mudado da Instituição onde estava inicialmente acolhido para outra e situando-se as Instituições em
Comarcas diferentes, a competência territorial para correr termos o processo é fixada pelo despacho que transitar em
primeiro lugar.
Proc. 2122/07-3
Relator: Acácio Neves
Ver no SIMP - Ver na DGSI
18. Acórdão do STJ de 17-02-2005
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE FAMÍLIA MENORES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
I. Incide sobre as regras definidoras da competência em razão do território, gerador da incompetência relativa do
tribunal - o conflito suscitado entre o Tribunal de Família e Menores e o Tribunal da Comarca da respectiva área
geográfica para a tramitação e julgamento de um processo de 'promoção e protecção' de menores, se aquele primeiro se
houver declarado incompetente e houver remetido os autos ao Tribunal da Comarca da área da actual residência dos
menores e se este último tribunal se declarou igualmente incompetente com base no conceito legal de 'domicílio dos
menores ' estabelecido no art. 85 do C. Civil .
II. Nestas circunstâncias, 'a decisão que transitar em julgado resolve em definitivo a questão de competência, mesmo
que tenha sido oficiosamente suscitada' - conf. nº 2 do artigo 111°do CPC .
III. Assim, o tribunal comarcão (tribunal remetido) fica vinculado à decisão do Juiz do tribunal remetente, não podendo
já, ele próprio, declarar-se incompetente, sendo, por isso, inadmissível em hipóteses do género perspectivar-se um real
conflito negativo de competência em razão do território, uma vez que a decisão (transitada em julgado) de um tribunal
que declare outro competente resolve definitivamente a questão da competência .
Proc. 04B3944
Relator: Ferreira de Almeida
Ver no SIMP - Ver na DGSI
19. Acórdão do STJ de 29-01-2004
INCOMPETÊNCIA RELATIVA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CASO JULGADO FORMAL.
I - Nos termos do nº2 do artigo 111 do Código de Processo Civil, a decisão transitada quanto à competência territorial,
resolvendo definitivamente a questão, deve ser acatada pelo tribunal ao qual aquela decisão atribuiu essa competência,
não podendo este último, por isso, declarar-se incompetente em razão do território.
II - Se este tribunal, todavia, por despacho também transitado em julgado, não acatar aquela decisão, prevalecerá independentemente do mérito - a decisão que transite em primeiro lugar, nos termos do nº1 do artigo 675 do Código de
Processo Civil.
Proc. 03B3747
Relator: Ferreira Girão
Ver no SIMP - Ver na DGSI
20. Acórdão da Relação de Lisboa de 29-09-2009
COMPETÊNCIA TERRITORIAL MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO
I - Decisivo para que haja um conflito negativo é que, pelo menos, dois tribunais se considerem incompetentes,
independentemente da questão de saber qual o tipo de incompetência declarada, já que, a lei não distingue e não se vê
razão para o intérprete distinguir.
II - A colocação dos menores em instituição de acolhimento fora da área do tribunal que decretou a medida e onde
permaneçam por mais de três meses, não tem, para efeitos do nº4, do art.79º, o significado de mudança de residência
por período superior a três meses.
III - Consequentemente, o 1º Juízo de Família e Menores de Loures é o competente para continuar a conhecer do
processo de Promoção e Protecção em questão
(Sumário do Relator)
Proc. 1667/09.0YRLSB-7
Relator: Roque Nogueira
Ver no SIMP - Ver na DGSI

Artigo 80.º
Apensação de processos
Sem prejuízo das regras de competência territorial, quando a situação de perigo abranger simultaneamente mais
de uma criança ou jovem, pode ser instaurado um único processo e, tendo sido instaurado processos distintos, pode
proceder-se à apensação de todos eles ao que foi instaurado em primeiro lugar, se as relações familiares ou as
situações de perigo em concreto o justificarem

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação do Porto de 18-06-2008
PROCESSOS DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.
APENSAÇÃO.
I- O art. 80º da LPCJP tem âmbito mais alargado do que o art. 81º da mesma Lei,
compreendendo:
- a apensação de todos os processos de promoção e protecção relativos à mesma
criança ou jovem;
- a apensação do mesmo tipo de processos a mais do que uma criança ou jovem,
quando as relações familiares ou as situações de perigo o justificarem.
II-. Tanto a instauração de processo único como a apensação visam concentrar
no mesmo processo a apreciação em conjunto e global de todas as situações que
justificaram a sua instauração e a permitir uma decisão harmonizada e
adequada ao momento e necessidades actuais da criança ou jovem em perigo.
Daí que a apensação deva ocorrer apenas relativamente a processos pendentes.
Proc. 0821954

Relator: Guerra Banha
Ver no SIMP - Ver na DGSI

Artigo 81.º
Apensação de processos de natureza diversa
1 - Quando, relativamente à mesma criança ou jovem, forem instaurados, sucessivamente ou em separado,
processos de promoção e proteção, inclusive na comissão de proteção, tutelar educativo ou relativos a providências
tutelares cíveis, devem os mesmos correr por apenso, independentemente do respetivo estado, sendo competente
para deles conhecer o juiz do processo instaurado em primeiro lugar.
2 - (Revogado.)
3 - Para efeitos do disposto no n.º 1, o juiz solicita à comissão de proteção que o informe sobre qualquer processo
de promoção e proteção pendente ou que venha a ser instaurado posteriormente relativamente à mesma criança
ou jovem.
4 - A apensação a que se reporta o n.º 1 tem lugar independentemente do estado dos processos.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Orientações do MP
1. No dia 6 de Dezembro de 2010 realizou-se, no Tribunal da Relação de Lisboa, o 4º Encontro de Magistrados da
Jurisdição de Família e Menores do Distrito de Lisboa, organizado pela Procuradoria-Geral Distrital. Um dos temas
debatidos, com subsequente formulação de orientação, foi o seguinte:
1. O que fazer ao processo de promoção e protecção no qual foi aplicada medida de acolhimento institucional de
jovem, o qual, subsequentemente a tal decretamento, fica sujeito a medida de internamento em Centro Educativo
no âmbito de um processo tutelar educativo? Cessa a medida de promoção e protecção ou deve manter-se?
Sobre a matéria enunciada releva a orientação formulada na sequência do 1º. Encontro de Magistrados da Área de
Família e Menores realizado em 2007/08: 'O MPº deve zelar pelo cumprimento de todas as regras tendentes à boa
harmonização das decisões proferidas no âmbito de processos de promoção e protecção, tutelares cíveis e tutelares
educativos, dando cabal cumprimento ao que vem disposto nos artigos 81º, nº 1 da LPCJP , 148º e 154º, ambos da OTM,
e 37º, nº 2 e 43º, nº 3, ambos da LTE?.
O escopo da intervenção, em sede de promoção e protecção, e, designadamente, do decretamento das correspondentes
medidas é o de afastar o perigo a que as crianças e jovens se encontrem expostos, proporcionar-lhes as condições que
permitam proteger e promover a sua segurança, saúde, formação, educação, bem-estar e desenvolvimento integral e
garantir a recuperação física e psicológica das crianças e jovens vítimas de qualquer forma de exploração ou abuso (cfr.
art.34º. da LPCJP).
Cabe, antes de mais, sublinhar que, visando a medida tutelar educativa de internamento a educação do menor para o
direito e a sua inserção, de forma digna e responsável, na vida em comunidade (cfr. art.2º. da LTE), a execução daquela
prevalece sobre a medida protectiva de acolhimento institucional anteriormente decretada, inviabilizando a execução
desta última, enquanto aquela perdurar.
Repare-se, de resto, na estatuição contida no art.43º., nº.3 da LTE ? ao referir que as decisões proferidas em processos
que decretem medidas ou providências de qualquer natureza relativamente ao mesmo menor devem conjugar-se com as
proferidas no processo tutelar educativo ?, conferindo primazia ao processo tutelar educativo relativamente ao de
promoção e protecção, certamente na consideração de que a intervenção no sentido da educação para o direito e da
inserção do menor, de forma digna e responsável, na vida em comunidade (cfr. art.2º., nº.1 da LTE) visada pelo
primeiro reveste natureza preponderante e mais abrangente do que a mera remoção da situação de perigo a que aquele
haja sido exposto, propósito que norteia o processo de promoção e protecção.
A questão colocada reside em saber se o início de execução da medida tutelar educativa de internamento impõe a
revisão da medida protectiva de acolhimento institucional e se deverá ser decidida a cessação de tal medida, na
consideração de ser desnecessária a respectiva continuação (cfr. art.62º., nºs.2, 3 al.a) e 4 da LPCJP)[Nesse sentido
se pronunciaram Helena Bolieiro e Paulo Guerra, in ' A Criança e a Família - Uma Questão de Direitos', Coimbra Editora,
2009, pág. 144 e segs., referindo que a ideia base é a de que uma criança ou jovem de bem com o direito mais
facilmente se desvia de uma situação de perigo.].
Embora uma primeira aproximação à questão possa apontar para uma resposta afirmativa, razões de economia
processual a tal parecem obstar.
É que a medida de internamento em centro educativo tem um prazo máximo de execução de três anos (cfr. art.18º.,
nº.3 da LTE), sendo, não raras vezes, desde o seu início, susceptível de efectuar-se um juízo de prognose favorável
relativamente à necessidade de execução da medida de acolhimento institucional do jovem, em momento subsequente
ao termo da execução do internamento (mormente, por, desde logo, se saber da inexistência de esteio familiar apto a
proporcionar àquele as condições adequadas ao seu processo de crescimento e desenvolvimento).
Nesses casos e perante tal necessidade, a cessação da medida de acolhimento institucional decorrente do início de
execução da medida tutelar educativa de internamento, revelar-se-ia prematura e imporia o oportuno accionamento do
dispositivo legal contido no art.43º., nº.2 da LTE , com dispensável acréscimo de actividade processual.
De modo que, a conclusão a extrair é a de que, iniciada a execução de medida tutelar educativa de internamento,
deverá declarar-se a insusceptibilidade de execução da medida de promoção e protecção de acolhimento institucional
enquanto o internamento perdurar, com a correspondente suspensão da instância (cfr. art.276º., nº.1 al.c) do CPC), a
qual deverá subsistir até à cessação da execução daquela medida tutelar educativa.
Convém não esquecer que o processo instaurado em segundo lugar correrá por apenso ao primeiramente instaurado (cfr.

art.81º., nº.1 da LPCJP e 154º., nºs.1 e 2 da OTM).
Acresce que a imposição legal de elaboração periódica de relatórios sobre a execução das medidas de internamento e,
em especial, de elaboração de relatório final da sua respectiva execução (a remeter ao Tribunal pelo director do Centro
com a antecedência de 15 dias relativamente à data prevista para a cessação da medida, nos termos do nº.4 do
art.154º. da LTE) permitirão aferir da necessidade de subsequente execução da medida de acolhimento institucional,
proporcionando a inexistência de hiatos e a harmonização de decisões, em prol da defesa do superior interesse do
jovem.
Formula-se a seguinte orientação:
Iniciada a execução de medida tutelar educativa de internamento de um jovem, deverá declarar-se a
insusceptibilidade de execução da medida de promoção e protecção de acolhimento institucional que
anteriormente relativamente ao mesmo haja sido decretada, enquanto tal internamento perdurar, com a
correspondente suspensão da instância (cfr. art.276º., nº.1 al.c) do CPC) pelo período no decurso do qual tiver
lugar a execução da referida medida tutelar educativa.
Finda esta e salvo a ocorrência de factos novos que a tal obstem, deverá o Ministério Público pronunciar-se no
sentido de ser retomada a execução da medida de promoção e protecção de acolhimento institucional.

Diversos
1. Cfr. nota 1 ao artigo 75º; cfr. artigo 148º e artigo 154º da OTM; cfr. artigo 37 da LTE.

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação do Porto de 09-06-2005
PROCESSO TUTELAR DE MENORES COMPETÊNCIA
I - Nas comarcas onde há juízos de competência especializada cível e de competência especializada crime e não há
Tribunais de Família e de Menores, os processos de promoção e protecção de menores são da competência dos
primeiros.
II - Mas, se instaurados por decisão tomada em processo tutelar educativo, correm por apenso a este e são da
competência do juízo criminal respectivo.
Proc. 0532234
Relator: João Bernardo
Ver no SIMP - Ver na DGSI
2. Acórdão da Relação de Guimarães de 31-01-2013
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. APENSAÇÃO DE PROCESSOS.
RESPONSABILIDADES PARENTAIS
I - Como decorre dos artigos 154°, n°s 1, 2 e 3, da OTM, e art.º 81°, n°1, da LPCJP, a lei determina a ?competência por
conexão e respectiva apensação dos processos relativos a menores, atendendo, por um lado, ? natureza ou tipo de acção
referente ? pessoa do menor, concretamente: - processo ou providência tutelar cível e/ou processo de protecção ou
processo tutelar educativo, e, por outro lado, a processos relativos a um mesmo menor, ( com ressalva do que
distintamente se dispõe no n.º4 do citado art.º 154º da OTM ). II - Não faz a lei qualquer distinção entre processos
anteriores pendentes ou findos, distinção esta que igualmente não cabe ao intérprete fazer.
Proc. 3281/12.3TBGMR-B.G1 Relator: MARIA LUÍSA RAMOS
3. Acórdão da Relação do Porto de 18-02-2013
PROCEDIMENTO JUDICIAL PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENORES. PROCESSO DE REGULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES
PARENTAIS. COMPETÊNCIA POR CONEXÃO. PROCESSO ARQUIVADO.
I - Como decorre das disposições constantes dos arts. 79.º, 80.º e 81.º da LPCJP e dos arts. 154.º e 155.º da OTM, a
competência por conexão constitui um desvio ? regra da competência territorial e, como excepção que é, o seu âmbito
não deve ir além das situações ali expressamente previstas. II - Quando nos artigos 154.º nº 1 e da OTM e 81.º nº 1 da
LPCJP se fala em processos instaurados sucessivamente isso quer significar processos que sejam instaurados
simultaneamente, uns a seguir aos outros ou em intervalos de tempo curto. III - Assim o procedimento judicial de
promoção e protecção só deve seguir os seus termos por apenso a um processo de regulação das responsabilidades
parentais existente anteriormente, relativo ao mesmo menor, caso o mesmo ainda esteja ainda pendente e não também
quando esteja findo e, portanto, arquivado há cerca de seis anos.
Proc. 2724/12.0TBPVZ-A.P1 Relator: MANUEL DOMINGOS FERNANDES
4. Acórdão da Relação de Guimarães de 16-01-2014
APENSAÇÃO DE PROCESSOS. PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. ALIMENTOS.
INCIDENTE DE INCUMPRIMENTO.
1. A apensação de processos carece sempre de uma pré avaliação ao seu conteúdo, não se devendo assumir com um
cariz necessário e automático. 2. Só poderá pois haver lugar ? apensação de ações, considerando o elemento de
prioridade e sem importar qual deles tenha sido instaurado em primeiro lugar, tutelar cível, de promoção e educação ou
tutelar educativo, se, em qualquer dessas situações, ocorrer a necessidade de uma apreciação conjunta da situação do
menor de modo a permitir a produção de decisões que convergissem harmoniosamente na satisfação das suas
necessidades, proporcionando proteção e promoção do menor, por forma a garantir o seu bem estar, desenvolvimento e
inserção digna e responsável na sociedade, que é o objetivo visado com os diplomas indicados, no art.º 2º, nº 1, da LTE,
os artºs 1º e 3º, nº 1, da LPCJP, e, uma vez mais, o art.º 147º-A da OTM.
Proc. 416/11.7TBGMR-B.G1 Relator: MARIA PURIFICAÇÃO CARVALHO

Artigo 82.º
Jovem arguido em processo penal
1 - Quando relativamente a um mesmo jovem correrem simultaneamente processo de promoção e proteção e
processo penal, a comissão de proteção ou a secção de família e menores remete à autoridade judiciária
competente para o processo penal cópia da respetiva decisão, podendo acrescentar as informações sobre a
inserção familiar e socioprofissional do jovem que considere adequadas.

