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Jurisprudência Temática de Direito da Família 
N.º 22 – Setembro 2015 
 

SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA 
 
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
Acórdão de 8 de Maio de 2013 (Processo n.º 1015/11.9TMPRT.P1.S1) 
Alimentos a menores – Desconhecimento da concreta situação do obrigado 
 
O tribunal deve proceder à fixação de alimentos a favor do menor, ainda que se desconheça no processo 
a concreta situação de vida de um dos progenitores obrigado a alimentos, num caso em que se não 
vislumbra a existência de responsáveis subsidiários pela dívida alimentar, já que o interesse 
fundamental do menor sobreleva a indeterminação factual dos meios de subsistência do obrigado a 
alimentos – cabendo às instâncias, através do recurso a presunções naturais e a juízos de equidade, 
estabelecer um patamar mínimo de rendimento presumível, com base no qual fixarão a contribuição a 
cargo do progenitor ausente, a suportar efectivamente pelo Fundo de Garantia de Alimentos a Menores. 
 
 
Acórdão de 4 de Março de 2013 (Processo n.º 228/11.8TBBCL.G1) 
Estabilidade psicológica e afectiva – Manutenção da relação afectiva – Figura primária de referência 
 
O menor, pela especialidade da sua situação face ao adulto, tem direito a uma proteção especial que lhe 
preserve o seu futuro e o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade, congregando-se essa 
ideia na expressão "superior interesse" da criança. 
O exercício do poder paternal deve estar submetido ao interesse da criança, devendo dar-se prevalência 
à continuidade da estabilidade psicológica e afetiva que vem sendo vivenciada pelas crianças. 
Aí se incluindo a necessidade de a criança manter a continuidade da relação afetiva com a pessoa de 
referência – aquela com quem mantém uma relação afetiva recíproca e estável, quem lhe presta os 
cuidados, que a ama e protege, quem lhe proporciona condições para o seu desenvolvimento físico e 
psíquico, que a integrou na sua vida familiar e no meio que a circunda. 
 
 
Acórdão de 27 de Setembro de 2011 (Processo n.º 4393/08.3TBAMD.L1.S1) 
Alimentos a menores – Desconhecimento da concreta situação do obrigado e paradeiro 
 
A essencialidade de que se reveste para o interesse do menor a prestação alimentar impõe ao tribunal 
que lhe confira o necessário conteúdo, não se podendo dar, e ter, por satisfeita pela constatação da 
falta de elementos das condições económicas do progenitor requerido, particularmente se por ausência 
deste em parte incerta ou de colaboração sua. Mesmo no caso de se desconhecer o paradeiro e a 
situação económica do progenitor, deve fixar-se a pensão de alimentos devidos a menor. 
Não o fazer, deixando para o futuro, de duração incerta se não mesmo inalcançável, campo para novas 
iniciativas por banda da mãe dos menores ou do MP com o objectivo de descobrir o paradeiro do 
requerido-pai e as suas condições de vida ou expectar o seu surgimento, compromete inevitavelmente a 
eficácia jurídica da satisfação das necessidades básicas dos menores alimentandos, prolongando no 
tempo de forma injustificada a carência continuada de recebimento de qualquer prestação social de 
alimentos. 
 
 
Acórdão de 4 de Fevereiro de 2010 (Processo n.º 1110/05.3TBSCD.C2.S1) 
Critérios concretizadores – Figura primária de referência 
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Critério orientador, na regulação do poder paternal é o superior interesse do menor, conceito aberto 
que carece de concretização, por parte do Juiz, devendo tomar-se em linha de conta a disponibilidade 
afectiva demonstrada pelos progenitores, ou terceira pessoa, a capacidade, ou não, dos progenitores 
em promoverem o harmonioso desenvolvimento do menor e de se adaptar às suas necessidades.  
É o superior interesse da criança que norteia toda a regulação do exercício do poder paternal, e, 
modernamente, tem-se entendido que o factor relevante para determinar esse interesse é constituído 
pela regra da figura primária de referência, segundo a qual a criança deve ser confiada é pessoa que 
cuida dela no dia-a-dia.  
Por outro lado, este critério está em harmonia com as orientações legais acerca do conteúdo do poder 
paternal e com as que consideram a vontade da criança como um factor decisivo na resolução de 
questões que dizem respeito á sua vida. 
A regra da figura primária de referência é um critério objectivo e funcional, relacionado, como se disse, 
com o dia-a-dia da criança, ou seja, com a realização de tarefas concretas prestadas ao menor, no 
quotidiano.  
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 
 

