
 
 

 
 

 ACTUAÇÃO DAS COMISSÕES DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM 

PERIGO 

 

I. NOTA INTRODUTÓRIA 

A propósito de um caso de invocada alteração provisória da regulação do 

poder paternal e de proibição de um pai visitar os filhos, medidas tomadas pela 

CPCJ sem audição nem notificação do pai, e sem que ao advogado tenha sido 

permitido o acesso ao processo foi elaborado o presente parecer. 

São várias as questões colocadas e é invocada a violação do art.74.º, nº 1, do 

Estatuto da Ordem dos Advogados e do art.88.º,n.º3, da Lei 147/99 (Lei de 

protecção de crianças e jovens em perigo), alterada pela Lei nº 31/2003, de 22 

de Agosto.  

Por fim, pergunta-se ainda se as CPCJ  têm de ter livro de reclamações. 

 

II. A LEI 147/99 DE 1 DE SETEMBRO – LEI DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM 

PERIGO 

O objectivo da lei é acima de tudo promover os direitos e proteger as crianças e 

os jovens em perigo garantindo o seu bem-estar e desenvolvimento integral.  

Para atingir tal meta foram criadas as Comissões de Protecção de Crianças e 

Jovens em perigo. (CPCJ) 

As CPCJ são uma instituição oficial não judiciária com autonomia funcional, 

que visa promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a 

situações susceptíveis de afectar a sua segurança, saúde, formação, educação 

ou desenvolvimento integral. 

A intervenção destas Comissões apenas é legítima nas situações de risco que 

ponham em risco o desenvolvimento integral do menor.  



 
 

 
 

O art.3.º,n.º21 enumera as situações em que o menor se encontra em perigo, 

mas a norma é meramente exemplificativa existindo outras situações em que 

se justifica a intervenção das CPCJ. 

Essa intervenção destina-se a afastar ou evitar o perigo e deve ser necessária 

e adequada à situação de risco em que o menor se encontra no momento da 

decisão.  

Para tal, a Comissão pode adoptar uma das medidas tipificadas no art.35.º. 

São elas: 

 - apoio junto dos pais; 

 - apoio junto de outro familiar; 

 - confiança a pessoa idónea; 

 - apoio para a autonomia de vida; 

 - acolhimento familiar; 

- acolhimento em instituição; 

- confiança a pessoa seleccionada para a adopção ou a instituição com 

vista a futura adopção. 

Todas as medidas indicadas são, depois, concretizadas nos artigos seguintes e 

estão dispostas por ordem de preferência.  

A adopção de tais medidas não é discricionária.  

As CPCJ estão vinculadas aos preceitos constitucionais respeitantes aos 

direitos, liberdades e garantias que são directamente aplicáveis por todas as 

entidades públicas e privadas (art.18.º da Constituição) e também aos 

princípios enumerados na Lei. 

O art.4.º enumera os princípios a que deve obedecer a intervenção para a 

promoção dos direitos e protecção da criança e do jovem. São eles: 

 - interesse superior da criança e do jovem; 

 - privacidade; 

 - intervenção precoce; 

                                                 
1
 Quando não indicado, todos os artigos se referem à Lei 147/99 de 01.09. 



 
 

 
 

 - intervenção mínima; 

 - proporcionalidade e actualidade; 

 - responsabilidade parental2; 

 - prevalência da família3; 

 - obrigatoriedade da informação4; 

 - audição obrigatória e participação; 

 - subsidiariedade. 

Qualquer decisão das CPCJ tem que obedecer a estes princípios, sob pena de 

ser ilegal ou até mesmo ofensiva da Constituição.  

É preciso assegurar de forma efectiva os direitos dos menores, mas também 

não podemos ignorar os direitos e deveres dos pais e a manutenção do vínculo 

familiar. 

Deve atender-se “prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do 

jovem, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses 

legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses no caso concreto”.5 

Em tudo o que diz respeito ao menor, os pais têm sempre uma palavra a dizer 

e um sentimento a exprimir. 

Aliás, o artº 4º al. i) impõe a audição obrigatória e a possibilidade de 

participação dos pais. 

Todos os processos devem desenvolver-se tendo em conta o superior 

interesse do menor e sem que sejam desrespeitados direitos e deveres dos 

pais.  

As CPCJ só podem intervir com o consentimento expresso dos pais, 

representante legal e pessoa que tenha a guarda de facto do menor – art.9.º.  