2 - Os elementos referidos no número anterior são remetidos após a notificação ao jovem do despacho que designa
dia para a audiência de julgamento, sendo-lhes correspondentemente aplicável o disposto nos artigos 369.º, n.º 1,
370.º, n.º 3, e 371.º, n.º 2, do Código de Processo Penal.
3 - Quando o jovem seja preso preventivamente, os elementos constantes do n.º 1 podem ser remetidos a todo o
tempo, a solicitação deste ou do defensor, ou com o seu consentimento.
4 - As autoridades judiciárias participam às entidades competentes em matéria de promoção dos direitos e
proteção as situações de jovens arguidos em processo penal que se encontrem em perigo, remetendo-lhes os
elementos de que disponham e que se mostrem relevantes para a apreciação da situação, nos termos do n.º 2 do
artigo 71.º
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 82.º-A
Gestor de processo
Para cada processo de promoção e proteção a comissão de proteção de crianças e jovens ou o tribunal competentes
designam um técnico gestor de processo, ao qual compete mobilizar os intervenientes e os recursos disponíveis
para assegurar de forma global, coordenada e sistémica, todos os apoios, serviços e acompanhamento de que a
criança ou jovem e a sua família necessitam, prestando informação sobre o conjunto da intervenção desenvolvida.
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 142/2015, de 08 de Setembro

Artigo 83.º
Aproveitamento dos atos anteriores
As comissões de proteção e os tribunais devem abster-se de ordenar a repetição de diligências já efetuadas,
nomeadamente relatórios sociais ou exames médicos, salvo quando o interesse superior da criança exija a sua
repetição ou esta se torne necessária para assegurar o princípio do contraditório.

Diversos
1. Cfr. nota 2 ao artigo 106º.

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação do Porto de 07-02-2002
MENORES. PROCESSO.
Em processo de promoção e protecção de menor, estando em causa
apenas a revisão de uma medida tutelar anteriormente aplicada, não será
sempre necessário repetir-se todas as fases ou diligências que o processo
comporta.
Proc. 0131396
Relator: Saleiro de Abreu
Sem texto integral
Ver no SIMP - Ver na DGSI

Artigo 84.º
Audição da criança e do jovem
As crianças e os jovens são ouvidos pela comissão de proteção ou pelo juiz sobre as situações que deram origem à
intervenção e relativamente à aplicação, revisão ou cessação de medidas de promoção e proteção, nos termos
previstos nos artigos 4.º e 5.º do Regime Geral do Processo Tutelar Cível, aprovado pela Lei n.º 141/2015, de 8 de
setembro.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 85.º
Audição dos titulares das responsabilidades parentais
1 - Os pais, o representante legal e as pessoas que tenham a guarda de facto da criança ou do jovem são
obrigatoriamente ouvidos sobre a situação que originou a intervenção e relativamente à aplicação, revisão ou
cessação de medidas de promoção e proteção.
2 - Ressalvam-se do disposto no número anterior as situações de ausência, mesmo que de facto, por impossibilidade
de contacto devida a desconhecimento do paradeiro, ou a outra causa de impossibilidade, e os de inibição do
exercício das responsabilidades parentais.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação de Lisboa de 08-01-2008
PROCESSO JUDICIAL. PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS. MENORES. COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
ACOLHIMENTO DE CRIANÇA EM INSTITUIÇÃO.
1. Dispõem os artº 101 e 79, nº1 da LPCJP que para o processo de protecção de menores é competente o Tribunal de
Família e Menores, e nas áreas onde estes não se encontrem instalados, o situado na respectiva circunscrição judicial,
em consonância com as disposições conjugadas dos artº 78, al) b e c), 81, 82, 83 da Lei 3/999, de 13/1, e o mapa anexo
ao DL 186-A/99, de 31/5.
2. O processo de protecção de menores, sendo de jurisdição voluntária (artº10 do CPC), caracterizando-se pelo
predomínio do inquisitório sobre o princípio do dispositivo (artº1409 do CPC), pelo predomínio do critério de equidade na
decisão sobre o critério da legalidade (artº1410 do CPC) e pela livre revogabilidade da decisão em caso de circunstância
superveniente (artº1411 do CPC), pretende sobretudo valorizar a aplicação subsidiária de tais normas tendo como último
escopo último o interesse concreto dos menores.
Não tendo os agravantes consultado nos autos o dito relatório, por eles ou através do advogado constituído, não
deveriam ter ficar sentados à espera da sua notificação pelo Tribunal, não sendo exigível em tal caso face à melhor
interpretação a dar ao disposto no artº85 da LPCJP.
3. Os recorrentes não apresentaram qualquer elemento probatório que possuam para si e para os seus filhos menores um
projecto de vida, com casa limpa, alimentação regular, cuidados primários de higiene e saúde, escola com horário e
frequência regulares, vacinação em dia e acompanhá-los, pelo menos, a mãe que não trabalha, sendo que os esforços
das entidades competentes em ensiná-la a cuidar das crianças e a manter com higiene a habitação revelaram-se
infrutíferos.
Os menores necessitam urgentemente de usufruir de condições de vida e de educação que não comprometam
definitivamente o seu futuro como ser humanos a que têm direito, pois que, a família biológica não é sua dona, nem os
menores seus objectos funcionais, e muito menos merece confiança neste momento por reiteradamente haverem
demonstrado desinteresse, desleixo, incúria e alheamento no desenvolvimento dos filhos, em ordem a proteger o
supremo interesse dos menores, o que se coaduna com a aplicação da medida de institucionalização de curta duração
sentenciada, com revisão regular.
(IS)
Proc. 6844/2007-7
Relator: Isabel Salgado
Ver no SIMP - Ver na DGSI
2. Acordão da Relação de Guimarães de 12-10-2010
CONFIANÇA JUDICIAL DE MENORES. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
A alteração da medida de promoção e protecção, aplicada mediante homologação de acordo judicial, para uma medida
de confiança a pessoa ou instituição, com vista a futura adopção, impõe o cumprimento do contraditório com a audição
dos pais da criança em declarações
Proc. 2600/08.1TBGMR-A.G1
Relator: TERESA PARDAL
Ver no SIMP - Ver na DGSI
3. Acórdão da Relação de Lisboa de 30-06-2011
PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. VISITAS. AUDIÇÃO DOS PAIS.
Viola o princípio do contraditório e o disposto no art.º 85º da LPCJP o despacho que decide a suspensão das idas da
menor aos fins de semana, para junto da mãe - estabelecidas em acordo de promoção e protecção que aplicou a favor
daquela a medida de acolhimento em instituição - sem ouvir a progenitora, quanto à qual não se equacionou a
impossibilidade ou dificuldade de audição prévia - nem sendo aquelas equacionáveis - como também não uma situação
de urgência incompatível com tal prévia audição..
(Sumário do Relator)
Proc. 4408/08.8TMSNT-B.L1-2
Relator: EZAGÜY MARTINS
Ver no SIMP - Ver na DGSI

Artigo 86.º
Informação e assistência
1 - O processo deve decorrer de forma compreensível para a criança ou jovem, considerando a idade e o grau de
desenvolvimento intelectual e psicológico.
2 - Na audição da criança ou do jovem e no decurso de outros atos processuais ou diligências que o justifiquem, a
comissão de proteção ou o juiz podem determinar a intervenção ou a assistência de médicos, psicólogos ou outros

especialistas ou de pessoa da confiança da criança ou do jovem, ou determinar a utilização dos meios técnicos que
lhes pareçam adequados.

Artigo 87.º
Exames
1 - Os exames médicos que possam ofender o pudor da criança ou do jovem apenas são ordenados quando for
julgado indispensável e o seu interesse o exigir e devem ser efetuados na presença de um dos progenitores ou de
pessoa da confiança da criança ou do jovem, salvo se o examinado o não desejar ou o seu interesse o exigir.
2 - Os exames médicos referidos no número anterior são realizados por pessoal médico devidamente qualificado,
sendo garantido à criança ou ao jovem o necessário apoio psicológico.
3 - Aos exames médicos é correspondentemente aplicável o disposto nos artigos 9.º e 10.º, salvo nas situações de
emergência previstas no artigo 91.º
4 - Os exames têm caráter de urgência e, salvo quando outro prazo for exigido pela sua natureza, os respetivos
relatórios são apresentados no prazo máximo de 30 dias.
5 - A comissão de proteção ou o tribunal podem, quando necessário para assegurar a proteção da criança ou do
jovem, requerer ao tribunal certidão dos relatórios dos exames efetuados em processos relativos a crimes de que
tenham sido vítimas, que possam ser utilizados como meios de prova.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 88.º
Caráter reservado do processo
1 - O processo de promoção e proteção é de caráter reservado.
2 - Os membros da comissão de proteção têm acesso aos processos em que intervenham, sendo aplicável, nos
restantes casos, o disposto nos n.os 1 e 5.
3 - Os pais, o representante legal e as pessoas que detenham a guarda de facto podem consultar o processo
pessoalmente ou através de advogado.
4 - A criança ou jovem podem consultar o processo através do seu advogado ou pessoalmente se o juiz ou o
presidente da comissão o autorizar, atendendo à sua maturidade, capacidade de compreensão e natureza dos
factos.
5 - Pode ainda consultar o processo, diretamente ou através de advogado, quem manifeste interesse legítimo,
quando autorizado e nas condições estabelecidas em despacho do presidente da comissão de proteção ou do juiz,
conforme o caso.
6 - Os processos das comissões de proteção são destruídos quando a criança ou jovem atinjam a maioridade ou, nos
casos da alínea d) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 63.º, os 21 anos ou 25 anos, respetivamente.
7 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a informação a que alude o disposto no n.º 1 do artigo 13.º-A é
destruída assim que o processo ao abrigo do qual foi recolhida seja arquivado, pelo facto de a situação de perigo
não se comprovar ou já não subsistir.
8 - Em caso de aplicação da medida de promoção e proteção prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo 35.º, deve ser
respeitado o segredo de identidade relativo aos adotantes e aos pais biológicos do adotado, nos termos previstos no
artigo 1985.º do Código Civil e nos artigos 4.º e 5.º do Regime Jurídico do Processo de Adoção, aprovado pela Lei
n.º 143/2015, de 8 de setembro, e, salvo disposição especial, os pais biológicos não são notificados para os termos
do processo posteriores ao trânsito em julgado da decisão que a aplicou.
9 - Quando o processo tenha sido arquivado nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 21.º, é destruído passados
dois anos após o arquivamento.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 31/2003, de 22/08

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

- Lei n.º 142/2015, de 08/09

-2ª versão: Lei n.º 31/2003, de 22/08

- Lei n.º 23/2017, de 23/05

-3ª versão: Lei n.º 142/2015, de 08/09

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação de Lisboa de 06-04-2010
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO.
CONFIANÇA DO PROCESSO. INUTILIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. MEDIDA DE CONFIANÇA A INSTITUIÇÃO COM VISTA
A FUTURA ADOPÇÃO. CARÁCTER RESERVADO DO PROCESSO.
1.Tendo sido interposto recurso de agravo do despacho interlocutório que recusou a confiança dos autos ao progenitor
do menor, e não tendo sido admitido, por extemporâneo, o recurso da decisão final interposto pelo mesmo, na qual foi
determinado o encaminhamento adoptivo do menor, aquele 1ª agravo tornou-se supervenientemente inútil, por já não
poder atingir o resultado visado.
2. Após o trânsito em julgado da decisão de aplicação da medida de confiança a instituição com vista a futura adopção,
não pode deixar de se entender que cessa a intervenção processual dos progenitores, os quais, em decorrência de tal,
deixam de ter acesso ao processo de promoção.
(Sumário elaborado pelo Relator)
Proc. 2207/06.8TMLSB-D.L1-1
Relator: Manuel Marques
Ver no SIMP - Ver na DGSI

Artigo 89.º
Consulta para fins científicos
1 - A comissão de proteção ou o tribunal podem autorizar a consulta dos processos por instituições credenciadas no
domínio científico, ficando todos aqueles que lhe tiverem acesso obrigados a dever de segredo relativamente
àquilo de que tomarem conhecimento.
2 - A divulgação de quaisquer estudos deve ser feita de modo que torne impossível a identificação das pessoas a
quem a informação disser respeito.
3 - Para fins científicos podem, com autorização da comissão restrita de proteção ou do juiz, ser publicadas peças
de processos, desde que se impossibilite a identificação da criança ou jovem, seus familiares e restantes pessoas
nelas referidas.

Artigo 90.º
Comunicação social
1 - Os órgãos de comunicação social, sempre que divulguem situações de crianças ou jovens em perigo, não podem
identificar, nem transmitir elementos, sons ou imagens que permitam a sua identificação, sob pena de os seus
agentes incorrerem na prática de crime de desobediência.
2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, os órgãos de comunicação social podem relatar o conteúdo dos
atos públicos do processo judicial de promoção e proteção.
3 - Sempre que tal seja solicitado e sem prejuízo do disposto no n.º 1, o presidente da comissão de proteção ou o
juiz do processo informam os órgãos de comunicação social sobre os factos, decisão e circunstâncias necessárias
para a sua correta compreensão.

Orientações do MP
1. Peça nº 464 - Parecer 26-03-2001
Área temática - Criminal
Espécie - Parecer
Unidade org. - PGD de Lisboa
Processo - 3848/01 - 3ª Sec. Relação de Lisboa
Autor da peça - João Rodrigues do Nascimento Vieira
Título - Crime de fotografias ilícitas. Despacho de pronúncia.
Sumário
I - É de confirmar o despacho de pronúncia do arguido como autor material de um crime
agravado de fotografias ilícitas, p. e p. nos termos dos artigos 199.º, n.º 2, als. a) e b), e 3,
e 197.º, al. b), ambos do CP, se aquele, sem autorização dos respectivos pais, obteve e
publicou fotografias de dois menores, de 10 e 6 anos de idade, num jornal de grande
circulação e a ilustrar uma reportagem sobre excluídos sociais;
II - É que para além de estar indiciariamente demonstrado que do facto resultou prejuízo
para a honra e reputação dos visados - desde logo pelo enquadramento social em que tal
reportagem os dá por inseridos - é também evidente que as fotografias em causa não
reproduzem as imagens daquelas pessoas concretas enquadradas em lugar público - caso em
que a sua licitude resultaria do estatuído no n.º 2 do C. Civil - , constituindo antes um
grande plano dos menores ofendidos, onde a sua imagem configura a essência do
fotografado.

2. Acórdão da Relação de Lisboa de 19-04-2007
LIBERDADE DE IMPRENSA. DEVER DE INFORMAR. RADIOTELEVISÃO. MENOR. ENTREVISTA.
CONSENTIMENTO. PODER PATERNAL.
I - O direito fundamental de liberdade de imprensa, de expressão e de informação decorre
do princípio, universal e pilar primeiro, da dignidade da pessoa humana, bem como do seu
direito a um tratamento que não desmereça também a sua dignidade.
II - Não sendo, ainda assim, um direito absoluto, está aquele direito sujeito às limitações
estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito
dos direitos e liberdades dos outros.
III - É ilícita, por violação do disposto no artº 21º da Lei 31-A/98, de 14/07 - hoje no artº 24º
da Lei 32/03, de 22/08 - e da deontologia profissional, a emissão televisiva de uma
entrevista a uma criança de 10 anos, perfeitamente identificável, descrevendo ter sido
violada, por atentatória da sua dignidade e intimidade pessoal.
IV - É irrelevante e, também, contraordenacionalmente não justificante, o consentimento
para a entrevista referida, prestado pelos pais da menor no exercício do seu poder paternal,
presente que é, neste domínio, a noção constitucional de desenvolvimento integral - que
deve ser aproximada da noção de desenvolvimento da personalidade, assente em dois
pressupostos: por um lado, a garantia da dignidade da pessoa humana por outro lado, a
consideração da criança como pessoa em formação, elemento dinâmico, cujo
desenvolvimento exige o aproveitamento de todas as suas virtualidades - e ainda, que o
consentimento apenas exclui a ilicitude do facto quando se referir a interesses livremente
disponíveis, não o sendo, por absolutos, a dignidade e o valor da pessoa humana.
(sumário da autoria do relator)
Proc. 1798/2007-3
Relator: VARGES GOMES

Diversos
1. Deliberação n.º 15/CONT-TV/2009 do Conselho Regulador da ERC sobre a transmissão,
por um canal televisivo, de imagens de crianças sem roupa em notícia sobre
desmantelamento de rede de pornografia infantil
2. Deliberação da ERC n.º2/CONT/2008 sobre cobertura jornalística realizada por diversos
órgãos de comunicação social a propósito do atropelamento de quatro crianças no Porto.

