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INIBIÇÃO E LIMITAÇÕES AO EXERCÍCIO  
DAS RESPONSABILIDADES PARENTAIS 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
Acórdão de 4 de Abril de 2016 (Processo nº 919/15) 
Processo de promoção e proteção de crianças e jovens – Adoção 
 
O tribunal decidiu julgar inconstitucional, por violação do direito ao contraditório, ínsito no artigo 20.º, 
n.º 4, em conjugação com o artigo 36.º, n.º 6, ambos da Constituição, 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 conhecer do objeto do recurso quanto às demais questões de inconstitucionalidade suscitadas 
pelos recorrentes.  
E, em consequência, revogar a decisão recorrida, que deverá ser reformulada de harmonia com o juízo 
de inconstitucionalidade que antecede. 
 
 
Acórdão de 10 de Maio de 2013 (Processo nº 12/13)       
Promoção e proteção de confiança de menores – Adoção      
                    
O Tribunal Constitucional decidiu julgar inconstitucional, por violação do artigo 20, n.

os
 1 e 4 da 

Constituição, 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, segundo a qual 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 tem início a partir do dia da respetiva 
leitura, desde que a ela tenham assistido os interessados, mesmo quando não tenham advogado 
constituído no processo nem lhes seja facultada no dia da leitura da decisão uma cópia da mesma por 
eles requerida.                                                                                     
E, em consequência, determinar a reforma da decisão recorrida, de harmonia com o presente juízo de 
inconstitucionalidade. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
Acórdão de 14 de Dezembro de 2016 (Processo nº 268/12.0TBMGL.C1.S1) 
Processo de promoção de proteção – Confiança judicial de menores – Adoção – Interesse superior da 
criança – Anulação da decisão 
 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20160193.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130243.html
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/083b3a40efc82d16802580890062b3f4
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A audição da criança num processo que lhe diz respeito – no caso, de promoção e proteção – não pode 
ser encarada apenas como um meio de prova, tratando-se antes de um direito da criança a que o seu 
ponto de vista seja considerado no processo de formação da decisão que a afeta.  
O exercício do direito de audição, enquanto meio privilegiado de prossecução do superior interesse da 
criança, está, naturalmente, dependente da maturidade desta.  
A lei portuguesa atual, seguindo os diversos instrumentos internacionais, alterou a forma de determinar 
a obrigatoriedade dessa audição, tendo passado a prever – onde antes se estabelecia que era 
obrigatória a audição de criança com mais de 12 anos “ou com idade inferior quando a sua capacidade 
para compreender o sentido da intervenção o aconselhe” – que a criança deve ser ouvida quando tiver 
”capacidade de compreensão dos assuntos em discussão, tendo em conta a sua idade e maturidade” 
(art. 4.º, al. c), do Regime Geral do Processo Tutelar Cível, aprovado pela Lei n.º 141/2015, de 08-09).  
A ponderação acerca da maturidade da criança terá de se revelar na decisão, só estando dispensada a 
justificação para a sua eventual não audição quando for notório que a sua baixa idade não a permite ou 
aconselha.  
A falta de audição da criança afeta a validade das decisões finais dos correspondentes processos por 
corresponder a um princípio geral com relevância substantiva, não sendo adequado aplicar-lhe o regime 
das nulidades processuais. 
 
 
Acórdão de 28 de Maio de 2015 (Processo n.º 8867/07.5TMSNT.L1.S1) 
Processo de jurisdição voluntária – Confiança judicial de menores – Menor – Notificação pessoal – Falta 
de notificação – Decisão surpresa – Contraditório - Convenção Europeia dos Direitos do Homem – 
Adoção – Inibição do poder paternal – Constitucionalidade – Adoção – Princípio da igualdade – Interesse 
superior da criança – Poder paternal – Inibição do poder paternal – Direito de visitas 
 
A presente revista vai incidir sobretudo sobre a questão de saber se foram ou não violados preceitos 
legais, não se pronunciando sobre critérios de conveniência e oportunidade previstos no art. 1411.º, n.º 
2, do CPC, que as instâncias utilizaram para fundamentar a decisão.  
Constando da cota processual de fls., datada de 15-05-2012, que «consigno que contactada 
telefonicamente pela progenitora L, fui informada pela mesma que residia na morada para onde foi 
enviada a notificação, tendo vindo devolvida com a indicação “não reclamada”, notifiquei-a da diligência 
para o dia 16-05-2012, pelas 9.45 h, tendo a mesma declarado ficar ciente» e constando também da 
certidão de fls. que a carta para a notificação foi dirigida para a morada que a recorrente havia indicado 
aquando da notificação em 11-02-2012, à luz do art. 255.º, n.º 1, com referência ao art. 254.º, ambos do 
CPC, presume-se que a notificação foi feita.  
Não se pode falar de decisão surpresa quando na conferência de 26-01-2012, essa possibilidade foi 
colocada relativamente a todos os menores, nomeadamente quando aí se ordenou expressamente a 
notificação dos progenitores no sentido de que uma das medidas que podia vir a ser aplicada seria a de 
confiança de menor, com vista a futura adoção.  
No caso dos autos, ainda que o MP não tivesse proposto, especificamente para aqueles menores, a 
medida de confiança a instituição com vista a futura adoção, o certo é que com a notificação que lhes foi 
dirigida, a dar conhecimento da possibilidade de aplicação da medida, tomaram conhecimento dessa 
possibilidade, por forma a poderem exercer o respetivo contraditório.  
Não se pode aqui, em função do circunstancialismo descrito, falar em tratamento discriminatório dos 
intervenientes processuais, sendo desproporcionado e desadequado falar-se em violação do direito a 
um processo equitativo, consagrado no art. 20.º, n.º 4, da CRP, e no art. 6.º da CEDH, porquanto, face a 
todo o processado desenvolvido e atenta a complexidade da matéria que foi trazida aos autos, não se 
pode concluir que a causa não tenha sido examinada com equilíbrio e de forma imparcial, não se 
verificando assim violação dos apontados preceitos constitucionais e da CEDH, tanto mais que no 
próprio debate judicial, embora os recorrentes na altura não tivessem mandatário, foram ouvidos, e o 
facto de terem saído da sala não configura qualquer ofensa ao contraditório.  
Os documentos juntos a fls., respeitantes à condição laboral dos progenitores, situação escolar dos 
menores, conclusão do processo de registo, avaliação do ano letivo 2012/2013 da menor I, muito 
embora não tenham sido objeto de pronúncia expressa da Relação, o facto é que este tribunal não os 
rejeitou, mantendo-os no processo, e nessa perspetiva tendo-os conjugado com uma série de outros 
elementos existentes nos autos e seguramente ponderados na decisão das instâncias sobre a matéria de 
facto provada e não provada, pelo que não cabe a este STJ sindicar tal matéria, sendo certo que não 