                                                 
2
 Princípio segundo o qual a intervenção das CPCJ deve ser dirigida no sentido dos pais 

assumirem os seus deveres. 
3
 Significa que há preferência na adopção de medidas que não envolvam o afastamento dos 

pais ou da família. 
4
 O menor, os pais, o representante legal e a pessoa que tenha a guarda de facto têm de ser 

informados dos seus direitos, dos motivos que justificam a intervenção e o modo com esta se 
processa. 
5
 Como bem refere Tomé d’Almeida Ramião, in Lei de protecção de crianças e jovens em 

perigo – Anotada e Comentada, p.30. 



 
 

 
 

No início da intervenção a CPCJ tem o dever de informar e esclarecer os pais, 

o representante legal e a pessoa que tenha a guarda de facto do menor, do 

direito que têm em não consentir a intervenção, das consequências da medida 

a definir e do direito de constituírem mandatário judicial. 

Todavia, “o consentimento para a intervenção não legítima a Comissão de 

protecção quanto à medida a aplicar”.6   

Além disso, as CPCJ devem obediência aos princípios da justiça, da audiência, 

da participação, da informação e do contraditório. Princípios estes que estão 

constitucionalmente consagrados nos art.s 266º, nº 1, 267.º, nº 5, e 268º, nºs 1, 

4 e 5 da CRP.  

 

III. O QUE PODE FAZER UM PAI QUE É PROIBIDO, PELA CPCJ, DE EXERCER O SEU 

DIREITO DE VISITA, NÃO SENDO OUVIDO NEM NOTIFICADO E QUE VÊ, ASSIM, ALTERADA 

A REGULAÇÃO DO PODER PATERNAL? 

A primeira coisa que pode fazer é dirigir-se à CPCJ e tentar junto desta saber 

porque motivo não foi ouvido nem notificado.  

Pode também consultar o processo que, apesar de ser de acesso reservado, 

pode ser consultado pelos pais, representante legal e pessoa que detenha a 

guarda de facto.  

A consulta do processo pode ser efectuada pessoalmente ou através de 

advogado – art. 88.º, n.º37. 

Nestes termos, o advogado de qualquer das partes referidas no n.º3 do art.88.º 

pode pedir na CPCJ para consultar o processo.  

A consulta é livre e pode ser feita pessoalmente ou por intermédio de 

advogado. 

O mesmo resulta, aliás, do art.74.º, nº 1, do Estatuto da Ordem dos Advogados 

que refere expressamente “que o advogado tem o direito de solicitar em 

                                                 
6
 Cfr.Tomé d’Almeida Ramião, cit, p.39. 

7
 “Os pais, o representante legal e as pessoas que detenham a guarda de facto possam consultar o processo 

pessoalmente ou através de advogado”. 



 
 

 
 

qualquer tribunal ou repartição pública o exame de processos, livros ou 

documentos que não tenham carácter reservado ou secreto, bem como 

requerer, oralmente ou por escrito, que lhe sejam fornecidas fotocópias ou 

passadas certidões, sem necessidade de exibir procuração”. 

Quando a medida de promoção e protecção aplicada é a que consta do 

art.35.º,n.º1, alínea g) só têm acesso ao processo os membros da Comissão de 

Protecção que intervenham no mesmo.  

De outra forma estar-se-ia a violar o segredo de identidade previsto no 

art.1985.º do Código Civil.  

Uma vez que, o menor é entregue a candidato seleccionado para a adopção, 

medida que visa a posterior adopção, a identidade do candidato não pode ser 

revelada aos pais, representante legal ou à pessoa que detenha a guarda de 

facto do menor.  

“É que a identidade do adoptante não pode ser revelada aos pais naturais do 

adoptando, excepto se aquele declarar expressamente que não se opõe a essa 

revelação”8.  

A única reserva consignada no preceito legal em causa é a constante do seu 

actual n.º 7, introduzido pela Lei 31/2003, de 22 de Agosto  - “ em caso de 

aplicação da medida de promoção e protecção prevista na alínea g) do n.º 1 do 

artigo 35.º, deve ser respeitado o segredo de identidade relativo aos 

adoptantes e aos pais biológicos do adoptado, nos termos previstos no artigo 

1985.º do Código Civil e no artigo 173.º-B da Organização Tutelar de Menores”. 

Contudo, o acesso ao processo é sempre possível.  

Para tal, a comissão tem o dever de retirar os elementos de identificação do 

candidato antes da consulta. 