Jurisprudência
1. Sumários do MP Relação de Lisboa
ACRL de 04-03-2009
Proc. 9989/08 2ª Secção
Contra-ordenação. Estação de televisão. Crime violento. Imagem de menores. Direito à
imagem. Direito de liberdade de imprensa
I - A coima de €50.000,00 aplicada pela Alta Autoridade para a Comunicação Social a uma
estação de televisão por violação do disposto no artº 21º, nº 1 da Lei nº 31-A/98, de 14/7 é
de manter uma vez que se verificou a violação do direito à imagem e à dignidade de dois
menores pois foi emitida uma reportagem, em espaço noticioso, em que as mesma foram
filmadas e entrevistada uma delas, a quem foi pedido que descrevesse as circunstâncias em
que ocorrera um crime violento - o pai a agredir a mãe com ácido sulfúrico.
II - O tribunal recorrido decidiu bem ao entender da prevalência do direito à imagem e ao
desenvolvimento harmonioso dos menores que foi posto em causa pela transmissão, naqueles
termos, da mencionada reportagem.
III - Acresce que 'para atingir os objectivos que a recorrente pretendia [transmissão da
notícia de violência doméstica] não precisava desse sencionalismo, nem de usar os menores
sem qualquer distorção(...)fazendo-os reviver uma experiência traumática, o que,
indubitavelmente, constitui uma grave ofensa à dignidade pessoal das próprias crianças'.
IV - Não releva a alegada autorização posterior da mãe das crianças uma vez que 'O
desenvolvimento integral da criança é um direito que a Constituição Portuguesa protege no
artº 69º, como um dever do Estado de assegurar a sua protecção contra todas as formas de
abandono, de discriminação e opressão, e contra o exercício abusivo da própria família'
Desembargadores: Maria José Machado - Nuno Garcia - Sumário elaborado por Paula Figueiredo
2. Acórdão da Relação de Lisboa de 21-02-2002
PUBLICIDADE FRAUDULENTA. PUBLICIDADE PROIBIDA. MENORES. INTERVENÇÃO PRINCIPAL.
I - As crianças de tenra idade não podem figurar na mensagem publicitária como
intervenientes principais, existindo uma relação directa entre elas e o produto ou serviço
publicitado, sob pena de violação, do artigo 14º , nº2 do Código da Publicidade, aprovado
pelo Decreto Lei nº 330/90, de 23/10.
II - Não é assim quando é publicitada a marca e modelo de uma viatura em que uma criança
não surge com qualquer protagonismo antes integrada num conjunto de pessoas em que o
objectivo publicitário visa realçar a segurança da família.
Proc. 0091119
Relator: Silveira Ventura
Ver no SIMP - Ver na DGSI
3. Acórdão da Relação de Lisboa de 13-07-2010
PROVIDÊNCIA CAUTELAR. INDEFERIMENTO LIMINAR. ILEGITIMIDADE. DIREITO A RESERVA
SOBRE A INTIMIDADE. MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
I - Sendo o indeferimento liminar da petição inicial de uma providência cautelar não
especificada decretado com fundamento (apenas) na manifesta improcedência da pretensão
deduzida por falta de alegação de factos integradores de justo receio de lesão do direito
invocado, a circunstância de na fundamentação da decisão haver sido feita alusão à
ilegitimidade passiva das requeridas não basta para que esta posição seja, em concreto, um
fundamento da decisão.

II - Por isso não têm de ser apreciadas as conclusões da alegação que versam essa questão de
ilegitimidade.
III - É notório que os meios de comunicação social portugueses têm uma enorme apetência
pela divulgação de notícias e imagens relativas a pessoas com destaque no mundo do
futebol.
IV - Sendo este o caso do requerente da providência e, por seu intermédio, dos seus
familiares, e sendo invocados os direitos à imagem e à reserva sobre a intimidade da vida
privada, a alegada perseguição dos filhos do requerente e procura de obtenção de
fotografias suas por paparazzi e jornalistas, a ser demonstrada, permitirá permitem recear,
com alto grau de probabilidade, a sua publicação em meios de comunicação social.
V - Sendo, deste modo, viável a existência de receio fundado de ofensa do direito à reserva
sobre a intimidade da vida provada invocado, não se justifica o indeferimento liminar da
petição.
(Sumário da Relatora) Decisão Texto Parcial:
Proc. 1378/10.3TVLSB.L1-7
Relator: ROSA RIBEIRO COELHO
Ver no SIMP - Ver na DGSI

CAPÍTULO VII
Procedimentos de urgência
Artigo 91.º
Procedimentos urgentes na ausência do consentimento
1 - Quando exista perigo atual ou iminente para a vida ou de grave comprometimento da integridade física ou
psíquica da criança ou jovem, e na ausência de consentimento dos detentores das responsabilidades parentais ou
de quem tenha a guarda de facto, qualquer das entidades referidas no artigo 7.º ou as comissões de proteção
tomam as medidas adequadas para a sua proteção imediata e solicitam a intervenção do tribunal ou das entidades
policiais.
2 - A entidade que intervém nos termos do número anterior dá conhecimento imediato das situações a que aí se
alude ao Ministério Público ou, quando tal não seja possível, logo que cesse a causa da impossibilidade.
3 - Enquanto não for possível a intervenção do tribunal, as autoridades policiais retiram a criança ou o jovem do
perigo em que se encontra e asseguram a sua proteção de emergência em casa de acolhimento, nas instalações das
entidades referidas no artigo 7.º ou em outro local adequado.
4 - O Ministério Público, recebida a comunicação efetuada por qualquer das entidades referidas nos números
anteriores, requer imediatamente ao tribunal competente procedimento judicial urgente nos termos do artigo
seguinte.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:

Consultar versões anteriores deste artigo:

- Lei n.º 31/2003, de 22/08

-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

- Lei n.º 142/2015, de 08/09

-2ª versão: Lei n.º 31/2003, de 22/08

Diversos
1. Cfr. Alda Mira Coelho e Francisco Maia Neto 'A retirada de crianças nas situações urgentes', Julho de 2007 (a partir do
site da CNPCJR).

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação de Lisboa de 19-05-2005
COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE MENORES
1- Relativamente à aplicação da generalidade das medidas de protecção, previstas na Lei 147/99 de 1 de Setembro,
(com excepção da de confiança a pessoas seleccionadas para adopção, com vista à adopção - cuja competência
exclusiva é do tribunal), a lei atribui competência exclusiva às Comissões e aos Tribunais.
2- O M. P., passou em todos os casos a ter um papel preponderante, cabendo-lhe ainda a iniciativa processual (art. 105)
e cabendo-lhe requerer a apreciação judicial da decisão da Comissão quando entenda que as medidas são ilegais ou
inadequadas (art. 76).
3- Relativamente à intervenção do Tribunal, a lei prevê a par de um processo que poderá designar-se de «comum» (art.
100 e segs), outro «especial» (art. 91 e 92). Este tem lugar quando exista «perigo actual e eminente para vida ou
integridade física da criança ou do jovem e haja oposição dos detentores do poder paternal.
4- Nessa situação o M. P. deverá imediatamente requerer ao tribunal procedimento judicial urgente, devendo o tribunal
proferir decisão provisória, para o que poderá proceder a diligências, confirmando as providências tomadas, para
protecção da criança, prosseguindo os autos, após isso os seus termos.
5- Não tem apoio legal a decisão do tribunal que perante requerimento do M. P., a pedir procedimento judicial, ordena
a remessa dos autos para tramitação, à Comissão.
Proc. 3657/2005-6
Relator: Manuel Gonçalves
Ver no SIMP - Ver na DGSI

2. Acórdão da Relação de Coimbra de 22-05-2007
MENORES. PROMOÇÃO PROTECÇÃO DA CRIANÇA. TRIBUNAL. PERIGO. CONCEITO JURÍDICO.
I - O artº 3º, nº2, da LPCJP enuncia casos em que se considera que o menor está em perigo.
II - Esta Lei e bem assim o artº 1918º C. Civ., ao usarem o vocábulo perigo querem referir-se a uma situação de completa
e grave ausência de condições que possibilitem ao menor um desenvolvimento são e harmonioso nos domínios físico,
intelectual, moral e social.
III - O conceito de perigo deve ser entendido como o risco actual ou iminente para a segurança, saúde, formação moral,
educação e desenvolvimento do menor.
IV - A intervenção judicial só tem lugar quando não esteja instalada a comissão de protecção de crianças e jovens com
competência no município ou freguesia da área de residência do menor, não seja prestado ou seja retirado o
consentimento necessário à intervenção da dita comissão, ou quando o jovem (com idade igual ou superior a 12 anos) se
oponha à intervenção da comissão.
Proc. 289/07.4TBVNO.C1
Relator: Garcia Calejo
Ver no SIMP - Ver na DGSI
3. Acórdão da Relação do Porto de 16-05-2011
PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR. PROCEDIMENTO URGENTE. REVISÃO.
O recurso ao procedimento de urgência pressupõe a verificação de dois requisitos: perigo actual ou iminente para a vida
ou integridade física da Criança ou ao jovem; e oposição dos detentores do poder paternal ou de quem tenha a guarda
de facto. - art.91º, nº l, da LPCJP.
Proc. 1409/10.7TBVCD-A.P1
Relator: ANABELA LUNA DE CARVALHO
4. Acórdão da Relação do Porto de 16-05-2011
PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR. PROCEDIMENTO URGENTE. REVISÃO.
O recurso ao procedimento de urgência pressupõe a verificação de dois requisitos: perigo actual ou iminente para a vida
ou integridade física da Criança ou ao jovem; e oposição dos detentores do poder paternal ou de quem tenha a guarda
de facto. - art.91º, nº l, da LPCJP. Reclamações:
Proc. 1409/10.7TBVCD-A.P1
Relator: ANABELA LUNA DE CARVALHO
Ver no SIMP - Ver na DGSI
5. Acórdão da Relação de Lisboa de 06-12-2011
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. MENOR. PERIGO PARA A VIDA. INTERESSE DA
CRIANÇA. MEDIDA PROVISÓRIA. MEDIDA CAUTELAR.
I. No âmbito do procedimento de urgência previsto nos artigos 91.º e 92.º, para a intervenção urgente e aplicação da
medida adequada, a lei não exige que haja já uma determinada situação de facto, que efectivamente esteja a por em
causa a vida ou integridade física da criança ou jovem.
II. A intervenção no âmbito desse procedimento de urgência, tem natureza preventiva e a finalidade de evitar um risco
sério ou muito provável de perigo para a vida ou integridade física do menor ou jovem, que possa resultar de uma
qualquer situação actual.
III. É justamente por isso que a resposta para essa situação se basta com uma medida provisória, a ser aplicada no
âmbito de um procedimento urgente, cuja duração não pode ser superior a seis meses (art.º 37.º), podendo ser revista a
qualquer momento, caso tal se justifique, mas sempre sujeita a revisão obrigatória no prazo de seis meses (n.º 2 e 6 do
art.º 62.º), enquanto simultaneamente o processo segue os seus termos como processo judicial de promoção e protecção
(n.º2 do art.º 92.º), com o propósito de se proceder ao melhor e mais aprofundado diagnóstico da situação e à definição
da medida definitiva que se revele mais adequada para o caso
( Da responsabilidade do Relator )
Proc. 347/11.0TBCDV-A.L1-6
Relator: JERÓNIMO FREITAS
Ver na DGSI
II.2.3 Por conseguinte, a decisão recorrida não só deveria ter confirmado as providências que foram tomadas pela CPCJ
do C?. para a imediata protecção da jovem Verónica, como igualmente deveria ter acolhido o requerido pelo Digno
Magistrado do ministério Público, aplicando a medida de acolhimento em instituição, com curta duração e a título
provisório, nos termos dos artigos 35.º n.º1 al.f), 49.º e 50.º da LPCJP.

Artigo 92.º
Procedimentos judiciais urgentes
1 - O tribunal, a requerimento do Ministério Público, quando lhe sejam comunicadas as situações referidas no artigo
anterior, profere decisão provisória, no prazo de quarenta e oito horas, confirmando as providências tomadas para
a imediata proteção da criança ou do jovem, aplicando qualquer uma das medidas previstas no artigo 35.º ou
determinando o que tiver por conveniente relativamente ao destino da criança ou do jovem.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o tribunal procede às averiguações sumárias e indispensáveis e
ordena as diligências necessárias para assegurar a execução das suas decisões, podendo recorrer às entidades
policiais e permitir às pessoas a quem incumba do cumprimento das suas decisões a entrada, durante o dia, em
qualquer casa.
3 - Proferida a decisão provisória referida no n.º 1, o processo segue os seus termos como processo judicial de
promoção e proteção.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Orientações do MP
1. Sobre a questão de saber, perante o disposto na alínea e) do artigo 68º, qual é o tribunal territorialmente
competente para a apreciação do procedimento judicial urgente de confirmação a que alude o art. 91º, nº 4 e 92º da
Lei, dirimindo conflito de competência entre serviços do MP, cfr. decisão em Processo Administrativo n.º 04/06 da
PGDL.
2. Sobre a questão de saber qual é o tribunal territorialmente competente para conhecer os factos qualificados na lei
penal como crimes (no quadro da LTE) que hajam sido praticados pelo menor, após o decretamento quanto a este de
medida de acolhimento institucional, a título provisório (no quadro da LPCJP), cfr. decisão proferida em Processo
Adminstrativo n.º 13/06 da PGDL.

Diversos
1. Cfr. artigo 37.

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação de Évora de 25-03-2004
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MENORES. PROTECÇÃO DA CRIANÇA.
I - O Tribunal que decreta uma medida provisória num processo de promoção e protecção de menor, continua a ser o
competente para proferir a decisão definitiva, embora aquela medida tivesse a de confiança do menor numa Instituição
localizada na área duma outra comarca.
Proc. 1776/03-3
Relator: Gaito das Neves
Ver no SIMP - Ver na DGSI
2. Acórdão da Relação de Lisboa de 05-11-2013
MENOR MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO. PROPORCIONALIDADE. PROGENITOR.
Perante as conclusões da alegação da recorrente, a única questão sob recurso consiste em determinar se deve, ou não,
ser mantida a medida de promoção de acolhimento em instituição a título provisório decretada nos autos.
I- A escolha da medida de promoção e protecção deve ser proporcional e adequada ? situação de perigo em que a
criança ou jovem se encontra. II- Não se justifica alterar a medida provisória de promoção e protecção de acolhimento
em instituição quando a progenitora, apesar de estar empenhada em mudar o seu rumo de vida, apresenta alterações
muito recentes e ainda pouco consistentes no seu modo de vida.
(Sumário do Relator) Proc. 577/12.8 TBCSC-A.L1-7 Relator: PEDRO BRIGHTON

CAPÍTULO VIII
Do processo nas comissões de proteção de crianças e jovens
Artigo 93.º
Iniciativa da intervenção das comissões de protecção
Sem prejuízo do disposto nos artigos 64.º a 66.º, as comissões de proteção intervêm:
a) A solicitação da criança ou do jovem, dos seus pais, representante legal ou das pessoas que tenham a sua guarda
de facto;
b) Por sua iniciativa, em situações de que tiverem conhecimento no exercício das suas funções.