http://www.gde.mj.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/adff56b9c221929d80257e8300511637
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vem invocada qualquer ofensa de norma legal que autorize a intervenção deste Supremo (art. 674.º, n.º 
3, do NCPC).  
Relativamente à omissão de pronúncia quanto ao regime de visitas, enquanto a decisão não transitar 
em julgado, importa salientar que o regime de visitas reclamado revela-se e revelou-se incompatível e 
em colisão com a própria decisão recorrida, que havia deliberado pela medida de confiança a instituição 
com vista a futura adoção, com inibição do poder paternal, em conformidade com o preceituado no art. 
1978.º-A do CC, e nessa medida carece de fundamento a arguida nulidade. As instâncias perante o 
quadro factual supra descrito, depois de subsumirem a situação à al. d) do n.º 1 do art. 1978.º do CC, 
com base no facto de estarmos perante uma família biológica desajustada, com pai ausente do 
quotidiano dos filhos e mãe com um percurso de vida marcado por grande instabilidade afetiva, 
profissional e manifestamente negligente em relação aos cuidados devidos aos filhos menores de 
higiene, saúde, alimentação, habitação e educação, e de terem configurado a situação como 
potencialmente perigosa, justificaram a intervenção do tribunal com a aplicação da medida de confiança 
a instituição com vista a futura adoção.  
O art. 69.º da CRP consagra um direito das crianças à proteção ao estatuir «3. As crianças têm direito à 
proteção da sociedade e do Estado, com vista ao seu desenvolvimento integral, especialmente contra 
todas as formas de abandono, de discriminação e de opressão e contra o exercício abusivo da autoridade 
na família e demais instituições» e ainda que «4. O Estado assegura especial proteção às crianças órfãs, 
abandonadas ou por qualquer forma provadas de um ambiente familiar normal.  
É esta imposição constitucional que justifica, nomeadamente, a concretização a nível legislativo, das 
inibições e limitações ao exercício do poder paternal, da remoção e exoneração do tutor.  
O art. 1978.º do CC procura seguramente também responder a este desiderato constitucional quando 
estatui expressamente no n.º 1 que, com vista à futura adoção, pode o tribunal confiar o menor a casal, 
pessoa singular ou instituição quando não existam ou se encontrem seriamente comprometidos os 
vínculos afetivos próprios da filiação, pela verificação objetiva das condições previstas nas als. a), b), c), 
d) e e).  
O mesmo se passa com as disposições contidas na Lei n.º 147/99, de 01-09, quando no seu art. 34.º 
define que as medidas visam: d) Afastar o perigo em que estes se encontram; e) Proporcionar-lhes as 
condições que permitam proteger e promover a sua segurança, saúde, formação, educação, bem estar e 
desenvolvimento integral; f) Garantir a recuperação física e psicológica das crianças e jovens de qualquer 
forma de exploração ou abuso».  
O poder paternal é um poder-dever, um poder funcional, que se caracteriza não como um conjunto de 
faculdades de conteúdo egoísta e de exercício livre, ao arbítrio dos respetivos titulares, mas como um 
conjunto de poderes-deveres, como uma situação jurídica complexa em que avultam poderes 
funcionais, que devem ser exercidos altruisticamente, no interesse do filho, de harmonia com a função 
do direito, consubstanciada no objetivo primacial de proteção e promoção dos interesses do filho, com 
vista ao seu harmonioso e integral desenvolvimento físico, intelectual e moral, passando a ser encarado 
– como acentuam os Profs. Pires de Lima e Antunes Varela, in “Noções Fundamentais de Direito Civil”, 
vol. II, pág. 281, nota (1) – como uma obrigação, função social, exercida exclusivamente no interesse dos 
próprios filhos e em vista da sua defesa e proteção.  
É este quadro de funcionalização do poder paternal que permite compreender que o exercício seja 
controlado e defendido contra os próprios progenitores, através da possibilidade de inibição do poder 
paternal ou, não sendo caso disso, de providências limitativas (arts. 1913.º, 1915.º e 1918 do CC e 194.º 
a 198.º da OTM).  
E sendo assim, o citado art. 1978.º do CC, bem como as disposições invocadas pelos recorrentes do art. 
35.º, al. g), da LPCJP, não sofrem de quaisquer inconstitucionalidades, visto que se inserem, 
precisamente, nesse princípio constitucional do direito de proteção das crianças.  
Num quadro semelhante ao que vem provado das instâncias, a invocação da ofensa de direitos 
fundamentais da progenitora, ou progenitores (arts. 18.º, 26.º e 36.º da CRP) não resiste à factualidade 
descrita quando, considerando os superiores interesses dos menores, o que aí vem provado acerca da 
situação destes configura uma situação tendencialmente perigosa para a segurança, saúde, formação 
moral e educação dos menores, sendo de acautelar, num contexto deste tipo, o perigo acentuadamente 
possível, ainda que possa estar longe do dano sério que a todo o custo se deve evitar.  
A CRP, no seguimento e em conformidade com a prevalência que dá ao direito de proteção da criança, 
sufragado no art. 69.º da CRP, também prevê no n.º 7 do seu art. 36.º a adoção a ser regulada e 
protegida nos termos da lei, a qual deve estabelecer formas céleres para a respetiva tramitação.  
Em função da realidade material provada, isto é, (i) uma família biológica desestruturada, (ii) com um 
pai ausente do quotidiano dos filhos e (iii) uma mãe com um percurso de vida marcado por grande 
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instabilidade afetiva, profissional e (iv) manifestamente negligente em relação aos cuidados devidos aos 
filhos menores de higiene, saúde, alimentação, habitação e educação, configura-se uma situação 
potencialmente perigosa, razão pela qual não enferma de qualquer ilegalidade a decisão das instâncias 
que, à luz dos citados arts. 1978.º, n.º 1, do CC, e 35.º, al. g), da LPCJP, optou pela medida de confiança a 
instituição com vista a futura adoção e consequente inibição do poder paternal em relação aos menores 
(art. 1978.º-A do CC). 
 
 
Acórdão de 30 de Junho de 2011 (Processo n.º 52/08.5TBCMN.G1.S1) 
Processo de jurisdição voluntaria – Adoção – Admissibilidade de recurso – Confiança judicial de menores 
– Nulidade de acórdão 
 
A confiança a pessoa selecionada para a adoção ou a instituição com vista a futura adoção provoca um 
corte das relações eventualmente existentes com a família biológica do menor, pois é decretada com 
vista à futura adoção.  
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 adoção e não é passível de revisão 
(nºs 1 e 2 do artigo 62º-A da Lei de Proteção).  
É pressuposto genérico desta medida a inexistência ou o sério comprometimento dos “vínculos afetivos 
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 suscetível de ser controlada, em 
recurso, pelo Supremo Tribunal da Justiça. Ao analisar-se tais requisitos, o tribunal deve ter sempre em 
conta, prioritariamente, o superior interesse do menor, pelo que a respetiva aferição deve ser feita 
objetivamente: a medida em causa não tem como objetivo punir ou censurar os pais, mas garantir a 
prossecução do interesse do menor (nº 2). 
 