Fora o caso acima referido, não é legítimo que a Comissão se recuse a facultar 

a consulta de um processo a qualquer das partes referidas no art.88.º,n.º3. 

                                                 
8
 Cfr. Tomé d’Almeida Ramião, cit., p.116. 



 
 

 
 

De forma alguma se pode negar a um pai uma justificação para o facto de não 

poder ver um filho.  

E mais, uma decisão como esta que foi denunciada – privar um pai de ver um 

filho, sem o ouvir e sem o notificar da medida tomada – é ilegal e contrária à 

Lei e, sobretudo, à nossa Lei Fundamental. Vejamos porquê. 

 

A). Princípio da audiência e participação e do contraditório 

O artigo 85.º diz expressamente que 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 da CPCJ 

e relativamente à aplicação, revisão ou cessação de medidas de promoção e 

protecção.  

Em todos os casos os pais têm, obrigatoriamente, de ser ouvidos e notificados 

das medidas tomadas e devidamente fundamentadas pela CPCJ.  

Têm o direito de participar em todos os actos que levem à definição da medida, 

bem como o direito e o dever de se explicar ou informar sobre a situação que 

originou o perigo.  

Consideramos, assim, que, quando não ouvidos os interessados referidos nos 

arts. 84.º e 85.º, a decisão da Comissão é ilegal e pode mostrar-se, até, 

inadequada por não conter toda a informação fundamental para decidir em 

consciência. 

 

 

B). O princípio da tipicidade. Violação do artigo 35º. 

A Comissão não pode adoptar senão as medidas previstas no referido preceito. 

O artigo é taxativo e as medidas estão dispostas por ordem de preferência.  

Uma Comissão que altera provisoriamente a regulação do poder paternal e 

priva um pai de visitar os filhos não está, de modo nenhum, a adoptar uma das 

medidas previstas.  

Assim, mais uma vez e aparentemente, se viola o princípio da legalidade. 



 
 

 
 

Num caso destes, a CPCJ nem sequer tem competência para intervir, pois de 

acordo com o art.11.º,n.º1, alínea a)9 a intervenção judicial é obrigatória 

quando for o caso de aplicar uma medida não prevista no art.35.º. 

 

C). Violação do art.69.º  

De acordo com este preceito, a Comissão comunica ao Ministério Público as 

situações que justifiquem uma alteração do regime de exercício do poder 

paternal.  

Em tais casos, e após recebida a comunicação, deve o Ministério Público 

diligenciar junto do Juiz no sentido de resolver o problema com a máxima 

brevidade.  

 

D). A proibição do pai visitar os filhos. Violação do art.36.º,n.º6, CRP  

O direito de visita assume uma importância fulcral na vida do pai e do menor. É 

a forma que ambos têm de se conhecer melhor e de manter os seus laços de 

afectividade.  

Há mesmo quem se refira à visita como um “acto de amor puramente gratuito”, 

que constitui “a essência dos direitos parentais para o progenitor não 

guardião”10. 

Por isso, proibir um pai de estar com os filhos é uma medida de última instância 

que só deve ser tomada “quando se prove que o exercício do direito de visita 

provoca um perigo para a saúde, segurança, educação ou formação moral do 

menor” (art.1918.º C.Civil) ou quando se verifiquem os pressupostos do 

art.1915.º C. Civil ”11.  

                                                 
9
 A intervenção judicial tem lugar quando “não esteja instalada comissão de protecção de 

crianças e jovens com competência no município ou na freguesia da respectiva área da 
residência ou a comissão não tenha competência, nos termos da lei, para aplicar a medida de 
promoção e protecção adequada”. 
10

 Cfr. Maria Clara Sotto Mayor, in Regulação do exercício do poder paternal nos casos de 
divórcio, p.73. 
11

 Cfr. . Maria Clara SottoMayor, cit., p.88. 



 
 

 
 

Além de que é entendimento maioritário que o afastamento de um dos pais da 

vida da criança é uma situação em si mesma contrária ao interesse do menor. 

Nessa medida, e em abstracto, a decisão tomada é também violadora do 

princípio enunciado no art.4.º, alínea a). 

Como se diz na parte final do art.36.º,n.º6, da CRP, separar um pai de um filho 

é uma decisão judicial – “os filhos não podem ser separados dos pais, salvo 

quando estes não cumpram os seus deveres fundamentais para com eles e 

sempre mediante decisão judicial ”. 

Ou seja, quaisquer que sejam as medidas aplicadas pelas Comissões 

restritivas de direitos dos pais elas devem ser validadas judicialmente. 