Artigo 94.º
Informação e audição dos interessados
1 - A comissão de proteção, recebida a comunicação da situação ou depois de proceder a diligências sumárias que a
confirmem, deve contactar a criança ou o jovem, os titulares das responsabilidades parentais ou a pessoa com
quem a criança ou o jovem residam, informando-os da situação e ouvindo-os sobre ela.
2 - A comissão de proteção deve informar as pessoas referidas no número anterior do modo como se processa a sua
intervenção, das medidas que pode tomar, do direito de não autorizarem a intervenção e suas possíveis
consequências e do seu direito a fazerem-se acompanhar de advogado.
3 - As diligências sumárias referidas no n.º 1 destinam-se apenas à obtenção, junto da entidade que comunicou a
situação de perigo, de elementos que possam confirmá-la ou esclarecê-la.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 95.º
Falta do consentimento
1 - As Comissões de Proteção diligenciam junto dos pais, representante legal ou da pessoa que tenha a guarda de
facto da criança ou do jovem, pela obtenção do consentimento a que se refere o artigo 9.º

2 - Faltando ou tendo sido retirados os consentimentos previstos no artigo 9.º, ou havendo oposição da criança ou
do jovem, nos termos do artigo 10.º, a comissão abstém-se de intervir e remete o processo ao Ministério Público
competente.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 96.º
Diligências nas situações de guarda ocasional
1 - Quando a criança se encontre a viver com uma pessoa que não detenha as responsabilidades parentais, nem a
sua guarda de facto, a comissão de proteção deve diligenciar de imediato, por todos os meios ao seu alcance, no
sentido de entrar em contacto com as pessoas que devem prestar o consentimento, para que estes ponham cobro à
situação de perigo ou prestem o consentimento para a intervenção.
2 - Até ao momento em que o contacto com os pais ou representantes legais seja possível e sem prejuízo dos
procedimentos de urgência, a comissão de proteção proporciona à criança ou ao jovem os meios de apoio
adequados, salvo se houver oposição da pessoa com quem eles residem.
3 - Quando se verifique a oposição referida no número anterior, a comissão de proteção comunica imediatamente a
situação ao Ministério Público.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 97.º
Processo
1 - O processo inicia-se com o recebimento da comunicação escrita ou com o registo das comunicações verbais ou
dos factos de que a referida comissão tiver conhecimento.
2 - O processo da comissão de proteção inclui a recolha de informação, as diligências e os exames necessários e
adequados ao conhecimento da situação, à fundamentação da decisão, à aplicação da respetiva medida e à sua
execução.
3 - O processo é organizado de modo simplificado, nele se registando por ordem cronológica os atos e diligências
praticados ou solicitados pela comissão de proteção que fundamentem a prática dos atos previstos no número
anterior.
4 - Relativamente a cada processo é transcrita na ata da comissão restrita, de forma sumária, a deliberação e a sua
fundamentação.
5 - Os atos praticados por comissão de proteção a rogo de outra, designadamente ao nível da instrução de
processos ou de acompanhamento de medidas de promoção e proteção, integram a atividade processual da
comissão, sendo registados como atos de colaboração.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 98.º
Decisão relativa à medida
1 - Reunidos os elementos sobre a situação da criança ou do jovem, a comissão restrita, em reunião, aprecia o
caso, arquivando o processo quando a situação de perigo não se confirme ou já não subsista, ou delibera a
aplicação da medida adequada.
2 - Perante qualquer proposta de intervenção da comissão de proteção, as pessoas a que se referem os artigos 9.º e
10.º podem solicitar um prazo, não superior a oito dias, para prestar consentimento ou manifestar a não oposição.
3 - Havendo acordo entre a comissão de proteção e as pessoas a que se referem os artigos 9.º e 10.º no tocante à
medida a adotar, a decisão é reduzida a escrito, tomando a forma de acordo, nos termos do disposto nos artigos

55.º a 57.º, o qual é assinado pelos intervenientes.
4 - Não havendo acordo, e mantendo-se a situação que justifique a aplicação de medida, aplica-se o disposto na
alínea d) do n.º 1 do artigo 11.º
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 99.º
Arquivamento do processo
Cessando a medida, o processo é arquivado, só podendo ser reaberto se ocorrerem factos que justifiquem a
aplicação de medida de promoção e proteção.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Orientações do MP
1. No encontro de magistrados do MP de 19/11/2007 e 14-25/01/2008 abordou-se a questão da reabertura de processos
de promoção e protecção - âmbito de aplicação do art.º 99º da LPCJP.
O presente art.º 99º refere-se a arquivamento de processo onde tenha sido aplicada uma medida e na sequência da sua
cessação. Abre a possibilidade de reabertura dos autos se ocorrerem novos factos justificativos de aplicação de medida,
no caso de se verificar nova situação de perigo.
Deverá ser tido em consideração que:
- Este dispositivo legal está inserido no Capítulo VIII, que regula o processo nas CPCJ, não tendo paralelo no Capítulo IX,
que regula o processo judicial;
- A concepção “piramidal” da intervenção, de acordo com a qual o tribunal intervém em última instância, cabendo
sempre em primeira linha à CPCJ tal intervenção, conforme impõe o princípio da subsidiariedade a que alude a alínea f)
do artigo 4º da LPCJP.
Formula-se a seguinte orientação:
Não é admissível a reabertura de processo judicial de promoção e protecção, como decorre da inserção sistemática do
art.º 99º no capítulo VIII da LPCJP, que regula o processo nas CPCJ.
Se, após o seu arquivamento, ocorrerem novos factos que justifiquem a aplicação de nova medida, deve a CPCJ ser
chamada a intervir.

CAPÍTULO IX
Do processo judicial de promoção e protecção
Artigo 100.º
Processo
O processo judicial de promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens em perigo, doravante designado
processo judicial de promoção e proteção, é de jurisdição voluntária.

Diversos
1. Vide nota ao artigo 106º sobre a necessidade de indicação do valor da causa.

Jurisprudência
1. ACSTJ de 01-07-2008
Processo de promoção e protecção. Alteração. Recurso de agravo. Processo de jurisdição voluntária.
Confiança judicial de menores. Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça.
I -Nos processos judiciais de promoção e protecção, os recursos das decisões que se pronunciem
sobre a aplicação, alteração ou cessação de medidas de promoção e protecção aplicadas a menores
são processados e julgados como os agravos em matéria cível -arts. 123.º e 124.º, n.º 1 da Lei n.º
147/99, de 01-09.
II - Como dispõe o art. 100.º da LPCJP, o processo judicial de promoção e protecção assume a
natureza de um processo de jurisdição voluntária, processo este no qual as decisões são proferidas
em conformidade com as soluções de conveniência e oportunidade, que, de acordo com a via do bom
senso, sejam tidas como mais adequadas pelo julgador, relativamente à situação concreta que se lhe
apresenta para apreciação, pelo que, em obediência ao preceituado no art. 1411.°, n.º 2, do CPC, a
escolha, pelo tribunal a quo, da medida de protecção que pelo mesmo foi considerada como a mais
adequada à situação factual que se mostra provada, não é susceptível de sujeição a qualquer juízo
de valoração por parte deste STJ, cuja intervenção apenas se pode circunscrever à
verificação/inverificação dos pressupostos legais à mesma respeitantes.
III - A decretada medida de confiança das menores a instituição com vista a futura adopção, cujo
acolhimento legal tem assento no art. 1978.º, n.º 1, al. d), do CC, tem como pressuposto para a sua
respectiva aplicação, que os pais omitam o cumprimento dos seus deveres fundamentais para com os
filhos, colocando em perigo, de forma grave, o seu desenvolvimento integral, relativamente à sua
segurança, saúde, formação e educação.
IV - Reflectindo a matéria de facto um evidente desfasamento das obrigações mínimas exigíveis a
uma mãe, no sentido de propiciar aos filhos uma alimentação, hábitos de vida e um bem estar,

tendentes ao seu adequado desenvolvimento, de acordo com as suas respectivas condições
económicas, e um evidente afastamento das menores relativamente à progenitora, pouco
consentâneo com o comportamento comum que os filhos, com a idade daquelas, têm para com os
pais, mostram-se objectivamente preenchidos os requisitos legais que condicionam e determinam a
aplicação da medida decretada.
Agravo n.º 663/08 -6.ª Sec. Sousa Leite (Relator) Salreta Pereira João Camilo
(Sumário no Boletim o STJ)
2. Acórdão do STJ de 28-09-2010
PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO. PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PODERES DO
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Sendo os processos judiciais de promoção dos direitos e protecção das crianças e jovens em perigo
qualificados como processos de jurisdição voluntária - art. 100.º da Lei n.º 147/99, de 01-09 (LPCJP),
a escolha da medida mais adequada à situação do menor constitui matéria de facto, cujo controle se
mostra vedado ao STJ - arts. 722.º e 1411.º, n.º 2, do CPC , não lhe competindo apreciar a requerida
aplicação de uma medida menos gravosa.
Proc. 1717/07.4TMLSB-C.L1.S1
Relator: Sousa Leite
Ver no SIMP - Ver na DGSI
3. Acórdão do STJ de 21-10-2010 Proc. 327/08.3TBENT.E1.S1 Relator: Álvaro Rodrigues
PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO PARA O SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
I- Por expressa disposição legal, os processos de promoção e protecção são processos de jurisdição
voluntária ( artº 100º da Lei nº 147/99, de 1 de Setembro).
II- Sendo assim, há que ter presente que, como dispõe o citado nº 2 do artº 1411º do CPC, nos
processos de jurisdição voluntária, «das resoluções proferidas segundo critérios de conveniência ou
oportunidade não é admissível recurso para o Supremo Tribunal de Justiça».
III- Todavia, esta disposição legal deve ser interpretada com as devidas cautelas, pois,
frequentemente os recursos interpostos não se cingem aos juízos de oportunidade ou de conveniência
adoptados pelas Instâncias na decisão proferida, mas questionam também a aplicabilidade dos
pressupostos normativos ou requisitos em que se fundamenta a mesma decisão, designadamente
aspectos de conformidade constitucional ou supranacional de tais normativos, o que já é sindicável
por este Tribunal.
Assim, judiciosamente se decidiu no Acórdão deste Supremo Tribunal de 20-01-2010 ( Relator, o Exmº
Conselheiro Lopes do Rego).
IV- Relativamente à concreta conveniência do decretamento da medida de confiança a instituição
com vista a futura adopção, este Supremo Tribunal não pode pronunciar-se, exactamente nos termos
do disposto no artº 1411º, nº 2 do CPC, como se referiu em II deste sumário.
Ver no SIMP - Ver na DGSI
4. Acórdão da Relação de Lisboa de 03-12-2013
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. MEDIDA DE APOIO JUNTO DA
MÃE. REVISÃO.
I - O processo judicial de promoção e protecção é de jurisdição voluntária (art.100º, da Lei nº147/99,
de 1/9, que aprovou a Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo), pelo que não há,
propriamente, um conflito de interesses a compor, mas um só interesse a regular, muito embora
possa haver um conflito de representações ou opiniões acerca do mesmo interesse. II - Os princípios a
que obedece a intervenção para a promoção dos direitos e protecção da criança e do jovem em
perigo, encontram-se previstos no art.4º, destacando-se, em primeiro lugar, o interesse superior da
criança e do jovem (cfr. a al.a)). III - Depois, entre outros, haverá que ter em consideração, por um
lado, o princípio da proporcionalidade e actualidade, nos termos do qual a intervenção deve ser a
necessária e adequada ? situação concreta de perigo no momento em que a decisão é tomada, só
podendo interferir na vida da criança ou do jovem e na da sua família na medida do que for
estritamente necessário a essa finalidade (cfr. a al.e)). IV - E, por outro lado, os princípios da
responsabilidade parental e da prevalência da família, segundo os quais a intervenção deve ser
efectuada de modo que os pais assumam os seus deveres, devendo ser dada prevalência ? s medidas
que integrem a criança ou o jovem na sua família (cfr. as als.f) e g)). V - As medidas de promoção e
protecção ou são executadas no meio natural de vida, como acontece, por exemplo, com a de apoio
junto dos pais, ou em regime de colocação, como acontece, designadamente, com a de acolhimento
em instituição (cfr. o art.35º, nºs1, als.a) e f), 2 e 3). VI - Tendo a decisão recorrida mantido em
execução a medida de apoio junto da mãe até ao final de 2013, e, sobretudo, tendo-a subordinado a
várias obrigações, haverá que aguardar o fim daquele prazo, dada a sua proximidade, para que, face
aos novos elementos entretanto apurados, e em sede de revisão da medida aplicada, se possa optar
pela intervenção que se mostre mais adequada ? situação em que o menor se encontre nesse
momento. VII - Caso contrário, substituindo-se, aqui e agora, a medida aplicada pela pretendida
medida de acolhimento institucional, violar-se-ia o princípio da actualidade, legalmente consagrado.
(Sumário do Relator)Proc. 260/09.1TBCSC-A.L1-7 Relator: ROQUE NOGUEIRA
5. Ac. TRL de 13-10-2016: Processo de promoção e protecção. Jurisdição voluntária. Adopção.
Integração do menor na família biológica.
I - O processo judicial de promoção dos direitos e protecção das crianças e jovens em perigo é de
jurisdição voluntária (art. 100° da LPCJP).
II - Por isso, nas providências a tomar o tribunal não está sujeito a critérios de legalidade estrita,
devendo antes adoptar em cada caso a solução que julgue mais conveniente e oportuna, podendo as
resoluções ser alteradas, sem prejuízo dos efeitos já produzidos, com fundamento em circunstancias
supervenientes que justifiquem a alteração, tanto as ocorridas posteriormente ? decisão, como as
anteriores, que não tenham sido alegadas por ignorância ou outro motivo ponderoso (art. 987° e 988°
n° 1 do CPC).
III - A adopção visa realizar o superior interesse da criança e será decretada quando apresente reais
vantagens para o adoptando e se funde em motivos legítimos.
IV - Concluindo-se pela existência de condições para que o menor não seja afastado da família

biológica, antes devendo promover-se a sua integração nesta, apoiando a avó paterna, que não é
uma desconhecida para aquele, deve ser decretada a medida de apoio junto de outro familiar nos
termos do art. 35° n° 1 al. b) da LPCJP, sem prejuízo da continuação do apoio da Segurança Social
aos pais para desenvolverem as suas competências parentais e para obterem uma habitação que
ofereça condições de salubridade e segurança ao menor.

Artigo 101.º
Tribunal competente
1 - Compete às secções de família e menores da instância central do tribunal de comarca a instrução e o
julgamento do processo.
2 - Fora das áreas abrangidas pela jurisdição das secções de família e menores cabe às secções cíveis da instância
local conhecer das causas que àquelas estão atribuídas, por aplicação, com as devidas adaptações, do disposto no
n.º 5 do artigo 124.º da Lei da Organização do Sistema Judiciário, aprovada pela Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto.
3 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, em caso de não ocorrer desdobramento, cabe às secções de
competência genérica da instância local conhecer das causas ali referidas, conforme o disposto na alínea a) do n.º
1 do artigo 130.º da Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto.
4 - Nos casos previstos nos números anteriores, o tribunal constitui-se em secção de família e menores.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Diversos
1. Cfr. os artigos 114 a 117 da Lei n.º 58/2008, de 28 de Agosto (Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais
Judiciais).