 
Acórdão de 3 de Fevereiro de 2015 (Processo n.º 764/11.6TMLSB-A.L1-7) 
Critérios concretizadores – Progenitores a residir em países diferentes 
 
Em caso de divórcio e/ou separação dos membros do casal, de nacionalidades distintas, com o regresso 
de um deles ao seu país natural, conciliar o exercício das responsabilidades parentais com a entrega da 
criança a um dos progenitores e a fixação da residência desse menor, não pode nem deve deixar de ser 
ponderado à luz do “superior interesse da criança”. 
O “superior interesse da criança” é um conceito indeterminado, que tem vindo a ser determinado à luz 
dos instrumentos legislativos, quer de direito internacional quer nacional, radicando na ideia de procura 
da solução mais adequada para a criança, aquela que melhor a salvaguarde, melhor promova o seu 
harmonioso desenvolvimento físico, intelectual e moral, bem como a estabilidade emocional, tendo em 
conta a sua idade, o seu enraizamento ao meio sócio-cultural, mas também a disponibilidade e 
capacidade dos progenitores em assegurar tais objectivos. 
Assim, o “superior interesse da criança” deve ser valorado, desde logo, no âmbito da família a que a 
criança pertence, com os concretos progenitores em causa e com os contornos que cada situação 
familiar encerra, devendo ponderar-se que um pai ou uma mãe que estejam privados da sua liberdade 
de acção e realização pessoal, profissional ou outra, não constituem figura parental de referência para 
uma criança 
Sendo natural o regresso da mãe das menores a sua casa, à sua família e ao seu país, Espanha, após 
terminar o seu casamento em Portugal, onde vivia, não se mostrando tal opção como injustificada ou 
caprichosa, antes como adequada e necessária em termos profissionais e tendo o pai dupla 
nacionalidade, relações familiares e de trabalho em Espanha, onde mantém o seu domicílio fiscal, com 
facilidades de contacto regulares com as filhas que permitam o desejado e são convívio entre pai e 
filhas, não se verifica um condicionalismo que desaconselhe que as menores possam passar a ter a sua 
residência fixada em Espanha, com a mãe. 
 
 
Acórdão de 29 de Abril de 2014 (Processo n.º 454/13.6TBVFX.L1-1) 
Integração familiar – Primazia das relações biológicas 
 
Há que privilegiar a integração familiar perante a institucionalização, ou seja, dar primazia às 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. 
 
 
Acórdão de 10 de Abril de 2014 (Processo n.º 6146/10.OTCLRS.L1-7) 
Promoção e protecção – Integração familiar 
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Uma dos princípios orientadores da intervenção a fazer com vista à promoção dos direitos e proteção da 
criança ou do jovem em perigo é, segundo o estatuído no artigo 4.º, alínea g), da Lei n.º 147/99, de 1 de 
Setembro (LPCJP), o de dar prevalência a medidas que integrem aqueles na sua família. 
Mas qualquer das medidas enunciadas nas várias alíneas do n.º 1 do artigo 35.º do mesmo diploma visa, 
em satisfação do superior interesse do menor - outro dos princípios orientadores da intervenção, nos 
termos do citado artigo 4.º, 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 artigo 34.º da LPCJP. 
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 n.º 1 do 
artigo 35.º, e melhor caraterizadas nos artigos 39.º e 40.º, respetivamente, todos da mesma Lei. 
 
 
Acórdão de 2 de Julho de 2013 (Processo n.º 2325/08.8TBCSC.L1-1) 
Comportamentos susceptíveis de gerar perigo – Disfuncionalidades da família biológica 
 
É incontestável que a lei protege e tutela a família natural, cfr. artigos 67.º, 68.º e 36.º 
da Constituição da República Portuguesa (CRP), reconhecendo aos pais «o direito e o dever de educação 
e manutenção dos filhos», bem como que a criança não deve ser separada de seus pais contra a vontade 
destes, salvo se tal separação se mostrar necessária ao interesse superior da criança, cfr. decorre do n.º 
6 do artigo 36.º da CRP e disposto e do artigo 9.º, n.º 1 da Convenção dos Direitos da Criança (CDC). 
Assim, quer porque decorre daquela norma de direito internacional, quer porque está consagrado no 
diploma fundamental de direito interno, a CRP, é consentida a separação da criança dos seus pais 
quando estes não cumpram os seus deveres fundamentais enquanto progenitores (cfr. artigo 36.º, n.º 6 
da CRP). 
 