 
Acórdão de 27 de Maio de 2008 (Processo nº 08B1203) 
Exercício do poder paternal – Regulação do poder paternal – Menor – Processo de jurisdição voluntária 
– Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça – Efeito do recurso – Legitimidade do Ministério Público – 
Falta de citação – Alegações de recurso – Tempestividade 
 
No caso de menores filhos de progenitores que nunca foram casados entre si nem viveram juntos, a 
titularidade do poder paternal cabe a ambos.  
O exercício desse poder paternal pode ser regulado por acordo, homologado judicialmente, ou, na falta 
de acordo, por decisão do tribunal.  
Em qualquer dos casos, a lei determina que o tribunal deve decidir de acordo com o superior interesse 
do menor, embora atendendo aos demais interesses envolvidos (artigos 1905º do Código Civil, 147º-A e 
180º da OTM e 3º da Convenção sobre os Direitos das Crianças.  
O processo de regulação do exercício do poder paternal é um processo de jurisdição voluntária (artigo 
150º da Organização Tutelar de Menores).  
Esta qualificação implica, nomeadamente, que, das decisões proferidas no seu âmbito só cabe recurso 
para o Supremo Tribunal de Justiça se corresponderem à aplicação de lei estrita (artigo 1411º, nº 2, do 
Código de Processo Civil).  
Não é, pois, admissível recurso para o Supremo Tribunal de Justiça das decisões tomadas segundo 
critérios de conveniência e oportunidade, nos termos do disposto no artigo 1410º do Código de 
Processo Civil.  
Admitir um recurso interposto para o Supremo Tribunal de Justiça no âmbito de um processo de 
regulação do poder paternal exige, assim, a análise do critério adotado pela decisão concretamente 
recorrida.  
Estando a filiação estabelecida em relação a ambos os progenitores, que nunca foram casados nem 
viveram juntos, e não tendo sido decretada a inibição do exercício do poder paternal em relação a 
nenhum, não é suscetível de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça a decisão judicial que, 
ponderando as opções possíveis quanto à forma concreta de regulação do respetivo exercício, escolher, 
justificando, aquela que se lhe afigura ser a que melhor prossegue o interesse do menor.  

http://www.gde.mj.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/823cfa5adb3118e5802578ca00319277
http://www.gde.mj.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/823cfa5adb3118e5802578ca00319277
http://www.gde.mj.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/823cfa5adb3118e5802578ca00319277
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0e677a49db44c2d9802574560050f271?OpenDocument
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Não sendo admissível o recurso, também não pode o Supremo Tribunal de Justiça pronunciar-se sobre 
questões cujo conhecimento pressuporia o conhecimento do recurso (nulidade da mesma decisão, 
inconstitucionalidade de normas legais alegadamente aplicadas, contradição com outras decisões 
também proferidas segundo critérios de conveniência e oportunidade ou necessidade de ampliação da 
matéria de facto.  
O Supremo Tribunal de Justiça não pode conhecer de arguição de falta de citação se não foi suscitada ao 
intervir no processo, em primeira instância.  
O Ministério Público não fica impedido de recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça por não ter 
interposto recurso da decisão da 1ª instância.  
Do disposto no artigo 160º da OTM não resulta necessariamente que corra em férias judiciais o prazo 
para alegar no recurso de revista.  
Os recursos interpostos no âmbito dos processos de regulação do exercício do poder paternal não têm 
efeito suspensivo (artigo 185º da OTM). 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 
 

 
Acórdão de 1 de Março de 2013 (Processo nº 1054/12.2YRLSB-1) 
Revisão de sentença estrangeira – Procedência parcial 
 
Não obstante em Portugal o exercício das responsabilidades parentais ser irrenunciável, face ao 
estatuído no n.º 1 do art.º 1915º do Código Civil - quando por inexperiência, …ausência ou outras 
razões, se não mostre (o pai ou a mãe, ou ambos) em condições de cumprir aqueles deveres -, a solução 
legal de Direito Estrangeiro que autoriza e justifica, nessas situações, o decreto judicial a rever e que 
assenta em norma pela qual se autoriza que a iniciativa da limitação, total ou parcial, das 
responsabilidades parentais possa partir dos próprios progenitores, que confessam a sua incapacidade 
para salvaguardar o supremo interesse da criança ou jovem seu filho, não provoca qualquer 
constrangimento nem ofende ou sequer perturba a consciência jurídica do declaratário normal colocado 
na posição do real declaratário, ou, o que é o mesmo, do diligente bom pai ou mãe de família (arts. 236º 
e 487º n.º 2 do CC português), que constituem o padrão aferidor dos comportamentos de todos os 
membros da Comunidade, ou, para se ser ainda mais preciso, corporizam ficcionadamente os Valores 
Éticos e Sociais que enformam e dão consistência ao tecido societário dessa organização social e 
estabelecem os modelos de conduta para todos os que, no seu seio, interagem no comércio jurídico, 
logo, tal solução legal não viola qualquer princípio de Ordem Pública Internacional do Estado Português, 
nem ofende qualquer princípio de direito privado nacional. 

 
 
Acórdão de 22 de Outubro de 2013 (Processo nº 2450/07.2TMLSB.L1-7) 
Responsabilidade parental – Inibição do poder paternal – Regime de visitas  
 