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação de Guimarães de 29-01-2003
COMPETÊNCIA MATERIAL. TRIBUNAL DE FAMÍLIA MENORES. TRIBUNAL DE COMPETÊNCIA GENÉRICA.
Proc. 1581/02-1
Relator: Bernardo Domingos
Sem sumário
Excerto do Acordão, citando o da RP de 16/5/02, proc. nº 230656: 'Procurando terminar o nosso raciocínio, apontando
para uma visão geral das competências-- mas agora sem vinculação, por sair fora do âmbito do nosso recurso, salvo,
claro no que respeite ao já decidido atrás--- pretendemos referir que actualmente, em relação a menores são possíveis
processo de promoção e protecção (Lei 147/99), tutelar educativo (Lei 166/99) e ainda os contemplados na OTM (Lei
314/78 e suas alterações) que não tenham sido revogados pelas anteriores leis, como sejamos relativos a providências
tutelares cíveis previstos no título 3º desta última lei.
Então, de acordo com a repartição de competências para que apontamos, nos casos em que não existam Tribunais de
Menores (não há nenhum, actualmente, como dissemos já) nem tribunais de Família e Menores e onde nos tribunais de
comarca se tenha procedido a especialização de Juízos cíveis e criminais, deve-se proceder do seguinte modo:
--os tutelares cíveis da OTM cabem aos Juízos cíveis;
--os da Lei de protecção de crianças e jovens em perigo (lei 147/99) cabem, de igual modo, aos mesmos juízos cíveis;
--os da lei tutelar educativa (lei 166/99) cabem ao juízos criminais. (Ressalva-se a tudo isto, claramente, a possibilidade
de um processo começar em determinada área e conforme o que se apure poder passar para outra.'
Ver no SIMP - Ver na DGSI
2. Acórdão da Relação do Porto de 12-03-2003
PROTECÇÃO DA CRIANÇA. TRIBUNAL COMPETENTE. COMPETÊNCIA MATERIAL.
O tribunal competente em razão da matéria para o processo de direitos e protecção de crianças em perigo é, nas
comarcas onde não existe Tribunal de Família e Menores, o Tribunal Cível e não o Tribunal Criminal.
As crianças e os jovens em perigo têm de ser protegidos com medidas de carácter civil, descritas na lei, e não com
medidas de carácter penal.
Proc. 0310936 Relator:
Francisco Marcolino
Ver no SIMP - Ver na DGSI
3. Acórdão da Relação do Porto de 10-04-2003
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. PROCESSO TUTELAR DE MENORES.
COMPETÊNCIA ORGÂNICA.
I - A instrução e julgamento dos processos de promoção e protecção instaurados após a vigência da Lei de Protecção de
Crianças e Jovens em Perigo compete ao tribunal de competência especializada cível, nas comarcas não abrangidas pela
jurisdição dos tribunais de família e menores.
II - Em relação aos processos tutelares pendentes, que venham a ser reclassificados nos termos do artigo 2 n.3 da Lei
147/99, de 1 de Setembro, mantém-se a competência dos tribunais, onde foram instaurados, para revisão das medidas
aplicadas. Reclamações:
Proc. 0330906
Relator: Sousa Leite
Sem texto integral
Ver
no SIMP - Ver na DGSI

4. Acórdão da Relação do Porto de 23-04-2003
PROCESSO TUTELAR DE MENORES. NATUREZA JURÍDICA. TRIBUNAL COMPETENTE.
I - Enquanto o processo tutelar educativo tem natureza criminal, já o processo judicial de promoção e protecção
patenteia a sua natureza cível.
II - A natureza criminal do processo tutelar educativo justifica e fundamenta uma interpretação do artigo 95 alínea b) da
Lei Orgânica do Funcionamento dos Tribunais Judiciais, no sentido de que compete aos juízos de competência
especializada criminal, nas comarcas não abrangidas pela jurisdição dos tribunais de família e menores, a prática dos
actos enunciados no artigo 28 n.1 da Lei n.166/99, de 14 de Setembro, e, em geral, conhecer dos processos tutelares
educativos.
III - Nas comarcas não abrangidas pela jurisdição dos tribunais de família e menores compete aos juízos de competência
especializada cível conhecer dos processos de promoção e protecção (Lei n.147/99, de 1 de Setembro), de acordo com a
norma definidora da sua competência constante do artigo 94, da Lei Orgânica do Funcionamento dos Tribunais Judiciais.
Proc. 0340520
Relator: Isabel Pais Martins
Sem texto integral
Ver no SIMP - Ver na DGSI
5. Acórdão da Relação do Porto de 24-04-2003
PROCESSO TUTELAR DE MENORES. COMPETÊNCIA.
Os juízos cíveis são os competentes para o conhecimento de processo de promoção e protecção de menores.
Proc. 0331574
Relator: Oliveira Vasconcelos
Sem texto integral
Ver no SIMP - Ver na DGSI
6. Acórdão da Relação do Porto de 28-04-2003
TRIBUNAL DE COMARCA. JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA MATERIAL. PROCESSO TUTELAR DE MENORES.
É de atribuir aos juízes cíveis das comarcas a competência para o conhecimento dos processos de promoção e protecção
relativos a menores cujos factos sejam evidenciadores de uma situação de desprotecção física, moral, material e
educacional.
Proc. 0250539
Relator: Oliveira Abreu
Sem texto integral
Ver no SIMP - Ver na DGSI
7. Acórdão da Relação do Porto de 06-05-2003
MENORES. PROCESSO. COMPETÊNCIA MATERIAL. TRIBUNAL COMPETENTE.
Nas áreas em que não existem Tribunais de Família e Menores mas em que os tribunais de comarca têm já juízos de
competência especializada cível e juízos de competência especializada crime são os juízos cíveis os materialmente
competentes para conhecer dos processos de Promoção e Protecção de Menores.
Proc. 0321708
Relator: Mário Cruz
Ver no SIMP - Ver na DGSI
8. Acórdão da Relação do Porto de 06-05-2003
MENORES. PROCESSO. COMPETÊNCIA MATERIAL. TRIBUNAL COMPETENTE.
Nas áreas em que não haja Tribunais de Família e Menores, mas em que o Tribunal de Comarca tenha já consagrada a
organização das respectivas competências, divididas estas entre juízos de competência especializada cível e juízos de
competência especializada crime, os processos de promoção e protecção de crianças e jovens em risco, contemplando
as diversas situações previstas na Lei de Protecção Crianças e Jovens em Perigo, são da competência dos juízos cíveis
mesmo que antes estivessem a correr em juízos de competência especializada criminal e neles tivessem sido praticados
actos e proferido despachos já no domínio da lei nova (Lei n.147/99, de 1 de Setembro).
Proc. 0320885
Relator: Mário Cruz
Ver no SIMP - Ver na DGSI
9. Acórdão do STJ de 08-05-2003
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE FAMÍLIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO
JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO.
1. Transitada em julgado a decisão declarativa da incompetência territorial do tribunal para continuar a conhecer do
processo relativo a promoção e protecção de menores ou jovens em perigo e da competência para o efeito de um outro
órgão jurisdicional, definida em definitivo fica a competência em razão do território do último para o efeito, quedando
ineficaz a decisão que nele seja proferida em sentido contrário.
2. Trata-se, na espécie, de um conflito negativo de competência territorial meramente aparente, porque se impõe o
cumprimento da decisão que primeiramente transitou em julgado.
3. A medida a que se reporta o n.º 4 do artigo 79º da Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro, é a aplicada pelo tribunal a
título definitivo.
Proc. 03B234
Relator: Salvador da Costa
Ver no SIMP - Ver na DGSI
10. Acórdão da Relação do Porto de 12-05-2003
COMPETÊNCIA ORGÂNICA MENORES PROCESSO TUTELAR DE MENORES
I - Nos tribunais em que se tenha procedido a especialização de juízos cíveis e criminais, apenas competem aos juízes
criminais, em matéria respeitante a menores, os processos em que estes sejam autores de factos qualificados como
crimes, designadamente os processos previstos na Lei Tutelar Educativa.
II - Os demais processos, como os previstos na Lei de Promoção e Protecção de Jovens em Perigo, cabem aos juízos
cíveis.
Proc. 0350902
Relator: Oliveira Abreu
Sem texto integral
Ver no SIMP - Ver na DGSI
11. Acórdão da Relação do Porto de 21-05-2003
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. TRIBUNAL COMPETENTE.
Nas comarcas não abrangidas pela jurisdição dos tribunais de família e menores, compete aos juízos de competência

especializada cível conhecer dos processo de promoção e protecção de crianças e jovens em perigo (Lei n.147/99, de 1
de Setembro), de acordo com a norma definidora da sua competência constante do artigo 94 da Lei Orgânica dos
Tribunais Judiciais. Proc. 0340527
Relator: Conceição Gomes
Sem texto integral
Ver no SIMP - Ver na DGSI
12. Acórdão da Relação do Porto de 26-05-2003
COMPETÊNCIA. MENORES.
O tribunal competente para prosseguir com um processo de promoção e protecção de menores iniciado num juízo
criminal é o juízo cível e não aquele.
Proc. 0351710
Relator: Fonseca Ramos
Ver no SIMP - Ver na DGSI
13. Acórdão da Relação do Porto de 29-05-2003
COMPETÊNCIA. MENORES
O tribunal competente para prosseguir com um processo de promoção e protecção de menores iniciado num juízo
criminal é este e não o juízo cível.
Proc. 0332139
Relator: Oliveira Vasconcelos
Ver no SIMP - Ver na DGSI
14. Acórdão da Relação de Évora de 10-07-2003
MENORES. COMPETÊNCIA MATERIAL
Para a tramitação do processo judicial de promoção e protecção relativo a menores, são competentes os Juízos Cíveis.
Proc. 807/03-2
Relator: Gaito das Neves
Ver no SIMP - Ver na DGSI
15. Acórdão da Relação do Porto de 18-09-2003
COMPETÊNCIA. PROTECÇÃO DA CRIANÇA. PROCESSO
Os juízos cíveis são os competentes em razão da matéria para o conhecimento de processo de promoção e protecção de
menores, mesmo que inicialmente o processo tenha sido distribuído aos juízos criminais.
Proc. 0334120
Relator: Oliveira Vasconcelos
Ver no SIMP - Ver na DGSI
16. Acórdão da Relação de Évora de 11-12-2003
PROTECÇÃO DA CRIANÇA. COMPETÊNCIA .CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
I - A repartição de competências em matéria de processos relativos a menores, quando não existam Tribunais de
Menores (não existe nenhum actualmente) nem Tribunais de Menores e Família e onde os Tribunais de Comarca estão
organizados em juízos especializados cíveis e criminais, nos seguintes termos:
--os tutelares cíveis da OTM cabem aos Juízos cíveis;
--os da Lei de protecção de crianças e jovens em perigo (lei 147/99) cabem, de igual modo, aos mesmos juízos cíveis;
--os da lei tutelar educativa (lei 166/99) cabem ao juízos criminais.
II - Havendo necessidade de reapreciação das medidas, podem apreciar-se de novo os pressupostos processuais
susceptíveis de sofrerem alteração, como é o caso da competência territorial e também da material (esta por força de
alteração do quadro normativo) sem que isso implique a violação do caso julgado.
Proc. 1229/03-2
Relator: Bernardo Domingos
Ver no SIMP - Ver na DGSI
17. Acórdão do STJ de 29-01-2004
INCOMPETÊNCIA RELATIVA CONFLITO DE COMPETÊNCIA CASO JULGADO FORMAL
I - Nos termos do nº2 do artigo 111 do Código de Processo Civil, a decisão transitada quanto à competência territorial,
resolvendo definitivamente a questão, deve ser acatada pelo tribunal ao qual aquela decisão atribuiu essa competência,
não podendo este último, por isso, declarar-se incompetente em razão do território.
II - Se este tribunal, todavia, por despacho também transitado em julgado, não acatar aquela decisão, prevalecerá independentemente do mérito - a decisão que transite em primeiro lugar, nos termos do nº1 do artigo 675 do Código de
Processo Civil.
Proc. 03B3747
Relator: Ferreira Girão
Ver no SIMP - Ver na DGSI
18. Acórdão da Relação do Porto de 25-02-2004
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. COMPETÊNCIA.
I - Os processos judiciais de promoção e protecção de crianças e jovens em perigo, nas comarcas onde haja juízos de
competência especializada, são da competência dos juízos de competência especializada cível.
II - Tendo o processo sido tramitado num juízo de competência especializada criminal, pode suscitar-se a questão da sua
incompetência após a decisão final.
Proc. 0344752
Relator: Agostinho Freitas
Ver no SIMP - Ver na DGSI
19. Acórdão da Relação do Porto de 04-11-2004
COMPETÊNCIA MATERIAL. PROCESSO TUTELAR DE MENORES
Os Juízos Cíveis são os competentes em razão da matéria para o processamento dos processos de promoção e protecção
de menores nas comarcas não abrangidas por Tribunais de Menores e Família.
Proc. 0435596
Relator: Fernando Batista
Ver no SIMP - Ver na DGSI
20. Acórdão da Relação do Porto de 05-01-2005
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. COMPETÊNCIA
Nas comarcas onde, não havendo Tribunal de Família e Menores, há Juízos de Competência Especializada Cível e Juízos
de Competência Especializada Criminal, a competência para os processos de promoção e protecção das crianças e jovens
em perigo pertence aos Juízos de Competência Especializada Cível

Proc. 0414607
Relator: Marques Salgueiro
Ver no SIMP - Ver na DGSI
21. Acórdão do STJ de 17-02-2005
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE FAMÍLIA MENORES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
I. Incide sobre as regras definidoras da competência em razão do território, gerador da incompetência relativa do
tribunal - o conflito suscitado entre o Tribunal de Família e Menores e o Tribunal da Comarca da respectiva área
geográfica para a tramitação e julgamento de um processo de 'promoção e protecção' de menores, se aquele primeiro se
houver declarado incompetente e houver remetido os autos ao Tribunal da Comarca da área da actual residência dos
menores e se este último tribunal se declarou igualmente incompetente com base no conceito legal de 'domicílio dos
menores ' estabelecido no art. 85 do C. Civil .
II. Nestas circunstâncias, 'a decisão que transitar em julgado resolve em definitivo a questão de competência, mesmo
que tenha sido oficiosamente suscitada' - conf. nº 2 do artigo 111°do CPC .
III. Assim, o tribunal comarcão (tribunal remetido) fica vinculado à decisão do Juiz do tribunal remetente, não podendo
já, ele próprio, declarar-se incompetente, sendo, por isso, inadmissível em hipóteses do género perspectivar-se um real
conflito negativo de competência em razão do território, uma vez que a decisão (transitada em julgado) de um tribunal
que declare outro competente resolve definitivamente a questão da competência .
Proc. 04B3944
Relator: Ferreira de Almeida
Ver no SIMP - Ver na DGSI

Artigo 102.º
Processos urgentes
1 - Os processos judiciais de promoção e proteção são de natureza urgente, correndo nas férias judiciais.
2 - Os processos não estão sujeitos a distribuição, sendo imediatamente averbados ao juiz de turno.

Diversos
1. Cfr. sobre as férias judiciais, o artigo 12 e os artigos 81 e 82 da Lei n.º
58/2008, de 28 de Agosto.

Artigo 103.º
Advogado
1 - Os pais, o representante legal ou quem tiver a guarda de facto podem, em qualquer fase do processo, constituir
advogado ou requerer a nomeação de patrono que o represente, a si ou à criança ou ao jovem.
2 - É obrigatória a nomeação de patrono à criança ou jovem 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 ou jovem
com a maturidade adequada o solicitar ao tribunal.
3 - A nomeação do patrono é efetuada nos termos da lei do apoio judiciário.
4 - No debate judicial é obrigatória a constituição de advogado ou a nomeação de patrono aos pais quando esteja
em causa a aplicação da medida prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo 35.º e, em qualquer caso, à criança ou
jovem.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação de Lisboa de 23-06-2005
MENORES
MOMENTO DA NOMEAÇÃO DE PATRONO AO MENOR. IRREGULARIDADE
I. Logo que, em processo de promoção e protecção de menor se evidencie a existência de um conflito de interesses
entre o menor e os seus pais ou representantes legais é obrigatória a nomeação de um patrono à criança ou jovem.
II. No entanto, é no debate judicial que se torna imprescindível a representação do menor por pessoa diferente dos pais
ou representantes legais, uma vez que é esse o momento próprio para o exercício do contraditório, para a explanação
das posições e argumentos que se tenham por decisivos para a definição da situação do menor.
Proc. 4291/2005-6
Relator: Aguiar Pereira
Ver no SIMP - Ver na DGSI
2. Acórdão da Relação de Lisboa de 08-02-2007
MENORES. PATROCÍNIO JUDICIÁRIO.
O processo judicial de promoção e protecção disciplinado pela Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo é um
processo de jurisdição voluntária e não finda com a decisão que decreta a medida, antes contém em si, como fase
normal e necessária, a fase de execução da medida que, como ressalta do n.º 5 do art.º 62 da referida lei, não constitui
um processo autónomo.
II - Assim, o patrocínio assegurado pelo defensor do menor deve ser perspectivado para todo o processo, não podendo o
patrono considerar findo o patrocínio com a prolação da decisão aplicadora de uma medida.
Proc. 10656/06-2
Relator: Neto Neves
Ver no SIMP - Ver na DGSI

3. Acórdão n.º 193/2016, de 04/05, do Tribunal Constitucional
Julga inconstitucional a norma extraída do artigo 103.º, na sua redação originária, da Lei de Proteção de Crianças e
Jovens em Perigo, aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, segundo a qual, em processo de promoção e
proteção de crianças e jovens em que esteja em causa a aplicação de medida de confiança a pessoa selecionada para
adoção ou a instituição com vista a futura adoção prevista no respetivo artigo 35.º, n.º 1, alínea g), com a redação dada
pela Lei n.º 31/2003, de 22 de agosto, não é obrigatória a constituição de advogado aos progenitores das crianças ou
jovens em causa a partir da designação do dia para o debate judicial a que se refere o artigo 114.º, n.º 3, do mesmo
normativo, igualmente com a redação dada pela citada Lei n.º 31/2003; não conhece do objeto do recurso quanto ? s
demais questões de inconstitucionalidade suscitadas pelos recorrentes