São susceptíveis de pôr em perigo a criança ou o jovem não só os comportamentos dos pais que se 
consubstanciem em maus-tratos (físicos ou psicológicos) ou negligência, mas também podem 
consubstanciar um perigo concreto para a criança ou jovem, designadamente para a sua formação e 
educação, "o insucesso na garantia do bem-estar material e psicológico da criança, necessário ao seu 

desenvolvimento saudável e harmonioso". 
Tratando-se os presentes autos de um processo de jurisdição voluntária (artigo 100.º da Lei n.º 147/99), 
o tribunal não está sujeito a critérios de legalidade estrita, devendo fazer uma apreciação casuística de 
todas as circunstâncias relevantes do caso concreto, mas sempre ponderando o princípio fundamental 
do interesse superior da criança (artigo 4.º, alínea a) da LPCJP).  
O conceito de interesse do menor tem de ser entendido em termos absolutamente amplos de forma a 
abarcar tudo o que envolva os legítimos anseios, realização e necessidades daquele nos mais variados 
aspecto: físico, intelectual, moral, religioso e social.  
Como é consabido é na infância e na adolescência que a personalidade da criança se constrói e se 
desenvolve, sendo fundamental que o seu crescimento decorra num ambiente saudável e equilibrado 
para que, quando adulto, seja um ser equilibrado, feliz e integrado nos valores sociais vigentes.   
É, em primeira análise, sobre os pais que recai a obrigação de prestar à criança os cuidados necessários 
e adequados e lhe proporcionar o afecto de que necessita para um crescimento harmonioso.  
Se a família biológica apresenta dificuldades na assunção das suas responsabilidades parentais, mas se 
há possibilidade de colmatar essas deficiências, há que apoiá-las com vista à assunção das competências 
necessárias. Porém, se a família biológica apresenta disfuncionalidades de tal forma graves que 
comprometem o estabelecimento de uma relação afectiva gratificante e securizante para a criança é 
imperativo constitucional que se salvaguarde o interesse da criança, particularmente através da 
adopção.  
Assim, impõe-se que primeiramente se pondere a qualidade e a continuidade dos vínculos afectivos 
próprios da filiação, mas tendo presente que o interesse da criança não se pode confundir com o 
interesse dos pais ou de terceiros (família alargada). 
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Acórdão de 21 de Maio de 2013 (Processo n.º 556/10.0TMLSB.L1-7) 
Progenitores a residir em países diferentes 
 
Não podendo ser negado o direito da apelante (estrangeira) de regressar ao seu país de origem, não se 
mostrando tal deslocação contrária ao interesse do menor, antes se revelando de acordo com o mesmo, 
permitindo à apelante procurar melhores condições de vida, e não impossibilitando, de todo, os 
contactos directos com o pai, afigura-se-nos que deve o tribunal permitir a deslocação de residência do 
menor para o país de origem da mãe. 
 
 
Acórdão de 4 de Dezembro de 2012 (Processo n.º 731/04.6TMLSB-H.L1-1) 
Critérios concretizadores – Importância prevalente das necessidades dos filhos 
 
O superior interesse da criança deve estar sempre presente em cada caso concreto e, com ele, 
pretende-se assegurar um desenvolvimento harmonioso da criança ou jovem, tendo em conta as suas 
necessidades, bem como a capacidade dos pais para as satisfazer e ainda os valores dominantes no 
meio envolvente. 
Aos progenitores compete criar para os filhos uma condição de vida que corresponda a um patamar 
normal dentro das condicionantes sócio-económicas de que disponham. 
Em sede de fixação de pensão de alimentos, há que ponderar que as necessidades dos filhos sobrelevam 
a disponibilidade económica do progenitor devedor de alimentos. 
A assunção da responsabilidade parental impõe que as necessidades dos filhos tenham uma importância 
prevalecente e prioritária. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 
 
 
Acórdão de 23 de Fevereiro de 2015 (Processo n.º 10799/12.6TBVNG.P1) 
Prevalência do interesse do menor 
 
Na regulação do exercício das responsabilidades parentais, deverão ser observados como princípios 
fundamentais o interesse do menor e a igualdade entre os progenitores, prevalecendo o interesse do 
menor, sem prejuízo de outros interesses legítimos e relevantes cuja consideração se imponha no caso 
concreto. 
 