Frustrando-se o acordo dos pais na conferência, estabelece o nº1 do artigo 178º da OTM que “serão 
logo notificados para, no prazo de dez dias, alegarem o que tiverem por conveniente quanto ao 
exercício do poder paternal”.  
Assim, cumpre aos pais na alegação respetiva invocar os factos que permitam ao Tribunal modular o 
quadro dos deveres e direitos dos progenitores, nas várias dimensões a saber: a guarda da menor, o 
regime de visitas e os alimentos.  
No caso sub judicio os progenitores estavam de acordo no tocante à guarda da menor, pois entendem 
que deve ser deferida à mãe, restando por conseguinte para decidir o regime de visitas e a prestação de 
alimentos.  
Dado que a prestação de alimentos não foi posta em causa pela recorrente (e o obrigado também se 
conformou com a sentença), daí resulta que o objeto deste recurso está confinado ao escrutínio sobre o 
complexo regime de visitas estabelecido na sentença.  
A recorrente pretende agora “a inibição do exercício das responsabilidades parentais ou, em alternativa, 
sejam fixadas visitas quinzenais, na presença da apelante, em local público, até aos nove anos de idade”. 
Numa análise perfunctória seriamos levados a pensar que entre a alegação produzida em cumprimento 
do disposto no artº 178º da OTM e a oferecida no âmbito deste recurso, teriam ocorrido factos graves 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/13de532d7e80135180257c200005c963?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%A3o,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0302f4961e897a4980257c5f00773965?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%A3o,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
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que justificariam a supressão do regime de visitas, por estar verificada a situação excecional a que alude 
a segunda parte do n.º 2 do artigo 180.º da OTM.  
Porém, compulsados os autos, constata-se que não há neles qualquer indício que legitime tal medida 
excecional e, cotejando as referidas peças processuais, verifica-se que os factos em que a recorrente 
agora alicerça o pedido de inibição do recorrido, são exatamente os mesmos por que dantes advogara a 
inibição até aos 4 anos da menor.  
Todavia, verifica-se que a audiência de discussão e julgamento aprazada (fls. 463) foi suspensa por 30 
dias a requerimento das partes “por admitirem chegar a acordo”, sendo de presumir que a inibição 
visada não estivesse no propósito dos progenitores, pois necessariamente teria de lhe ser recusada a 
homologação.  
Diz-se que “o regime de visitas não pode ser visto à luz de um pretenso direito dos pais ou dos seus 
interesses, mas antes numa perspetiva de satisfação do interesse real do filho” (citámos Ac. R. P. de 
22/5/1997, CJ, III/97, pág. 195), mas não subscrevemos tal entendimento: trata-se de um direito 
autónomo, finalisticamente ordenado ao desenvolvimento psíquico e emocional do filho e que, 
naturalmente, só pode ser exercido quando não contenda com tal objetivo funcional.  
Por conseguinte, não se perfilando tal risco, não pode nenhum dos progenitores impedir o contacto com 
o outro, nem aliás podem relegar o exercício de tal direito para a vontade ou disponibilidade do menor 
(ainda que o modo concreto do convívio deva levar em conta os seus interesses), sob pena de dever ser 
recusada a sua homologação, por, patentemente, postergar tanto o interesse do menor como o direito 
do progenitor não guardião.  
Compulsadas as conclusões formuladas pela recorrente, verifica-se que a sua maior parte se espraiam 
em juízos especulativos, suspeições ou até mesmo em argumentos ad terrorem, tão inúteis quanto 
impertinentes.  
Mas em face do quadro legal aplicável, o juízo que importa fazer é se com base em tais factos o Tribunal 
pode concluir que se verifica a situação de excecionalidade que legitima se postergue o direito do pai a 
conviver com a filha. 
 E a resposta não pode deixar de ser categoricamente negativa, sem necessidade de convocar outra 
qualquer justificação que não o bom senso e a realidade da vida: se devessem ficar inibidos do direito 
de visita todos os pais que num qualquer momento de descontrolo emocional, posto que sem repetição, 
tivessem dado uma simples palmada aos filhos, quantas crianças estariam privadas do convívio dos seus 
progenitores?  
A excecionalidade para que remete o n.º 2 do artigo 180.º da OTM não pode fundar-se numa ocorrência 
que, mesmo censurável, é a expressão duma fragilidade humana generalizada.  
De qualquer modo, jamais poderia interditar-se um pai de conviver com um filho por ele ter maltratado 
outro, a menos que as circunstâncias envolventes da conduta deixassem transparecer, de modo 
consistente, a possibilidade de ele poder causar-lhe dano grave e irreparável.  
Em suma, o Tribunal julga com base em factos e não em hipóteses ou lucubrações teóricas, não sendo 
as decisões judiciais certificados de bom comportamento ou da idoneidade cívica das partes ou demais 
intervenientes.  
Diz-se que a “relação familiar é triangular, isto é, de pai, mãe e filho e não de pai-filho e mãe-filho, o que 
implica que, em casos de separação dos pais, se deva estabelecer um regime de visitas o mais amplo 
possível” (citámos Ac. R.Lx de 20/11/2007), em ordem a propiciar ao menor uma vivência tão 
aproximada quanto possível daquela relação triangular.  
O regime legal atinente à regulação das responsabilidades parentais é dotado de uma enorme 
plasticidade, prevendo a possibilidade da sua alteração em qualquer momento, entre outras situações, 
quando “circunstâncias supervenientes tornem necessário alterar o que estiver estabelecido” (artigo 
182º OTM). 
 
 
Acórdão de 22 de Novembro de 2012 (Processo nº 2288/08.0TCLRS.L1-2) 
Processo de promoção e proteção – Medida de confiança a instituição com vista à adoção futura – 
Adoção – Apadrinhamento – Medida de acolhimento em instituição – Confiança judicial de menores  
 
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 à 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. 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/16ad382f1d0af9de80257aca005cdf49?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%A3o,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
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Constitui pressuposto da medida de confiança de menor para adoção que “não existam” ou “se 
encontrem seriamente comprometidos os vínculos afetivos próprios da filiação” - tal situação será 
constatada “pela verificação objetiva” 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). 
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. 
Verificando-se, da parte do pai da menor, afastamento, e, do lado da mãe, uma persistente 
incapacidade de assegurar um ambiente habitacional minimamente organizado e saudável, agravado 
por um aparente desinteresse por melhorar, tudo isso acompanhado, antes da institucionalização da 
menor (institucionalização que se verificou aos três anos e meio de idade), de fraco empenho na 
frequência por esta de equipamento de infância, horários inadequados para a criança dormir e comer e 
alimentação desequilibrada, longos períodos de total inatividade, permanecendo a mãe deitada e às 
escuras com a menor, além de a criança dormir quase sempre na cama dos pais, apesar de possuir uma 
cama própria, deve ser confirmada a decisão recorrida na parte em que afastou o regresso da menor 
aos cuidados dos progenitores. 
Porém, não é possível confiar a criança para adoção, por não se mostrarem comprometidos os laços 
afetivos próprios da filiação, quando ficou provado que “entre a menor e a progenitora existe grande 
afetividade”, que após a institucionalização da menor a mãe manteve visitas regulares e frequentes à 
criança, as quais foram diárias, de 2.ª a 6.ª feira, com a duração de cerca de uma hora, que no decurso 
da visita a progenitora dava banho à filha, que a criança passou com os pais o dia do seu aniversário, o 
Natal e o Ano Novo, que a criança foi batizada, por decisão dos pais. 
O apadrinhamento civil é um vínculo jurídico que, em regra, concilia a manutenção de vínculos 
biológicos com os vínculos afetivos típicos do apadrinhamento, constituindo no nosso ordenamento 
jurídico um meio apto a proporcionar uma solução de proteção a crianças em perigo, de caráter 
definitivo, sem ser a confiança para adoção. 
Mostrando-se a criança, atualmente com seis anos de idade, bem integrada na instituição onde foi 
acolhida, não sendo possível confiá-la aos pais e não estando reunidos, pelo menos por ora, os 
pressupostos de aplicação de uma outra medida, nomeadamente o apadrinhamento civil, é 
aconselhável que a criança se mantenha na aludida instituição, em prazo que se fixa em um ano, sem 
prejuízo da revisão semestral imposta pelo art.º 62.º n.º 1 da LPCJP, ou de revisão anterior fundada em 
factos supervenientes que a justifiquem, nos termos previstos no n.º 2 do art.º 62.º da LPCJP. 
 