 

E). Violação do art.82.º,n.1 alínea d) da LOFTJ 

A norma violada menciona expressamente que compete aos tribunais de 

família a regulação do exercício do poder paternal e conhecer todas as 

questões a este respeitantes.  

Tendo o Tribunal produzido sentença num processo de regulação do poder 

paternal não pode a mesma ser alterada pela comissão.  

As CPCJ não têm competência para aplicar outras medidas senão as 

tipificadas na Lei12.  

Desta não resulta, em caso algum, que a comissão possa alterar decisões 

judiciais.  

 

IV. O QUE PODE SER FEITO PERANTE A ILEGALIDADE DE TAL DECISÃO? 

Não podemos esquecer que o Ministério Público, além de guardião da 

legalidade, representa as crianças e os jovens em perigo.  

A sua função passa também pela defesa dos direitos da criança e dos 

adolescentes e pela protecção dos menores. 
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 Cfr. Art.35.º e art.11.º,n.º1, alínea a). 



 
 

 
 

Nos termos dos arts.72.º,n.º2, e 76.º, o Ministério Público aprecia a legalidade 

e a adequação das decisões tomadas pelas CPCJ e requer a sua apreciação 

judicial quando entenda que as medidas são ilegais ou inadequadas.  

Tal requerimento deve ser feito nos 15 dias posteriores ao recebimento da 

comunicação da decisão da Comissão.   

No caso de se concluir pela ilegalidade da medida, deve ser requerida a 

intervenção judicial, nos termos dos arts. 11.º, alínea f), 73.º, n.º1, alínea c) e 

76.º.  

E não se esqueça que quando “não seja prestado ou seja retirado o 

consentimento necessário à intervenção da comissão de protecção” tem lugar 

a intervenção judicial (artº 11º, al. b) 

Não será demais, também, relembrar o disposto no art.36.º, n.º6, da CRP13, 

isto é que só por decisão judicial se pode separar um pai de um filho.  

Nem de outra forma se admitiria qualquer outra intervenção definitiva neste 

domínio. 

 

IV. UM ADVOGADO OU UM SIMPLES UTENTE INSATISFEITO COM O ATENDIMENTO NUMA 

COMISSÃO PODE PEDIR O LIVRO DE RECLAMAÇÕES? SERÃO AS CPCJ OBRIGADAS A 

TÊ-LO E A DISPONIBILIZÁ-LO? 

O livro de reclamações é um instrumento para tornar mais acessível o exercício 

do direito de queixa proporcionando ao consumidor ou utente a possibilidade 

de reclamar. 

Nos termos do art.38.º,n.º114 do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, o livro 

de reclamações é obrigatório nos serviços e organismos da Administração 

Pública em que seja efectuado atendimento ao público. 
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 “Os filhos não podem ser separados dos pais, salvo quando estes não cumpram os seus 

deveres fundamentais para com eles e sempre mediante decisão judicial 
14

 “Os serviços e organismos da Administração Pública ficam obrigados a adoptar o livro de 
reclamações nos locais onde seja efectuado atendimento de público, devendo a sua existência 
ser divulgada aos utentes de forma visível”. 



 
 

 
 

O mesmo resulta do recente Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro, que 

no seu preâmbulo continua a afirmar a obrigatoriedade do livro de reclamações 

nos serviços e organismos da Administração Pública. 

As CPCJ são entidades que funcionam na dependência conjunta dos Ministros 

da Justiça e do Trabalho e da Solidariedade (Decreto-Lei n.º 98/98, de 18 de 

Abril), sendo, portanto, organismos da Administração Pública . 

Estas comissões prestam um serviço social de apoio a menores e a elas todos 

se podem dirigir para comunicar situações de perigo.  

Logo, devem, obrigatoriamente, possuir livro de reclamações.  

Apesar de a lei não expressar essa obrigatoriedade, também os hospitais, 

centros de saúde, centros de dia, repartição de finanças, conservatórias e 

organismos da segurança social possuem livro de reclamações.  

Assim, e por analogia, também as CPCJ têm de possuir livro de reclamações.  

O novo DL contém uma lista (Anexos I e II) dos casos em que é obrigatória a 

existência do livro de reclamações.  

Todavia, tal enumeração não pode, a nosso ver, considerar-se taxativa pois tal 

orientação seria restritiva do direito de queixa, que a todos é consagrado.  