Artigo 104.º
Contraditório
1 - A criança ou jovem, os seus pais, representante legal ou quem tiver a guarda de facto têm direito a requerer
diligências e oferecer meios de prova.
2 - No debate judicial podem ser apresentadas alegações escritas e é assegurado o contraditório.
3 - O contraditório quanto aos factos e à medida aplicável é sempre assegurado em todas as fases do processo,
designadamente na conferência tendo em vista a obtenção de acordo e no debate judicial, quando se aplicar a
medida prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo 35.º
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 31/2003, de 22/08

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação de Coimbra de 19-04-2005
CONFIANÇA JUDICIAL DE MENORES. ADOPÇÃO.
[CONTRADITÓRIO. ALTERAÇÃO DA MEDIDA DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO PARA A MEDIDA DE CONFIANÇA A PESSOA
SELECCIONADA PARA A ADOPÇÃO.]
Medida de confiança a pessoa seleccionada para a adopção ou a instituição com vista a futura adopção
1. A referida medida não pode ser tomada sem que os pais ou outros familiares participem na discussão da medida e
tenham a oportunidade de exercer o contraditório.
2. Quando, num processo de promoção e protecção, se altera qualquer medida para a de confiança a pessoa ou a
instituição para futura adopção opera-se uma modificação objectiva da instância, o que obriga a um chamamento ao
processo dos pais e familiares como se fosse o primeiro.
3. Enquanto todas as outras medidas de promoção e protecção não vão além da limitação do exercício do poder
paternal, a de confiança para futura adopção significa a privação quer do exercício quer da titularidade do pode
paternal, desde que a Lei 31/03, de 22 de Agosto, a pôs no mesmo plano da decisão de confiança judicial, para fins de
dispensa do consentimento dos pais do adoptando.
4. A necessidade de agilizar a adopção, respeitando o direito da criança e o seu tempo próprio, não permite esquecer o
dever do Estado na protecção das famílias e dos mais carenciados, Assim, não se pode passar por cima dos
procedimentos previstos na lei nem simplificar a acção social. O progresso não se faz com movimentos pendulares, mas
procurando posições de equilíbrio.
Proc. 1021/05
Relator: Rui Barreiros
Ver no SIMP - Ver na DGSI
2. MEDIDA PROVISÓRIA. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO.
1. Numa situação de emergência, o decretamento de uma medida provisória de promoção e protecção, não depende da
prévia observância do contraditório, o qual, à semelhança do que por vezes ocorre com os procedimentos cautelares
previstos no CPC, é assegurado à posteriori, ou seja, após a notificação da decisão tomada, por via de recurso ou
formulação de requerimento de revisão/cessação da medida provisória tomada;
2. É nula a decisão que aplique uma medida provisória de promoção e protecção sem conter os factos em que se
fundamenta.
(sumário do Relator)
Proc. 2609/09.8TBVFX-A.L1-1
Relator: Manuel Marques
Ver no SIMP - Ver na DGSI

Artigo 105.º
Iniciativa processual
1 - A iniciativa processual cabe ao Ministério Público.
2 - Os pais, o representante legal, as pessoas que tenham a guarda de facto e a criança ou jovem com idade
superior a 12 anos podem também requerer a intervenção do tribunal no caso previsto na alínea g) do artigo 11.º
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Artigo 106.º
Fases do processo

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

1 - O processo de promoção e proteção é constituído pelas fases de instrução, decisão negociada, debate judicial,
decisão e execução da medida.
2 - Recebido o requerimento inicial, o juiz profere despacho de abertura de instrução ou, se considerar que dispõe
de todos os elementos necessários:
a) Designa dia para conferência com vista à obtenção de acordo de promoção e proteção ou tutelar cível adequado;
b) Decide o arquivamento do processo, nos termos do artigo 111.º; ou
c) Ordena as notificações a que se refere o n.º 1 do artigo 114.º, seguindo-se os demais termos aí previstos.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Orientações do MP
1. No encontro de magistrados do MP de 19/11/2007 e 14-25/01/2008, debateu-se a questão da necessidade de
indicação pelo Ministério Público do valor da causa nas acções de promoção e protecção, nos termos do art.º 314º, nº 3
do CPC.
Assim, dispõe o nº 3 do artigo 314º do CPC que, em caso de não indicação do valor em petição inicial recebida em juízo,
o autor é convidado a suprir essa falta, sob pena da instância se extinguir.
Nos processos de promoção e protecção é necessário proceder à indicação do valor e, caso o seja, qual a consequência
da não indicação?
O art.º 305º CPC aplica-se, ou não, aos processos desta natureza?
No sentido da necessidade de indicação do valor vejam-se, por exemplo, os seguintes acórdãos do Tribunal da Relação de
Lisboa: de 14/12/2006, Pº 10417/06-6; de 16/1/2007, Pº 10141/06-1; de 19/2/2007, Pº 1703/07-8; de 4/10/2007, Pº
6405/07-6.
No sentido da desnecessidade de indicação do valor vejam-se, por exemplo, os seguintes acórdãos, também do Tribunal
da Relação de Lisboa: de 7/12/2006, Pº 10140/06-7; de 16/1/2007, Pº 5/07-7; de 29/5/2007, Pº 4140/07-7.
Todos os arestos são alcançáveis através do SIMP e do site da dgsi.
Formula-se a seguinte orientação:
O processo judicial de promoção e protecção é de jurisdição voluntária, sendo, por isso, um processo de natureza cível.
São-lhe aplicáveis as normas gerais e comuns do processo declarativo ordinário, excepto nas fases de debate judicial e
de recurso, em que são aplicáveis as disposições reguladoras do processo declarativo
sob a forma sumária. Impõe-se, desta forma, indicar o valor da causa, aplicando-se o disposto no art.º 305º do CPC. Caso
não o tenha feito e seja convidado a fazê-lo, nos termos do artº 314º, nº 3 do CPC, deve o MPº proceder a tal indicação,
apresentando novo requerimento, ou por qualquer outro meio, de forma a evitar o risco de extinção da instância, com os
inerentes prejuízos para os interesses dos menores, cuja defesa não é compatível com a demora no processamento e
julgamento de eventual recurso.
2. No encontro de magistrados do MP de 19/11/2007 e 14-25/01/2008 reflectiu-se sobre a a fase de instrução do
processo de promoção e protecção - agilização de procedimentos, tendo presente o disposto no art.º 106º, nº 2, e 83º da
LPCJP. Assim, é frequente, na prática judicial, a repetição de actos processuais já realizados aquando da tramitação do
processo na CPCJ (designadamente, audição dos progenitores e elaboração de relatórios sociais), quando os autos
contêm já todos os elementos necessários à avaliação da situação da criança ou jovem, com isso contrariando o que
dispõe o art.º 83º da LPCJP.
O art.º 106º nº 2 permite a dispensa da fase de instrução. Qual o âmbito da sua aplicação? Como conciliar a sua aplicação
com a salvaguarda do princípio do contraditório?
Formula-se a seguinte orientação:
Tendo presente o que dispõem os artigos 83º e 106º nº 2 da LPCJP, o MPº deve pugnar pela agilização de procedimentos,
requerendo que a fase de instrução do processo judicial de promoção e protecção seja dispensada quando estiver em
causa a repetição de actos processuais inúteis e os autos - designadamente os remetidos a juízo pelas CPCJ - contenham
já todos os elementos necessários.

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação de Lisboa de 07-12-2006
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. VALOR. OMISSÃO. MENORIDADE.
[VALOR DA CAUSA.]
i. Ainda que convicto da necessidade da indicação do valor, deve o julgador não se ater estritamente à questão da
observância das regras dos arts. 467º, 1, f), e 305º e segs., CPC, antes lhe cumprindo dar cabal expressão aos comandos
dos arts. 265º, 1 e 2, e mesmo, se tal lhe ocorrer como necessário em vista dos fins do processo, do art. 265º -A, não
esquecendo o princípio do art. 266º, CPC. Ou seja, se persistisse na sua (errónea) opinião de que o valor do
procedimento era indispensável, nenhum mal adviria aos autos se ele mesmo, usando da faculdade do art. 315º no
contexto especialíssimo do PPP, fixasse ao processo o valor que o art. 312º estabelece para as acções que versem sobre
interesses imateriais - como inegavelmente são os que se debatem no processo.
ii. Enquanto nos processos de jurisdição contenciosa, o tribunal é chamado a exercer a função jurisdicional própria dos
órgãos judiciários, elaborando e formulando a solução concreta que decorre do direito substantivo aplicável, nos
processos de jurisdição voluntária, a função exercida pelo juiz não é tanto de intérprete e aplicante da lei, como de
verdadeiro gestor de negócios - negócios que a lei sob a fiscalização do Estado através do poder judicial.
iii. Dúvidas não podem colocar-se ao julgador de que o interesse prosseguido com o procedimento se situa na área
conceptual dos interesses imateriais. Ainda que a satisfação do interesse público da segurança e subsistência dos
menores signifique necessariamente a afectação de meios financeiros, na sua essência o custo pouco importa quando o
valor supremo é a vida de um incapaz.
Proc. 10140/2006-7
Relator: Soares Curado
Ver no SIMP - Ver na DGSI
2. Acórdão da Relação de Lisboa de 14-12-2006
MENORES. VALOR DA CAUSA.
1. A recusa por parte da secretaria na respectiva aceitação não tem o significado de uma rejeição semelhante ao
indeferimento liminar do Juiz, podendo, ainda, o apresentante suprir ou corrigir no acto ou imediatamente a deficiência

ou insuficiência detectada, aceitando a secretaria, logo de seguida, o requerimento, colocando-o ainda em condições de
ser recebido.
2. Visando, o processo em causa, a protecção e promoção dos interesses das crianças e jovens em perigo, são interesses
imateriais que aqui estão em causa, assim devendo ser indicado o valor, atento o disposto no art. 312º do CPC.
Proc. 10417/2006-6
Relator: Fátima Galante
Ver no SIMP - Ver na DGSI
3. Acórdão da Relação de Lisboa de 17-04-2007
VALOR DA CAUSA. PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS. MINISTÉRIO PÚBLICO.
O Ministério Público não carece de indicar o valor da acção no processo judicial de promoção e de protecção
referenciado na Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo (Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro)
Proc. 3125/2007-7
Relator: Dina Monteiro
Ver no SIMP - Ver na DGSI
4. Acórdão da Relação de Lisboa de 19-02-2007
PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS. VALOR DA CAUSA.
I- O processo judicial de promoção dos direitos e protecção das crianças e jovens em perigo é considerado de jurisdição
voluntária (artigo 100.º da Lei nº 147/99, de 1 de Setembro) sendo subsidiariamente aplicável, com as devidas
adaptações, na fase de debate judicial e de recursos, as normas relativas ao processo civil de declaração sob a forma
sumária (artigo 126º da Lei n.º 147/99).
II- Não contendo o requerimento inicial apresentado pelo Ministério Público a indicação os valor da causa como se
impunha face ao disposto no artigo 467.º/1, alínea f) do Código de Processo Civil, impunha-se ao tribunal convidar o
requerente a indicar o valor com a cominação de a instância se extinguir nos termos do disposto no artigo 314.º/3 do
Código de Processo Civil.
III- Apresentado o convite, o Tribunal, perante o silêncio do Ministério Público. não podia deixar de julgar extinta a
instância, observando o que a lei prescreve.
Proc. 17036/2007-8
Relator: Pedro Lima Gonçalves
Ver no SIMP - Ver na DGSI
5. Acórdão da Relação de Lisboa de 17-04-2007
VALOR DA CAUSA. PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS. MINISTÉRIO PÚBLICO.
O Ministério Público não carece de indicar o valor da acção no processo judicial de promoção e de protecção
referenciado na Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo (Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro)
Proc. 3125/2007-7
Relator: Dina Monteiro
Ver no SIMP - Ver na DGSI
6. Acórdão da Relação de Lisboa de 29-05-2007
VALOR DA CAUSA. PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS. ACESSO AO DIREITO. MENORIDADE. OMISSÃO.
I- Ministério Público não carece de indicar o valor da acção no processo judicial de promoção e de protecção
referenciado na Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo (Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro).
II- Uma decisão que, por falta de indicação do valor imponha em processos desta natureza a extinção da instância,
impede, de forma manifestamente excessiva e desproporcionada, o direito de acção do Estado no sentido de promover a
defesa dos direitos das crianças e de as proteger do perigo (artigo 20.º da Constituição da República).
Proc. 4140/2007-7
Relator: Maria do Rosário Morgado
Ver no SIMP - Ver na DGSI
7. Acordão da Relação de Lisboa de 04-10-2007
VALOR DA CAUSA. PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS.
I - O sentido e alcance do artigo 126º da Lei nº 147/99, de 1/9 (que aprovou a Lei de Protecção das Crianças e Jovens em
Perigo) é o de considerar aplicáveis, na fase de debate judicial e de recursos (neste caso no que se refere à respectiva
tramitação), as normas relativas ao processo civil de declaração sob forma sumária, a fim de evitar a aplicação das
relativas à forma ordinária, como decorreria do disposto na parte final do artigo 463º nº1 do Cód. Proc. Civ.
II - Muito embora se reconheça que este processo tem contornos especiais, assumindo uma legitimação de intervenção do
Estado na defesa de menores em perigo, traduzida numa acção que não é de partes, mas sim, apresentada a favor de
uma criança ou jovem que se encontre numa situação de perigo (artigos 2º e 3º), entende-se que, não contendo a Lei de
Protecção das Crianças e Jovens em Perigo qualquer preceito relativo ao valor da causa, o requerimento inicial que
desencadeia tal processo deve conter a declaração do valor processual da causa, conforme resulta do disposto no artigo
467º, nº 1, alínea e), supletivamente aplicável por força do disposto no nº 1 do artigo 463º, ambos do Código de Processo
Civil.
III - Não contendo, o requerimento inicial apresentado pelo MºPº, a indicação do valor da causa, e não tendo este,
convidado a suprir a falta acatado o convite, não obstante nada excepcionar o cumprimento do comando legal que o
impõe e não competir ao juiz suprir oficiosamente neste caso a omissão verificada, apesar de ser pacífico que cabe na
previsão do artigo 312º do Código de Processo Civil, não merece, por conseguinte, reparo o despacho que, em face do
silêncio do Ministério Público, julgou extinta a instância.
Proc. 6405/2007-6
Relator: Fernanda Isabel Pereira
Ver no SIMP - Ver na DGSI
8. Ac. do TRP de 07.05.2018 Processo judicial de promoção e protecção.Arquivamento.Reabertura do processo.Quando
tem lugar. I - A possibilidade de reabertura do processo judicial de promoção e protecção apenas pode ocorrer quando o
mesmo tenha sido arquivado logo na fase liminar ou após o encerramento da instrução [cfr. artigos 106.º, nº 2 al. b),
110.º, nº 1 al. a) e 111.º da LPCJP].II - Se no âmbito do processo judicial de promoção e protecção foi aplicada uma
medida protectiva que mais tarde vem a ser declarada cessada com o consequente arquivamento dos autos, não podem
os mesmos ser reabertos ainda que a nova situação de perigo esteja conexionada com a anterior, devendo, portanto, ser
iniciado um novo processo perante a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens por, só assim, se respeitarem os
princípios da intervenção mínima e da subsidiariedade [cfr. artigo 4.º als. d) e k) da LPCJP].

Artigo 107.º
Despacho inicial

1 - Declarada aberta a instrução, o juiz designa data para a audição obrigatória:
a) Da criança ou do jovem;
b) Dos pais, do representante legal da criança ou do jovem ou da pessoa que tenha a sua guarda de facto.
2 - No mesmo despacho, o juiz, sempre que o julgar conveniente, pode designar dia para ouvir os técnicos que
conheçam a situação da criança ou do jovem a fim de prestarem os esclarecimentos necessários.
3 - Com a notificação da designação da data referida no n.º 1 procede-se também à notificação dos pais,
representantes legais ou de quem tenha a guarda de facto da criança ou do jovem para, querendo, requererem a
realização de diligências instrutórias ou juntarem meios de prova.