 
Acórdão de 13 de Janeiro de 2011 (Processo n.º106/08.8TMLSB-A.L1-2) 
Processo judicial de promoção e proteção de menor em perigo – Medidas de acolhimento em instituição 
– Visitas – Interesse da criança  
 
Tendo sido aplicada, a título provisório, a medida de proteção 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 adoção, 
a não ser, excecionalmente, que tal seja desaconselhado pelo interesse dos menores.  
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 
 
 
Acórdão de 30 de Janeiro de 2017 (Processo nº 9088/16.1T8VNG.P1) 
Limitação ao exercício das responsabilidades parentais – Confiança a terceira pessoa  
 
Havendo acordo dos progenitores para que o filho menor seja confiado à guarda de terceira pessoa, não 
se exige a verificação de alguma das circunstâncias previstas no art.º 1918.º do Código Civil, ou seja, que 
a sua segurança, saúde, formação moral ou educação estejam em perigo. 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/08e164ce364d5b4f8025781c0059a681?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%B5es,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/c1511283d50d5273802580d60035bf29?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%A3o,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
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Nesse caso, basta que a terceira pessoa esteja legitimada para o exercício das suas funções nos termos 
do n.º 2 do art.º 1907.º do Código Civil e verificar se os interesses do menor se mostram 
suficientemente acautelados. 
Acórdão de 11 de Outubro de 2016 (Processo n.º1348/15.5T8GDM.P1) 
Processo de promoção e proteção de menor – Futura adoção – Retorno à família biológica  
 
O superior interesse da criança e do jovem corresponde ao direito do menor ao desenvolvimento são e 
normal no plano físico, intelectual, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. 
Definido o estado de adotabilidade da menor, o objetivo nuclear da decisão é alcançar uma nova família 
que lhe garanta um crescimento harmonioso e um desenvolvimento equilibrado. 
 Porém, atentas as dificuldades de adoção na faixa etária em que se encontra a menor (11 anos) se 
decorrido um ano não surgir candidato à adoção deve proceder-se à reavaliação do retorno à família 
biológica, acautelando o risco da quebra afetiva com a mesma.  
Correspondendo ao superior interesse da menor a sua integração numa família, biológica ou adotiva, 
que lhe proporcione as bases necessárias à formação de uma personalidade sã e compensada, esgota a 
possibilidade de adoção, deve privilegiar-se a ligação emocional à família biológica. 
 

 
Acórdão de 31 de Outubro de 2013 (Processo n.º 879/09.0TBLMG.P1) 
Promoção e proteção de menores 
 
É um rudimento legislativo e constitucional a proibição da retirada dos filhos aos pais, com primado da 
família natural, nos casos em que não se divisa perigo grave para a segurança, saúde, formação, 
educação ou desenvolvimento do menor se estiver ao cuidado dos pais.  
No âmbito de um processo de promoção e proteção, a procura de soluções do melhor interesse do 
menor nunca pode afastar o filho dos pais naquelas circunstâncias de ausência de perigo grande, sob 
pena de deslegitimação primário de uma decisão que aparentemente busca o interesse do menor. 
 
 
Acórdão de 3 de Fevereiro de 2011 (Processo n.º 901/08.8TMPRT.P1) 
Medida cautelar – Confiança para futura adoção  
 
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 adoção (ainda que restrita), quando a situação não revela que se 
encontram seriamente comprometidos os vínculos afetivos 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. 
 
 
Acórdão de 2 de Abril de 2009 (Processo n.º 0838112) 
Poder paternal – Acolhimento em instituição  
 
Perspetivando-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.  
O princípio da prevalência da família significa: que o menor tem o direito a desenvolver-se no seio de 
uma 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 adotiva/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 discricionariedade, bom 
senso e criatividade, com conteúdo a apurar em cada caso concreto.  
 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/6df68d6a35acf14a802580560052548a?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%B5es,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/cd39a2a4a4cdceb580257c21004adbe7?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%B5es,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/b334e2a148c9a9d08025783a0053a7d2?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%B5es,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/1b7bab4bb9c33f1b802575a200476a14?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%B5es,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
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Acórdão de 13 de Fevereiro de 2007 (Processo n.º 0525116) 
Poder paternal – Confiança judicial de menores 
 
É condição de decretamento da medida de confiança judicial de menor que se demonstre não existir ou 
se encontrem seriamente comprometidos os vínculos afetivos próprios da filiação, através da 
verificação objetiva (independente de culpa da atuação dos pais) de qualquer das situações descritas no 
nº 1 do art. 1978 do CC.  
À incapacidade dos pais por doença mental e equiparável a toxicodependência e o alcoolismo.  
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 a proteção da sociedade e do estado com vista ao desenvolvimento integral, reclamando uma 
análise sistémica e interdisciplinar da situação concreta de vida criança, na sua individualidade própria e 
envolvência.  
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA 
 
 
Acórdão de 17 de Maio de 2016 (Processo nº 3001/09.0TBFIG-B.C1) 
Responsabilidades parentais – Inibição 
 
A relação pais-filhos deve ser considerada primordial, assumindo foros de exceção o seu afastamento. 
Competindo aos progenitores zelar pela saúde e segurança dos filhos, prover ao seu sustento e dirigir a 
sua educação, em tudo tendo a sua atuação de se pautar e conformar pelo critério único e fundamental 
do interesse do filho menor, a inibição das responsabilidades parentais só pode ser decretada quando se 
perfilar uma situação de violação grave e culposa de algum ou alguns dos assinalados deveres, daí 
resultando grave prejuízo para o filho, o que no caso não ocorre.  
A inibição é uma medida de última “ratio”, pelo que a verificar-se uma situação de perigo para a 
segurança, saúde, formação moral e educação do filho menor sempre cumprirá indagar se o regime 
prevenido no art. 1918 CC não constitui remédio adequado, em ordem a preservar no progenitor o 
exercício das responsabilidades parentais. 
 
 
Acórdão de 10 de Março de 2015 (Processo n.º289/13.5TMCBR.C1) 
Proteção de menores – Medida de confiança – Adoção 
 
Os interesses da criança constituem o parâmetro material básico de qualquer política de proteção de 
crianças e jovens.  
Estando em causa uma criança com 18 meses que não conheceu outra realidade senão a de contexto 
institucional, não pode nem deve manter-se a sua colocação em instituição a aguardar a possibilidade 
de os pais virem a adquirir as condições necessárias para a acolher e para lhe proporcionar o afeto, a 
segurança e todos os demais cuidados de que carece, sendo que quanto mais tempo decorre, mais 
fortes deverão ser os motivos invocados para reaver o bebé, são os direitos deste que devem 
prevalecer.  
Justifica-se a medida de promoção de proteção de acolhimento em instituição tendo em vista a futura 
adoção da menor cuja educação, saúde e segurança se encontram comprometidas, por omissão de seus 
progenitores, que revelam desinteresse e incapacidade em assumir as responsabilidades parentais. 
 

 
Acórdão de 30 de Junho de 2015 (Processo n.º 140/14.9T8CLD-A-.C1) 
Responsabilidades parentais – Processo tutelar cível – Menor – Decisão provisória – Confiança 
 
No âmbito da jurisdição de menores o Tribunal tem o poder-dever de investigar livremente os factos, 
coligir provas, ordenar inquéritos e recolher informações convenientes, sendo apenas admitidas as 
provas que o juiz considere necessárias à prolação da decisão julgada conveniente e oportuna, na 
salvaguarda e prossecução do interesse superior da criança (arts. 150º, 157º e 210º da OTM e 986º/2 do 
CPC).  