O anexo II revela os casos em que já era obrigatório o livro de reclamações.  

A alínea c) do referido anexo refere-se às instituições da segurança social que 

prestam apoio social.  

Mesmo não sendo as CPCJ instituições da segurança social, elas são 

entidades que prestam apoio social e por analogia também aqui se integram. 

É nosso entendimento, pois, que, antes ou depois do novo DL 156/2005, são 

as CPCJ obrigadas a possuir o livro de reclamações e a apresentá-lo sempre 

que lhes for pedido. 

O objectivo da lei é que o livro esteja ao dispor do cidadão em todos os locais 

onde lhe é prestado atendimento. 

 

 



 
 

 
 

V. EM CONCLUSÃO 

A decisão de não permitir visitas a um pai sem audição prévia e notificação ao 

interessado, é ilegal.  

Antes de tudo, porque a comissão era incompetente para tomar tal decisão, 

isto é, para modificar os direitos de visita.  

Só não será incompetente para, em situações de perigo actual ou iminente 

para a vida ou integridade física da criança ou do jovem, tomar as medidas 

adequadas para a sua protecção imediata e solicitar a intervenção do Tribunal 

(artº 91º, nº 1). 

Se realmente era necessária a aplicação de uma medida tão drástica, então, 

deveria ter sido solicitada a, ou validada por, intervenção judicial – cfr. 

art.11.º,n.º1, alínea a).  

A Comissão só pode, pois, tomar uma das medidas previstas no art.35.º, sendo 

todas as demais decididas judicialmente. 

Mais, também o art.82.º,n.º1, alínea d) da Lei 3/99, de 13 de Janeiro (LOFTJ) 

parece, assim, ter sido violado. 

A deliberação, tal como parece ter sido tomada, colide frontalmente com os 

direitos dos cidadãos, nomeadamente com o direito de audiência e participação 

e com o princípio do contraditório.  

Viola, patentemente, o art.36.º, n.º6, da CRP – o preceito constitucional é 

evidente quando refere que um pai só pode ser separado de um filho mediante 

decisão judicial. 

É grave que a CPCJ tenha tido intervenção sumária e tomado aparentemente 

uma medida para a qual é incompetente ou para que devia ter suscitado a 

intervenção judicial. Mais grave ainda é que tal medida tenha sido tomada sem 

audiência do pai. E muitíssimo mais grave ainda é que tenha sido negada ao 

advogado do pai a consulta do processo.  

Um pai não pode ficar sem saber porque não pode ver os filhos. 



 
 

 
 

Perante tal cenário, o Ministério Público, como representante dos menores em 

perigo, está vinculado a requerer a intervenção judicial sempre que a medida 

tomada pela CPCJ seja ilegal e desadequada.  

No caso apresentado, esperamos que tal procedimento tenha sido levado a 

cabo. De tudo o que ficou dito e da análise sumária que se efectuou da Lei 

147/99 resulta que ainda existem algumas falhas urgentes de interpretação e 

de aplicação, falhas a colmatar.  

A situação relatada na missiva que recebemos, confirmados os factos 

descritos, e a decisão tomada pela CPCJ, a manter-se, é irreal. Em pleno 

século XXI continuam a espezinhar-se e a desprezar-se os mais elementares 

direitos do cidadão – neste caso, os direitos dos menores e dos pais.  

Por vezes, intervir tendo em conta o superior interesse da criança parece ser 

uma utopia. Não olvidamos a necessidade de intervir e intervir com urgência e 

e eficácia, sobretudo quando necessário. Mas não pode manter-se a decisão, 

qualquer que ela seja, em segredo, sobretudo se e quando estão em causa 

direitos fundamentais. 

A preocupação em afastar do menor o perigo não pode ser cega ao ponto de 

não ver, nem ouvir, aquilo que os mais interessados têm para mostrar e dizer. 

É alarmante o circunstancialismo da decisão descrita. Trata-se de uma decisão 

ilegal, violadora de vários preceitos e que chega a pôr em causa a dignidade da 

pessoa humana e a manutenção do vínculo, e da relação, familiar.  

Tratou-se, para todos os efeitos, pois, com ou sem razão – o que nem sequer 

está aqui em discussão, de afastar um pai que não teve sequer o direito a ser 

ouvido. E, mais, de afastar um filho de um pai a quem não foi também dado a 

saber porque foi proibido de ver os filhos. 

Tanto bastaria para dizer que algo vai mal... em Portugal. 

 

         Inês Carvalho Sá 