Artigo 108.º
Informação ou relatório social
1 - O juiz, se o entender necessário, pode utilizar, como meios de obtenção da prova, a informação ou o relatório
social sobre a situação da criança e do jovem e do seu agregado familiar.
2 - A informação e o relatório social são solicitados pelo juiz às equipas ou entidades a que alude o n.º 3 do artigo
59.º, nos prazos de oito e 30 dias, respetivamente.
3 - (Revogado.)
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Orientações do MP
1. Cfr. ponto 1.4 da Directiva Conjunta PGR CNPJR sobre a não solicitação de diligências às CPCJ.
2. Cfr. ofício circular n.º 9/2003 da PGDL, sobre a 'Colaboração da Adminstração Pública e os Tribunais'.

Diversos
1. Cfr. artigos 7 a 9 do DL n.º 322-B/2000, de 30 de Dezembro.

Artigo 109.º
Duração
A instrução do processo de promoção e de proteção não pode ultrapassar o prazo de quatro meses.

Artigo 110.º
Encerramento da instrução
1 - O juiz, ouvido o Ministério Público, declara encerrada a instrução e:
a) Decide o arquivamento do processo;
b) Designa dia para conferência com vista à obtenção de acordo de promoção e proteção ou tutelar cível adequado;
ou
c) Quando se mostre manifestamente improvável uma solução negociada, determina o prosseguimento do processo
para realização de debate judicial e ordena as notificações a que se refere o n.º 1 do artigo 114.º
2 - Quando a impossibilidade de obtenção de acordo quanto à medida de promoção e proteção resultar de
comprovada ausência em parte incerta de ambos os progenitores, ou de um deles, quando o outro manifeste a sua
adesão à medida de promoção e proteção, o juiz pode dispensar a realização do debate judicial.
3 - O disposto no número anterior é aplicável, com as devidas adaptações, ao representante legal e ao detentor da
guarda de facto da criança ou jovem.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Jurisprudência
1. Ac. do TRP de 07.05.2018 Processo judicial de promoção e protecção.Arquivamento.Reabertura do processo.Quando
tem lugar. I - A possibilidade de reabertura do processo judicial de promoção e protecção apenas pode ocorrer quando o
mesmo tenha sido arquivado logo na fase liminar ou após o encerramento da instrução [cfr. artigos 106.º, nº 2 al. b),
110.º, nº 1 al. a) e 111.º da LPCJP].II - Se no âmbito do processo judicial de promoção e protecção foi aplicada uma
medida protectiva que mais tarde vem a ser declarada cessada com o consequente arquivamento dos autos, não podem

os mesmos ser reabertos ainda que a nova situação de perigo esteja conexionada com a anterior, devendo, portanto, ser
iniciado um novo processo perante a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens por, só assim, se respeitarem os
princípios da intervenção mínima e da subsidiariedade [cfr. artigo 4.º als. d) e k) da LPCJP].

Artigo 111.º
Arquivamento
O juiz decide o arquivamento do processo quando concluir que, em virtude de a situação de perigo não se
comprovar ou já não subsistir, se tornou desnecessária a aplicação de medida de promoção e proteção, podendo o
mesmo processo ser reaberto se ocorrerem factos que justifiquem a referida aplicação.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Diversos
1. Cfr. nota 1 ao artigo 99º.

Jurisprudência
1. Ac. do TRP de 07.05.2018 Processo judicial de promoção e protecção.Arquivamento.Reabertura do processo.Quando
tem lugar. I - A possibilidade de reabertura do processo judicial de promoção e protecção apenas pode ocorrer quando o
mesmo tenha sido arquivado logo na fase liminar ou após o encerramento da instrução [cfr. artigos 106.º, nº 2 al. b),
110.º, nº 1 al. a) e 111.º da LPCJP].II - Se no âmbito do processo judicial de promoção e protecção foi aplicada uma
medida protectiva que mais tarde vem a ser declarada cessada com o consequente arquivamento dos autos, não podem
os mesmos ser reabertos ainda que a nova situação de perigo esteja conexionada com a anterior, devendo, portanto, ser
iniciado um novo processo perante a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens por, só assim, se respeitarem os
princípios da intervenção mínima e da subsidiariedade [cfr. artigo 4.º als. d) e k) da LPCJP].

Artigo 112.º
Decisão negociada
O juiz convoca para a conferência, com vista à obtenção de acordo de promoção e proteção, o Ministério Público,
os pais, o representante legal ou quem tenha a guarda de facto, a criança ou jovem com mais de 12 anos e as
pessoas e representantes de entidades cuja presença e subscrição do acordo seja entendida como relevante.

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação de Lisboa de 27-03-2014
PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO. PRAZO.
CESSAÇÃO.
I) Decorrido o prazo a que alude o artigo 63.º, n.º 1, alínea a), da LPCJP, cessa a medida
de promoção e protecção aplicada. II) A medida de promoção e protecção de apoio junto
de familiar tem um carácter de excepcionalidade, de urgência de intervenção e de
provisoriedade que determina a fixação de prazo peremptório para a sua
duração/prorrogação. III) A intervenção suscitada por aquela medida destina-se a
promover uma alteração no meio de vida do menor, em ordem a transformá-lo num meio
adequado ao seu desenvolvimento; não sendo tal conseguido, medidas mais definitivas
devem ser encaradas, indicando o legislador aquele prazo para que se conclua por tal.
IV) Com a consagração de um prazo peremptório para a cessação, o legislador pretendeu
obstar a que as prorrogações ad infinitum criem a ilusão de uma intervenção promotora
do interesse do menor onde apenas se verifica impotência, inadequação ou inércia. V) O
interesse do menor é prejudicado pelo desrespeito desse prazo sem que sejam tomadas
as medidas mais definitivas que instituam um sólido projecto de vida e afastem os
perigos que justificaram a intervenção, não pela cessação da medida. VI) O regime do
artigo 21.º do Decreto-Lei 12/2008 permite manter o acompanhamento que se entenda
conveniente até intervenção adequada. VII) Pelos mesmos motivos não é permitido
?substituir a prorrogação da medida após o prazo máximo pela marcação da conferência
a que alude o artigo 112.º, da LPCJP. (AAC)
Proc. 2333/11.1 TBTVD.L1-6 Relator: ANA DE AZEREDO COELHO

Artigo 112.º-A
Acordo tutelar cível
1 - Na conferência e verificados os pressupostos legais, o juiz homologa o acordo alcançado em matéria tutelar
cível, ficando este a constar por apenso.
2 - Não havendo acordo seguem-se os trâmites dos artigos 38.º a 40.º do Regime Geral do Processo Tutelar Cível,
aprovado pela Lei n.º 141/2015, de 8 de setembro.
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 142/2015, de 08 de Setembro

Artigo 113.º
Acordo de promoção e protecção
1 - Ao acordo de promoção e proteção é aplicável, com as devidas adaptações, o disposto nos artigos 55.º a 57.º
2 - Não havendo oposição do Ministério Público, o acordo é homologado por decisão judicial.
3 - O acordo fica a constar da ata e é subscrito por todos os intervenientes.

Artigo 114.º
Debate judicial
1 - Se não tiver sido possível obter o acordo de promoção e proteção, ou tutelar cível adequado, ou quando estes
se mostrem manifestamente improváveis, o juiz notifica o Ministério Público, os pais, o representante legal, quem
detiver a guarda de facto e a criança ou jovem com mais de 12 anos para alegarem, por escrito, querendo, e
apresentarem prova no prazo de 10 dias.
2 - O Ministério Público deve alegar por escrito e apresentar provas sempre que considerar que a medida a aplicar é
a prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo 35.º
3 - Recebidas as alegações e apresentada a prova, o juiz designa dia para o debate judicial e ordena a notificação
das pessoas que devam comparecer.
4 - Com a notificação da data para o debate judicial é dado conhecimento aos pais, ao representante legal ou a
quem tenha a guarda de facto das alegações e prova apresentada pelo Ministério Público e a este das restantes
alegações e prova apresentada.
5 - Para efeitos do disposto no artigo 62.º não há debate judicial, exceto se estiver em causa:
a) A substituição da medida de promoção e proteção aplicada; ou
b) A prorrogação da execução de medida de colocação.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:

Consultar versões anteriores deste artigo:

- Lei n.º 31/2003, de 22/08

-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

- Lei n.º 142/2015, de 08/09

-2ª versão: Lei n.º 31/2003, de 22/08

Artigo 115.º
Composição do tribunal
O debate judicial será efetuado perante um tribunal composto pelo juiz, que preside, e por dois juízes sociais.

Diversos
1. Sobre os juízes sociais, cfr. DL n.º 156/78 de 30 de Junho.

Artigo 116.º
Organização do debate judicial
1 - O debate judicial é contínuo, decorrendo sem interrupção ou adiamento até ao encerramento, salvo as
suspensões necessárias para alimentação e repouso dos participantes.
2 - O debate judicial não pode ser adiado e inicia-se com a produção da prova e audição das pessoas presentes,
ordenando o juiz as diligências necessárias para que compareçam os não presentes na data que designar para o seu
prosseguimento.
3 - A leitura da decisão é pública, mas ao debate judicial só podem assistir as pessoas que o tribunal
expressamente autorizar.

Artigo 117.º
Regime das provas
Para a formação da convicção do tribunal e para a fundamentação da decisão só podem ser consideradas as provas
que puderem ter sido contraditadas durante o debate judicial.

Artigo 118.º
Documentação
1 - A audiência é sempre gravada, devendo apenas ser assinalados na ata o início e o termo de cada depoimento,
declaração, informação, esclarecimento, requerimento e respetiva resposta, despacho, decisão e alegações orais.
2 - (Revogado.)
Contém as alterações dos seguintes diplomas:

Consultar versões anteriores deste artigo:

- Lei n.º 142/2015, de 08/09

-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Artigo 119.º
Alegações
Produzida a prova, o juiz concede a palavra ao Ministério Público e aos advogados para alegações, por trinta
minutos cada um.

Artigo 120.º
Competência para a decisão
1 - Terminado o debate, o tribunal recolhe para decidir.
2 - A decisão é tomada por maioria de votos, votando em primeiro lugar os juízes sociais, por ordem crescente de
idade, e, no fim, o juiz presidente.

Artigo 121.º
Decisão
1 - A decisão inicia-se por um relatório sucinto, em que se identifica a criança ou jovem, os seus pais,
representante legal, ou a pessoa que tem a guarda de facto e se procede a uma descrição da tramitação do
processo.
2 - Ao relatório segue-se a fundamentação que consiste na enumeração dos factos provados e não provados, bem
como na sua valoração e exposição das razões que justificam o arquivamento ou a aplicação de uma medida de
promoção e proteção, terminando pelo dispositivo e decisão.

Artigo 122.º
Leitura da decisão
1 - A decisão é lida pelo juiz presidente, podendo ser ditada para a ata, em ato contínuo à deliberação.
2 - Nos casos de especial complexidade, o debate judicial pode ser suspenso e designado novo dia para leitura da
decisão.

Artigo 122.º-A
Notificação da decisão
A decisão é notificada às pessoas referidas no n.º 2 do artigo seguinte, contendo informação sobre a possibilidade,
a forma e o prazo de interposição do recurso.
Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 142/2015, de 08 de Setembro

Artigo 123.º
Recursos
1 - Cabe recurso das decisões que, definitiva ou provisoriamente, se pronunciem sobre a aplicação, alteração ou
cessação de medidas de promoção e proteção e sobre a decisão que haja autorizado contactos entre irmãos, nos
casos previstos no n.º 7 do artigo 62.º-A.

2 - Podem recorrer o Ministério Público, a criança ou o jovem, os pais, o representante legal e quem tiver a guarda
de facto da criança ou do jovem.
3 - O recurso de decisão que tenha aplicado a medida prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo 35.º é decidido no
prazo máximo de 30 dias, a contar da data de receção dos autos no tribunal superior.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Jurisprudência
1. Acórdão do STJ de 15-10-2002
RECURSO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER
A Família de acolhimento voluntário que aceita a guarda de uma criança de dois anos, criança em perigo, debilitada e
sem alguém que quisesse tratar dela mas que, algum tempo depois de estar entregue a essa família, recuperou saúde e
evoluiu favoravelmente, tal família tem legitimidade para agravar da decisão judicial que ordenou a entrega dessa
criança à mãe natural.
Proc. 02A2314
Relator: Pinto Monteiro
Ver no SIMP - Ver na DGSI
Cfr. sobre este Acordão, Helena Bolieiro e Paulo Guerra, 'A Criança e a Família...', Coimbra Editora, 2009, nota 57, págs.
64.
2. Sumários do MP - Relação de Lisboa
Processo de Promoção e Protecção - Recorribilidade das decisões - Área Cível
ACRL de 27-04-2007 Processo nº 3234/07 8ª S.
I- Em processo de promoção e protecção só são recorríveis, nos termos do artigo 123º, nº 1 da Lei nº 147/99, de 1 de
Setembro, as decisões que se pronunciem sobre a aplicação, alteração e cessação de medidas de promoção e protecção.
II- É, por isso, de indeferir o recurso interposto pelo Ministério Público do despacho do juiz que indeferiu o requerimento
de realização de diligências de prova, designadamente a audição de diversas testemunhas e a insistência pela junção de
relatórios periciais.
*Reclamação decidida pelo Exmº Presidente do Tribunal.
Nota:
No mesmo sentido veja-se o Despacho proferido, nesta mesma data, pelo Exmº Presidente do Tribunal no Processo
1605/07, da 8ª Secção
Relator: Vaz das Neves
Adjuntos: Sumário elaborado por Carlos Gago
3. Acórdão da Relação de Évora de 15-09-2006
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. ADMISSÃO DE RECURSO. PROCEDÊNCIA
RECURSO.
É irrecorrível a decisão que determine a continuação da execução da medida de acolhimento em instituição
Proc. 2046/06-3
Relator: Manuel Nabais
Ver no SIMP - Ver na DGSI
4. Acórdão da Relação do Porto de 27-02-2007
COMPETÊNCIA INTERNACIONAL. PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENORES.
PODERES DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO. ALTERAÇÃO DA MATÉRIA DE FACTO.
Os tribunais portugueses são internacionalmente competentes para as acções de promoção e protecção de menores
estrangeiros e aplicação das previstas medidas, se aqueles se encontrarem à data da instauração dos processos em
Portugal e tendo os factos que conduziram à intervenção das autoridades ocorrido igualmente no nosso país.
Reclamações:
Proc. 0720409
Relator: Emídio Costa
Ver no SIMP - Ver na DGSI
5. Acórdão do STJ de 28-02-2008
PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO. ABANDONO DE MENOR. ADOPÇÃO.
FILIAÇÃO. PODERES DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Sendo legalmente qualificados como de jurisdição voluntária os processos judiciais de promoção e protecção das
crianças e jovens em perigo, previstos na Lei de Promoção e Protecção das Crianças e Jovens em Perigo, aprovada pela
Lei nº147/99, de 1 de Setembro, é-lhes aplicável o disposto no nº 2 do artigo 1411º do Código de Processo Civil, segundo
o qual das resoluções proferidas segundo critérios de conveniência ou oportunidade não é admissível recurso para o
Supremo Tribunal de Justiça;
2. A intervenção do Supremo Tribunal de Justiça no julgamento de recursos interpostos no respectivo âmbito limita-se,
assim, à apreciação das decisões tomadas de acordo com a legalidade estrita;
3. Nomeadamente, pode verificar o respeito pelos pressupostos, processuais ou substantivos, do poder de escolher a
medida mais conveniente aos interesses a tutelar, bem como o respeito do fim com que tais poderes foram atribuídos
aos tribunais, mas não a conveniência ou a oportunidade daquela escolha;
4. No caso, encontram-se preenchidos os requisitos legalmente exigidos para que possa ser decretada a medida de
confiança a instituição com vista a futura adopção, analisados do ponto de vista que deve prevalecer, e que é o da
protecção dos interesses do menor: está demonstrado, quanto a ambos os progenitores, o sério comprometimento dos
vínculos afectivos próprios da filiação; quanto ao pai, o abandono; quanto à mãe, objectivamente, o facto de ter
colocado em sério perigo a segurança, a saúde, a formação, a educação e o desenvolvimento do filho, bem como um
desinteresse susceptível de comprometer seriamente aqueles vínculos nos três meses que antecederam o requerimento
da medida de confiança, encontrando-se o menor entregue a uma família de acolhimento;
5. Diferentemente, a conclusão a que o Tribunal da Relação chegou de que a medida de acolhimento já se não mostrava
adequada à prossecução do superior interesse do menor, ponderada nos termos previstos no nº 1 do artigo 1410º do
Código de Processo Civil, não é sindicável pelo Supremo Tribunal de Justiça.