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/81b3ef308a88d0b180257291005cf07a?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%B5es,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/daae22b5eb059e0280257fcb0034b4d2?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%A3o,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/db34a98bcd18b51480257e2000399e63?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/db34a98bcd18b51480257e2000399e63?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/1ada4929fab3bac780257e8300382b3b?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%B5es,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
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Constitui um interesse superior do menor poder privar e manter contactos com ambos os progenitores 
– quando estas tenham capacidade para assegurar o desenvolvimento psicoafectivo da criança – de 
modo a assegurar o seu bem-estar e desenvolvimento integral (art. 1906/7 CC).  
Numa situação de grave conflito entre os progenitores que, além do mais, inviabiliza a proximidade e o 
contacto do menor, com o pai e a mãe, poderá ser conveniente e oportuno decretar, a título provisório, 
que a mãe passe a cuidar do menor na Instituição de acolhimento onde se encontra e seja limitadas as 
responsabilidades parentais dos progenitores, confiando-se o menor à guarda da Instituição e 
estabelecendo um amplo regime de convívio do menor com o pai, em conformidade com o disposto nos 
arts. 1907 e 1918º CC e 157º/1 e 210º da OTM.  
 
 
Acórdão de 29 de Abril de 2014 (Processo nº 241/10.2TMCBR.C1) 
Ação de inibição das responsabilidades parentais - Requisitos 
 
Competindo aos progenitores zelar pela saúde e segurança dos filhos, prover ao seu sustento e 
educação e diligenciar pela sua representação, em tudo tendo a sua atuação de se pautar e conformar 
pelo critério único e fundamental do interesse do filho menor, a inibição das responsabilidades 
parentais só pode ser decretada quando se perfilar uma situação de violação grave e culposa de algum 
(ns) do(s) assinalado(s) dever(es), daí resultando prejuízo importante para este.  
Deste modo, sendo a inibição uma sorte de medida de última “ratio”, ainda a verificar-se uma situação 
de perigo para a segurança, saúde, formação moral e educação do filho menor -prova que no caso não 
foi feita- sempre cumprirá indagar se o regime prevenido no art.º 1918.º não constitui remédio 
adequado, em ordem a preservar no progenitor o exercício das responsabilidades parentais. 
 
 
Acórdão de 16 de Novembro de 2010 (Processo n.º2134/09.7TBCTB.C1) 
Regulação do poder paternal – Alteração das circunstâncias – Perigo – Menor 
 
Assenta o artigo 182º da OTM, respeitante à alteração do regime das responsabilidades parentais 
anteriormente estabelecido, em dois pressupostos: o incumprimento; a alteração das circunstâncias. 
Configura uma alteração das circunstâncias a superveniente deteção de uma situação de perigo para o 
menor, quando tal elemento se apresente como induzido por algum aspeto da regulação das 
responsabilidades parentais em vigor, designadamente pelo direito de visita.  
Face a tal circunstancialismo, entendendo-se não ser caso de inibição das responsabilidades parentais, 
funcionará (no processamento previsto no artigo 182º da OTM) a previsão do artigo 1918º do CC, 
podendo a “alteração de regime” funcionar como “providência adequada” a afastar a situação de perigo 
detetada. Uma situação de perigo é aquela que tem a potencialidade de gerar um dano, aferindo-se a 
sua existência pela circunstância de se criar para o bem ou valor protegido um estado de insegurança 
existencial, em função do qual já não se pode confiar, totalmente, na ausência de dano.  
A indiciação de uma situação de abuso sexual de uma menor, temporal e situacionalmente associada ao 
regime de visitas ao progenitor não guardião, consubstancia um elevado perigo para a menor, 
justificando amplamente a restrição desse direito de visitas até ao ponto de estar totalmente garantido 
o afastamento desse perigo.  
 
 
Acórdão de 15 de Maio de 2007 (Processo n.º 1216/06.1TBACB.C1) 
Regulação do poder paternal – Indeferimento liminar da petição 
 
Tendo presente a natureza e princípios dos processos de jurisdição voluntária, atendendo à vivência 
atual da menor e a que pode ser necessário adotar medidas ou providências relativas á sua segurança, 
saúde e educação, ou a outros aspetos atinentes à sua vida, cremos ser necessária e conveniente a 
intervenção do Tribunal, com vista a que sejam definidos os aspetos fundamentais que devem ser 
preservados na regulação do exercício do poder paternal relativo à menor em causa, pelo que 
determinamos o regular prosseguimento dos autos. 
 
Acórdão de 19 de Abril de 2005 (Processo nº 1021/05) 
Confiança judicial de menores – Adoção  
 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/6ae6c407aa16efce80257cec00397cb9?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%A3o,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/085e85dd2ae3d33c802577ea005b4d6f?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%B5es,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/69ba38ce3c73dfb9802572e4003b8785?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%B5es,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/c8b9e872431f036280256ffe00525bcd?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%A3o,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
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Medida de confiança a pessoa selecionada para a adoção ou a instituição com vista a futura adoção. 
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. 
Quando, num processo de promoção e proteção, se altera qualquer medida para a de confiança a 
pessoa ou a instituição para futura adoção opera-se uma modificação objetiva da instância, o que obriga 
a um chamamento ao processo dos pais e familiares como se fosse o primeiro. 
Enquanto todas as outras medidas de promoção e proteção não vão além da limitação do exercício do 
poder paternal, a de confiança para futura adoção 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 adotando. 
A necessidade de agilizar a adoção, respeitando o direito da criança e o seu tempo próprio, não permite 
esquecer o dever do Estado na proteção das famílias e dos mais carenciados, Assim, não se pode passar 
por cima dos procedimentos previstos na lei nem simplificar a ação social. O progresso não se faz com 
movimentos pendulares, mas procurando posições de equilíbrio. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 
 
 
Acórdão de 23 de Fevereiro de 2017 (Processo n.º 1912/15.2T8PTM.E1) 
Processo de promoção e proteção de menores – Princípios orientadores da intervenção 
 
As medidas de promoção dos direitos e de proteção 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 
– art. 34.º da LPCJP.  
A menor, tem direito a uma família estruturada, que se constitua como modelo de referência 
estruturante e securizante, capaz de a cuidar, educar e orientar, possibilitando-lhe um normal 
desenvolvimento da sua personalidade.  
Tendo sido colocada em perigo a segurança, saúde e o desenvolvimento da menor por desleixo dos 
progenitores, a medida de institucionalização temporária, com vista a possibilitar a inserção da menor, 
de novo no seio da família natural, apenas seria de manter com esse carácter, caso se verificasse alguma 
possibilidade dos pais interiorizarem a existência de desestruturação do casal e aceitarem as medidas 
propostas de modo a adquirirem as competências inerentes ao efetivo exercício da parentalidade.  
A situação que os factos retratam relativamente a este casal de progenitores, não se compadece com a 
instauração de medidas provisórias, com vista à concessão de oportunidades para ver se há modificação 
definitiva do comportamento no sentido da sua adequação ao normal tratamento da filha dentro dos 
valores inerentes e impostos pela sociedade em que vivemos.  
Não se verificando a possibilidade de modificação comportamental por parte dos progenitores, justifica-
se o decretamento de medida que possibilite uma alteração radical do quadro familiar em que a menor 
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.  
Tendo em consideração o decurso do tempo de institucionalização da menor e que se mostra esgotada 
a intervenção possível junto da sua família natural, é de concluir que o encaminhamento da criança para 
uma futura adoção constitui, no caso, a única e verdadeira alternativa de vida para a menor. 
 
  
Acórdão de 22 de Maio de 2014 (Processo n.º 237/13.2TMFAR.E1) 
Processo judicial de promoção e proteção de menor em perigo – Medida tutelar – Confiança de 
menores 
 
Aplicando-se no âmbito dos processos de promoção e proteção, as regras estabelecidas no Código de 
Processo Civil para os recursos (arts. 549º, nº. 1 do NCPC e 126º da LPCJP), a impugnação da matéria de 
facto deve observar as exigências estabelecidas nos arts. 640º e 662º do NCPC, pelo que não cumprindo 
o recorrente tais exigências deve o recurso, na vertente da impugnação da matéria de facto, ser 
rejeitado.  

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/2f17e5f76163894b802580df0068e4ec?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%B5es,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/2f17e5f76163894b802580df0068e4ec?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%B5es,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/8e631836e50697db80257d3200388c83?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%B5es,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
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A medida de “confiança a instituição com vista a futura adoção” prevista na alínea g) do nº. 1 do citado 
artº. 35º da LPCJP, só deve ser aplicada quando se revelem inadequadas as restantes medidas previstas 
naquele diploma e quando se verifique alguma das situações previstas no artº. 1978º, nº. 1 do Código 
Civil (artºs 38º-A, al. b) e 62º-A ambos da LPCJP).  
Para que se pondere a medida de apoio junto de familiares é necessário que estes se constituam como 
solução alternativa séria para o futuro do menor.  
Perante uma situação em que os progenitores não têm capacidade para proteger os seus filhos e lhes 
proporcionar as condições essenciais ao seu crescimento, colocando em grave perigo a sua segurança, 
saúde, educação e desenvolvimento e tendo ficado demonstrado que não existe qualquer membro da 
família alargada das crianças que se mostre disponível e tenha capacidade para delas cuidar, deve 
encaminhar-se os menores para a adoção, aplicando a medida prevista no artº. 35º, nº. 1, al. g) da 
LPCJP. 
 
 
Acórdão de 11 de Abril de 2012 (Processo n.º 612/09.7TMFAR.E1) 
Regulação das responsabilidades parentais – Superior interesse da criança – Alienação 
 
O poder paternal (ou responsabilidades parentais na terminologia atual) é um poder-dever funcional 
que deve ser exercido altruisticamente no interesse do filho, de harmonia com a função do direito, 
consubstanciada no objetivo primacial de proteção e salvaguarda dos seus interesses; o superior 
interesse da criança é a verdadeira razão de ser, o critério e o limite do poder paternal.  
O exercício do poder paternal deve ser atribuído ao progenitor que estiver em melhores condições para 
corresponder ao interesse do menor.  
Não reúne tais condições a mãe que num processo de alienação parental proíbe/impede todo e 
qualquer contacto da criança com o seu progenitor, denegrindo a sua imagem perante ela e terceiros, 
imputando-lhe comportamentos agressivos e de abusos sexuais, afastados em sede de averiguação 
própria (no processo crime instaurado e nos exames ginecológicos realizados) e mantendo um 
comportamento de obsessiva proteção da criança recusando toda e qualquer colaboração com o 
tribunal na definição da situação da menor.  
Encontrando-se em perigo de ser afetada negativamente no seu direito ao desenvolvimento são e 
normal, no plano físico, moral, intelectual espiritual e social perante a manifesta situação de alienação 
parental da sua progenitora, impõe-se um corte com tal situação.  
Tal corte só é possível, face à total recusa de qualquer colaboração, pela medida radical de alteração da 
guarda da menor, com a sua entrega ao pai, salvaguardando todavia, a manutenção da relação afetiva 
da criança com a mãe através de um regime de visitas adequado. 
 
 
Acórdão de 28 de Junho de 2011 (Processo nº 311/07.4PBBJA.E1) 
Crime de maus tratos a menores – Crime de ofensa à integridade física – Queixa – Direito de queixa – 
Legitimidade  
 
A verificação do crime de ofensa à integridade física pode ocorrer com uma única conduta agressiva, 
desde que pela sua gravidade intrínseca se traduza numa crueldade, insensibilidade e desrespeito pelos 
mais elementares deveres de respeito, de fidelidade, de coabitação, cooperação e assistência e pela 
dignidade humana. 
Certo é que, esta querela doutrinária e jurisprudencial foi, em sede da revisão de 2007 do Código Penal, 
resolvida, resultando hoje claramente dos preceitos correspondentes – os artigos 152º, sob o título 
‘’Violência doméstica’’ e 152º-A, sob o título ‘’Maus tratos’’ – que os maus tratos físicos ou psíquicos 
infligidos pelo agente integrarão o tipo sejam reiterados ou não.  
No que respeita ao elemento subjetivo, este crime é essencialmente doloso, estendendo-se o dolo ao 
próprio resultado danoso da integridade física, não se bastando com um dolo de perigo de afetação da 
saúde e do normal desenvolvimento da personalidade e da dignidade humana.  
Quer se atente na redação dada ao artigo 113º, do Código Penal, em vigor à data da prática do crime em 
apreço, a conferida pela Lei nº 65/98, de 02.09 vigente a partir de 07.09.1998 (e a que nos importa), 
quer na resultante da Lei nº 59/2007, de 04.09, indiscutivelmente, tratando-se de ofendido menor de 
dezasseis anos de idade o exercício do direito de queixa pertence aos representantes legais do menor, 
os seus progenitores – cfr. nº 3, do artigo 113º, do Código Penal e ainda os artigos 1878º, nº 1 e 1881, nº 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/52a037a9dccb689680257de10056fb76?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/876db3ef8e54950e80257de10056f5c5?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%A3o,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/876db3ef8e54950e80257de10056f5c5?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%A3o,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
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1, do Código Civil – e, na sua falta, às pessoas indicadas nas alíneas a) e b), do nº 2, do mencionado 
artigo 113º. 
Nestas compreendida não está a Diretora de Instituição de Casa Pia ou de organismo similar. 
Na verdade, terceira pessoa, para além das supra indicadas, só terá legitimidade para o exercício do 
direito de queixa, tratando-se de ofendido menor de dezasseis anos de idade, se o tribunal lho tiver 
confiado por acordo ou decisão judicial ou quando se verifique alguma das circunstâncias a que alude o 
artigo 1918º, do Código Civil. Cabe, então, aquela os poderes e deveres dos pais que forem exigidos 
para o adequado desempenho das suas funções, sendo certo que, ainda assim, o tribunal decide em que 
termos são exercidas as responsabilidades parentais na parte não prejudicada por aquela confiança a 
terceira pessoa – cfr. Artigo 1907º, do Código Civil.  
Ademais, qualquer decisão relativa às responsabilidades parentais, sua limitação ou inibição é 
obrigatoriamente (e oficiosamente) comunicada à repartição do registo civil competente a fim de ser 
registada e naturalmente averbada no assento de nascimento do menor – cfr. artigo 1920º-B, do Código 
Civil. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES 
 