Proc. 07B4681
Relator: Maria dos Prazeres Pizarro Beleza
Ver no SIMP - Ver na DGSI
6. Acórdão da Relação de Guimarães de 12-03-2008
ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO PARA RECORRER. CONCEITO DE GUARDA DE FACTO.
Sem sumário
Proc. 625/08-1
Relator: António Gonçalves
Excerto da decisão:'Neste entendimento podemos dizer que a estabelecida admissão da menor Elizabete P... na A.
Criança, porque não preenche, só por isso, o conceito de guarda de facto tal qual está definido no artigo 5°, al. b) da
LPCJP, não assegura a legitimidade desta Instituição para o recurso interposto.'
Ver no SIMP - Ver na DGSI
7. Acórdão do STJ de 11-03-2010
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. CONFIANÇA JUDICIAL DE MENORES. ADOPÇÃO.
LITISPENDÊNCIA. PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO DA MATÉRIA DE FACTO. NULIDADE DE ACÓRDÃO.
OMISSÃO DE PRONÚNCIA.
1. É insindicável pelo Supremo Tribunal de Justiça o exercício dos poderes que os nºs 3 e 4 do artigo 712º conferem à 2ª
Instância (renovação dos meios de prova e repetição do julgamento em 1ª Instância (nº 6 do artigo 712º).
2. A forma como o Tribunal da Relação utiliza os poderes de reapreciação da decisão de facto da 1ª instância que lhe são
conferidos pelos nºs 1 e 2 do artigo 712º do Código de Processo Civil é controlável no recurso de revista.
3. A afirmação, pela Relação, de que determinados factos foram correctamente julgados não equivale a confirmar esse
julgamento apenas porque a conclusão da 1ª Instância é suportada pelo confronto entre a decisão e as provas. Se essa
afirmação é acompanhada da justificação retirada dos meios de prova, ela significa uma concordância de conclusão,
naturalmente fruto de uma ponderação própria.
4. O processo de promoção e protecção comporta desde o início a possibilidade de nele vir a ser decretada a medida de
confiança com vista a futura adopção, prevista na al. g) do nº 1 do artigo 35º da Lei nº 147/99; tendo sido instaurado,
posteriormente ao seu início, um processo de confiança judicial com vista à adopção, a questão da pendência
simultânea dos dois processos não se coloca apenas desde o momento em que a 1ª Instância a decretou, mas desde a
instauração do segundo processo.
5. A excepção de litispendência não corresponde a um direito, que o réu citado para uma segunda acção tenha, de
evitar o segundo julgamento de uma mesma causa. Tal como o caso julgado, a excepção de litispendência tem a função
de evitar que um tribunal se veja colocado na situação de ter de repetir ou de contradizer uma decisão anterior;
independentemente de mais considerações, sempre seria uma decisão inútil, por prevalecer a que primeiro transitasse
(nº 1 do artigo 675º do Código de Processo Civil).
6. Em regra, a litispendência deve ser declarada na acção em que o réu foi citado em segundo lugar porque a acção só é
eficaz em relação ao réu após a citação.
7. Os processos de promoção e protecção, previstos na Lei nº 147/99, e o processo tutelar cível de confiança judicial,
regulado na OTM, não se podem tratar como processos de parte; são processos de jurisdição voluntária, nos quais está
em causa o interesse do menor a que respeitem, subordinando-se a esse interesse principal os que eventualmente sejam
encabeçados pelos outros intervenientes (os respectivos familiares, por exemplo).
8. É assim a data da instauração de cada um que releva para o efeito de determinar a prioridade da pendência.
9. Isso não significa que o contraditório não tenha de ser assegurado (artigo 104º da Lei nº 147/99).
Proc. 865/05.0TMLSB.L1.S1
Relator: MARIA DOS PRAZERES PIZARRO BELEZA
Ver no SIMP - Ver na DGSI
8. Acórdão do STJ de 28-09-2010
PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO. PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PODERES DO SUPREMO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
Sendo os processos judiciais de promoção dos direitos e protecção das crianças e jovens em perigo qualificados como
processos de jurisdição voluntária - art. 100.º da Lei n.º 147/99, de 01-09 (LPCJP), a escolha da medida mais adequada à
situação do menor constitui matéria de facto, cujo controle se mostra vedado ao STJ - arts. 722.º e 1411.º, n.º 2, do CPC
, não lhe competindo apreciar a requerida aplicação de uma medida menos gravosa.
Proc. 1717/07.4TMLSB-C.L1.S1
Relator: Sousa Leite
Ver no SIMP - Ver na DGSI
9. Acórdão do STJ de 21-10-2010
PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
I- Por expressa disposição legal, os processos de promoção e protecção são processos de jurisdição voluntária ( artº 100º
da Lei nº 147/99, de 1 de Setembro).
II- Sendo assim, há que ter presente que, como dispõe o citado nº 2 do artº 1411º do CPC, nos processos de jurisdição
voluntária, «das resoluções proferidas segundo critérios de conveniência ou oportunidade não é admissível recurso para
o Supremo Tribunal de Justiça».
III- Todavia, esta disposição legal deve ser interpretada com as devidas cautelas, pois, frequentemente os recursos
interpostos não se cingem aos juízos de oportunidade ou de conveniência adoptados pelas Instâncias na decisão
proferida, mas questionam também a aplicabilidade dos pressupostos normativos ou requisitos em que se fundamenta a
mesma decisão, designadamente aspectos de conformidade constitucional ou supranacional de tais normativos, o que já
é sindicável por este Tribunal.
Assim, judiciosamente se decidiu no Acórdão deste Supremo Tribunal de 20-01-2010 ( Relator, o Exmº Conselheiro Lopes
do Rego).
IV- Relativamente à concreta conveniência do decretamento da medida de confiança a instituição com vista a futura
adopção, este Supremo Tribunal não pode pronunciar-se, exactamente nos termos do disposto no artº 1411º, nº 2 do
CPC, como se referiu em II deste sumário.
Proc. 327/08.3TBENT.E1.S1 Relator: Álvaro Rodrigues
Ver no SIMP - Ver na DGSI
10. Acórdão da Relação de Lisboa de 17-03-2011
PROTECÇÃO DA CRIANÇA. IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA DE FACTO. RECURSO. PRAZO.
I - O artº 123º, da Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo ( LPCJP ) prevê a possibilidade de interposição de

recurso contra as decisões que, definitiva ou provisoriamente, se pronunciem sobre a aplicação, alteração ou cessação
de medidas de promoção e protecção , sem nenhum tipo de restrição quanto ao âmbito dessa faculdade de recorrer.
II - Embora a presente acção revista a natureza de processo de jurisdição voluntária ( artº 100º, da Lei de Protecção de
Crianças e Jovens em Perigo ), não existe nenhum fundamento - substantivo ou processual - que permita sustentar a
supressão desta modalidade de recurso, a qual ( a ser admissível ) coarctaria gravemente a efectiva possibilidade de
impugnação do mérito da decisão proferida.
III - Encontrando-se registados os depoimentos prestados, não se vislumbra qualquer óbice à possibilidade de
reapreciação da prova gravada, o que constituirá, inclusive, uma preciosa garantia dos direitos dos diferentes sujeitos
processuais intervenientes e um importante contributo para a boa administração da justiça.
IV - aplicar-se-á, na situação sub judice, o alargamento do prazo de recurso previsto no artº 685º, nº 7, do Cod. Proc.
Civil.
(ISM) Decisão Texto Parcial:
Proc. 2087/10.9TBCSC-A.L1-7
Relator: LUÍS FILIPE ESPÍRITO SANTO
Ver no SIMP - Ver na DGSI
11. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 33/2012, in D.R. n.º 47, Série II de 2012-03-06, decidiu:
'Não julga inconstitucional a norma do artigo 145.º, n.os 5 e 6, do Código de Processo Civil, quando interpretado no
sentido de ser admissível a prática de atos processuais pelo Ministério Público dentro dos três primeiros dias úteis
subsequentes ao termo do prazo, sem que a sua validade fique dependente da emissão de uma declaração no sentido de
pretender praticar o ato nesses três dias.'
O Acórdão refere-se a recurso do MP interposto em processo de promoção e protecção.
12. Acórdão da Relação de Coimbra de 09-04-2013
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE REVISÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR.
I A norma do artigo 774º do Código do Processo Civil permite que o juiz recebedor do recurso o indefira liminarmente,
nomeadamente quando não vier deduzido ou instruído nos termos do artigo 773.º e, também, quando se reconheça logo
que não há motivo para a revisão. II - Mas mesmo que o recurso seja recebido liminarmente, o Tribunal revidendo, antes
de conhecer dos fundamentos da revisão salvo no caso das alíneas b), d) e g) do artigo 771º -, só fará as diligências que
forem consideradas indispensáveis. III - O documento necessário para se proceder ? revisão de sentença transitada em
julgado tem que ser suficiente para, só por si, poder modificar a decisão em sentido mais favorável ? parte vencida tem que ser suficiente para destruir a prova em que a sentença se fundou, provando facto inconciliável com aquela. IV O recurso de revisão não pode utilizar-se como mais uma forma de produzir prova que as partes falharam em produzir na
altura própria.
Proc. 604/10.3TBTND-A.C1 Relator: JOSÉ AVELINO GONÇALVES

Artigo 124.º
Processamento e efeito dos recursos
1 - Os recursos são processados e julgados como em matéria cível, sendo o prazo de alegações e de resposta de 10
dias.
2 - Com exceção do recurso da decisão que aplique a medida prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo 35.º e do
recurso da decisão que haja autorizado contactos entre irmãos, nos casos previstos no n.º 7 do artigo 62.º-A, os
quais têm efeito suspensivo, cabe ao tribunal recorrido fixar o efeito do recurso.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Jurisprudência
1. Acórdão da Relação do Porto de 13-10-2009>br> CONFIANÇA DE MENOR COM VISTA À ADOPÇÃO. INIBIDOS DO
EXERCÍCIO DO PODER PATERNAL.
[REGIME DO RECURSO]
I - Quando está demonstrado que os progenitores não são capazes de cuidar da segurança, saúde, formação, educação e
desenvolvimento do filho menor (de 4 anos) e manifestam evidente desinteresse por ele, ao ponto de nem sequer o
visitarem (está confiado a terceira pessoa desde os dois meses) desde que ele perfez um ano de idade, mostrando-se,
assim, seriamente comprometidos os vínculos próprios da filiação, não resta outra saída ao julgador que não seja a do
decretamento da medida de promoção e protecção prevista na ai. g) do n° 1 do art. 35° da LPCJP. II - A fixação desta
medida de confiança para (ou com vista a futura) adopção determina, necessariamente, que os progenitores fiquem
inibidos do exercício do poder paternal e que sejam proibidas as visitas por parte da família natural.
Reclamações: Proc. 700/08.7TMPRT.P1 Relator: M. Pinto dos SantosVer no SIMP - Ver na DGSI
2. Acórdão da Relação de Lisboa de 06-04-2010
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO.
CONFIANÇA DO PROCESSO. INUTILIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. MEDIDA DE CONFIANÇA A INSTITUIÇÃO COM VISTA
A FUTURA ADOPÇÃO. CARÁCTER RESERVADO DO PROCESSO.
1.Tendo sido interposto recurso de agravo do despacho interlocutório que recusou a confiança dos autos ao progenitor
do menor, e não tendo sido admitido, por extemporâneo, o recurso da decisão final interposto pelo mesmo, na qual foi
determinado o encaminhamento adoptivo do menor, aquele 1ª agravo tornou-se supervenientemente inútil, por já não
poder atingir o resultado visado.
2. Após o trânsito em julgado da decisão de aplicação da medida de confiança a instituição com vista a futura adopção,
não pode deixar de se entender que cessa a intervenção processual dos progenitores, os quais, em decorrência de tal,
deixam de ter acesso ao processo de promoção.
(Sumário elaborado pelo Relator)
Proc. 2207/06.8TMLSB-D.L1-1
Relator: Manuel Marques
Ver no SIMP - Ver na DGSI

Artigo 125.º
A execução da medida
No processo judicial de promoção e proteção a execução da medida será efetuada nos termos dos n.os 2 e 3 do
artigo 59.º

Artigo 126.º
Direito subsidiário
Ao processo de promoção e proteção são aplicáveis subsidiariamente, com as devidas adaptações, na fase de
debate judicial e de recurso, as normas relativas ao processo civil declarativo comum.
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- Lei n.º 142/2015, de 08/09

Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: Lei n.º 147/99, de 01/09

Jurisprudência
1. Acordão da Relação de Lisboa de 04-10-2007
VALOR DA CAUSA. PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS.
I - O sentido e alcance do artigo 126º da Lei nº 147/99, de 1/9 (que aprovou a Lei de Protecção das Crianças e Jovens em
Perigo) é o de considerar aplicáveis, na fase de debate judicial e de recursos (neste caso no que se refere à respectiva
tramitação), as normas relativas ao processo civil de declaração sob forma sumária, a fim de evitar a aplicação das
relativas à forma ordinária, como decorreria do disposto na parte final do artigo 463º nº1 do Cód. Proc. Civ.
II - Muito embora se reconheça que este processo tem contornos especiais, assumindo uma legitimação de intervenção
do Estado na defesa de menores em perigo, traduzida numa acção que não é de partes, mas sim, apresentada a favor de
uma criança ou jovem que se encontre numa situação de perigo (artigos 2º e 3º), entende-se que, não contendo a Lei de
Protecção das Crianças e Jovens em Perigo qualquer preceito relativo ao valor da causa, o requerimento inicial que
desencadeia tal processo deve conter a declaração do valor processual da causa, conforme resulta do disposto no artigo
467º, nº 1, alínea e), supletivamente aplicável por força do disposto no nº 1 do artigo 463º, ambos do Código de Processo
Civil.
III - Não contendo, o requerimento inicial apresentado pelo MºPº, a indicação do valor da causa, e não tendo este,
convidado a suprir a falta acatado o convite, não obstante nada excepcionar o cumprimento do comando legal que o
impõe e não competir ao juiz suprir oficiosamente neste caso a omissão verificada, apesar de ser pacífico que cabe na
previsão do artigo 312º do Código de Processo Civil, não merece, por conseguinte, reparo o despacho que, em face do
silêncio do Ministério Público, julgou extinta a instância.
Proc. 6405/2007-6
Relator: Fernanda Isabel Pereira
Ver no SIMP - Ver na DGSI
2. Acórdão da Relação de Lisboa de 06-04-2010
PROCESSO JUDICIAL DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENOR EM PERIGO. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO.
CONFIANÇA DO PROCESSO. INUTILIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. MEDIDA DE CONFIANÇA A INSTITUIÇÃO COM VISTA
A FUTURA ADOPÇÃO. CARÁCTER RESERVADO DO PROCESSO.
1.Tendo sido interposto recurso de agravo do despacho interlocutório que recusou a confiança dos autos ao progenitor do
menor, e não tendo sido admitido, por extemporâneo, o recurso da decisão final interposto pelo mesmo, na qual foi
determinado o encaminhamento adoptivo do menor, aquele 1ª agravo tornou-se supervenientemente inútil, por já não
poder atingir o resultado visado.
2. Após o trânsito em julgado da decisão de aplicação da medida de confiança a instituição com vista a futura adopção,
não pode deixar de se entender que cessa a intervenção processual dos progenitores, os quais, em decorrência de tal,
deixam de ter acesso ao processo de promoção.
(Sumário elaborado pelo Relator)
Proc. 2207/06.8TMLSB-D.L1-1
Relator: Manuel Marques
Ver no SIMP - Ver na DGSI
3. Acórdão n.º 243/2013, de 5 de junho, do Tribunal Constitucional, que julga inconstitucional a interpretação
normativa extraída do artigo 685.º, n.º 2, do Código de Processo Civil (na redação anterior ao Decreto-Lei n.º 303/2007,
de 24 de agosto), aplicável subsidiariamente por força do disposto no artigo 126.º da Lei de Proteção de Crianças e
Jovens em Perigo, aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, relativa a contagem do prazo para recorrer de
decisão judicial que aplique a medida de promoção e proteção de confiança de menores a pessoa selecionada para a
adoção ou a instituição com vista a futura adoção prevista naquela lei.