 
 
Acórdão de 12 de Junho de 2014 (Processo nº 461/13.8TMBRG.G1) 
Processo judicial de promoção e proteção de menores – Confiança judicial de menores – Adoção 
 
Não sendo expectável a aquisição das competências mais elementares dos pais biológicos para prover 
aos cuidados normais de uma filha com cerca de um ano de idade, falta de preparação que se apresenta 
crónica e motivou apoio social por várias entidades, ao longo de 15 anos, sem qualquer êxito, e 
justificou já a adoção de uma outra filha mais velha, deve aquela criança ser entregue para adoção.  
Naquele quadro circunstancial não se justifica melhor averiguação das condições de vida da avó da 
menor que já teve necessidade de apoio da Segurança Social, vive na Alemanha desde data recente, 
onde já teve trabalho e agora está desempregada e que, pese embora tenha manifestado vontade de 
acolher a neta, não colaborou como podia e devia com o processo, deixando incerta a sua motivação, a 
sua determinação e, assim também, o futuro da criança, sendo preferível a adoção. 
 
 
Acórdão de 19 de Fevereiro de 2013 (Processo n.º 119/08.0TMBRG.G1) 
Responsabilidades parentais – Guarda de menor – Direitos de menor 
 
O poder paternal (responsabilidades parentais na terminologia mais atual) é um poder-dever, estando o 
seu exercício submetido, altruisticamente, ao interesse da criança.  
Tal princípio funciona como critério e limite do mesmo, não só nas situações que determinam a sua 
inibição, mas também na aplicação de providências que o limitam.  
Ao regular o exercício do poder paternal /responsabilidades parentais o tribunal deve proferir a decisão 
que lhe pareça a mais conveniente e oportuna, a que melhor serve os interesses em causa.  
O objetivo das normas sobre a regulação do poder paternal não é promover a igualdade entre os pais ou 
a alteração das funções de género, mas sim garantir à criança a continuidade da relação afetiva com a 
pessoa de referência.  
Os pais devem sentir-se os “ responsáveis” pelo bem-estar dos filhos, pelo que devem ser sensatos e 
equilibrados respeitando quer o acordo feito ou a decisão proferida no interesse dos filhos 
 
 
Acórdão de 18 de Abril de 2013 (Processo nº 760/10.0TAGMR.G1) 
Execução de custas – Tribunal de família – Tribunal competente  
 
Na inexistência de Tribunal de Família na respetiva circunscrição, é competente para tramitar uma 
execução por custas proveniente de processo de inibição e limitação ao exercício das responsabilidades 
parentais que correu termos nos Juízos Cíveis de Guimarães, o Juízo de Execução do Tribunal da 
Comarca, nos termos do n.º 2 do art. 3.º da LOFTJ. 
 

http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/5a8d5999a7ff909380257d17004b4164?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%A3o,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/f644d53a120592bc80257b2c005946e4?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%B5es,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/ba5cc15a8839475880257b6a003b0988?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%A3o,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/ba5cc15a8839475880257b6a003b0988?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%A3o,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
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Acórdão de 11 de Outubro de 2012 (Processo nº3611/11.5TBVCT.G1) 
Processo judicial de promoção e proteção de menores em perigo – Recurso – Impugnação da matéria de 
facto – Medida tutelar – Medida cautelar – Perigo – Confiança judicial de menores 
 
Aplicando-se, no âmbito dos processos de promoção e proteção, as regras estabelecidas no Código de 
Processo Civil para os recursos (cfr. não só o art. 463º, nº 1 do CPC como também o disposto no art. 
126º da LPCJP), a impugnação da matéria de facto deve observar as exigências estabelecidas nos arts. 
712º e 685º-B do CPC, pelo que não cumprindo o recorrente tais exigências deve o recurso, na vertente 
da impugnação da matéria de facto, ser rejeitado. 
Encontra-se em situação de perigo, justificadora e legitimadora de intervenção no âmbito de processo 
de promoção e proteção, o menor cujos progenitores não lhe prestam os cuidados ou a atenção 
adequados à sua idade (art. 3º, nº 2, alínea c) da LPCJP) – o progenitor, porque desde sempre se demitiu 
das suas responsabilidades parentais, não contribuindo, minimamente, por qualquer forma, para a 
satisfação das necessidades de desenvolvimento emocional e afetivo do menor, sequer para o 
suprimento das suas necessidades estritamente básicas (guarda, alimentação, saúde, higiene, segurança 
e outros cuidados quotidianos permanentes que um recém-nascido demanda); a progenitora, porque 
teve comportamento caracterizado por marcada e acentuada inabilidade de gerir as suas 
responsabilidades parentais para com um recém-nascido, revelando crescente inabilidade para cuidar 
do menor, seja ao nível da prestação dos cuidados básicos de higiene ou de alimentação, seja ao nível 
do incremento e fomento dos imprescindíveis laços emocionais e afetivos. 
Resultando do quadro factual apurado, objetivamente, situação de inexistência ou, no mínimo, de sério 
comprometimento dos vínculos afetivos próprios da filiação e mostrando-se insuficiente e inadequada a 
promoção da integração do menor (atualmente com pouco mais de dezasseis meses) na sua família 
natural (pois de nenhum dos progenitores recebeu o menor os cuidados e afeição adequados, não se 
vislumbrando que os possa receber de quem quer seja que integre a sua família alargada – o progenitor 
demitiu-se da sua responsabilidade e a progenitora não goza de qualquer retaguarda familiar), é 
conforme aos princípios do superior interesse da criança, da proporcionalidade e atualidade e da 
prevalência das soluções familiares sobre as institucionais, a aplicação da medida de confiança a 
instituição com vista a futura adoção. 
 
 
Acórdão de 14 de Abril de 2011 (Processo n.º 382/08.6TMCBR.G1) 
Menor – Proteção da criança – Promoção  
 
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 afetiva com o filho. 
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. 

 
 
Acórdão de 9 de Julho de 2009 (Processo nº 565/05.0TBEPS.G1) 
Menores – Adoção 
 
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 
autorregeneração, 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.  
Não obstante a sua inequívoca relevância, não bastam o afeto, 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.  

http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/8f55253b088fb2da80257ab1005081aa?OpenDocument&Highlight=0,inibi%C3%A7%C3%A3o,e,limita%C3%A7%C3%A3o,ao,exerc%C3%ADcio,das,responsabilidades,parentais
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/4afc54959014d90780257896004f8768?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/4afc54959014d90780257896004f8768?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/4afc54959014d90780257896004f8768?OpenDocument
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É patente estarem seriamente comprometidos os vínculos afetivos 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 adoção, 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).  
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 adoção, 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 atualidade, densificados, neste âmbito, no art. 4º da LPCJP. 
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