 
Acórdão de 25 de Novembro de 2014 (Processo n.º 2370/07.0TBVNG-A.P1) 
Jurisdição voluntária – Princípio do contraditório – Contacto com ambos os progenitores – Inibição 
 
Nos processos de jurisdição voluntária relativos à regulação das responsabilidades parentais, mais do 
que a composição dos interesses dos pais em conflito, releva sobretudo o interesse do menor, a regular. 
Por isso mesmo, ao contrário do que sucede na jurisdição contenciosa, o princípio do contraditório na 
jurisdição voluntária não se estende sempre e necessariamente ao direito de cada um dos progenitores 
a produzir as provas que bem entenda.  
O juiz, enquanto árbitro, tem a palavra final. Só deve admitir as provas que considere necessárias à 
tutela do interesse que lhe compete salvaguardar. 
Esta limitação, no entanto, não se estende ao princípio da audiência contraditória; ou seja, o direito, por 
exemplo, de um dos pais a deduzir oposição às pretensões pelo outro formuladas ou o direito a 
desvalorizar o alcance probatório da prova oferecida ou oficiosamente recolhida, a qual pode ser 
contraditada ou aceite. 
O tribunal deve decidir sempre de harmonia com o interesse do menor, incluindo o de manter uma 
relação de grande proximidade com os dois progenitores, tomando decisões que favoreçam amplas 
oportunidades de contacto com ambos. 
Assim, só em casos excepcionais e devidamente fundamentados o direito de visitas em relação ao 
progenitor que não tem a guarda do menor deve ser suprimido. 
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Acórdão de 14 de Janeiro de 2014 (Processo n.º 21/05.7TBVLP-A.P1) 
Jurisdição voluntária – Audiência prévia da criança – Inibição 
 
Nos processos de regulação das responsabilidades parentais, enquanto processos de jurisdição 
voluntária, a concretização do interesse do menor sobrepõe-se à obediência ao iter formal do processo, 
extraída do princípio dispositivo. 
Decorre da lei, de regulamentos da União Europeia e de convenções internacionais vinculantes do 
Estado Português que o decurso do convívio da criança com o progenitor não guardião também não 
dispensa a audição prévia da criança. 
Não pode porém o progenitor que tem a guarda facilmente se refugiar em impressões momentâneas da 
criança, ou, ao menos, não estruturadas, para nada fazer e, até na prática, vir a impedir o convívio com 
o progenitor não guardião.  
 
Como na vida e em todo o ordenamento jurídico, também no direito das crianças e jovens não existem 
absolutos, realidades rígidas ou intocáveis, cumprindo ao tribunal, na auscultação da vontade da criança 
ou do jovem, distinguir o verdadeiro do falso, a opinião do facto, quer naquilo que a criança ou o jovem 
se contam a si próprios, quer por via daquilo que os outros lhes dizem. 
A negação ou supressão do direito ao convívio com o progenitor sem a guarda dos filhos apenas poderá 
justificar-se – e como última ratio – no quadro de um conflito extremo entre o interesse da criança e o 
direito referido. 
 
 
Acórdão de 21 de Outubro de 2013 (Processo n.º 762-A/2001.P2) 
Acção tutelar comum – Convívio com tios – Prevalência do interesse da criança face ao dos progenitores 
 
No âmbito do disposto no artigo 1918.º do CC, nada impede que os tios da criança, que ao longo de 10 
anos, conviveu com eles, gerando profundos laços de afecto, de modo que, a mesma chama a tia de 
“mãe”, com o consentimento e conhecimento do pai, a cuja guarda a menor se encontra confiada, 
possam vir, através de processo tutelar cível, sob a forma de acção tutelar comum (artigo 
210.º da OTM), requerer providências adequadas a restabelecer o convívio com a menor, contra o pai 
que proibiu o contacto da menor com aqueles, desejando ela conviver com eles.  
O interesse do pai em reorganizar a sua vida familiar, não pode prevalecer em relação ao interesse do 
seu filho/menor que pretende manter a relação de afecto que estabeleceu, ao longo de 10 anos, com os 
tios com quem o pai cortou relações e proibiu o contacto.  Aquele interesse legítimo do pai da menor 
não é proporcional, ao interesse superior da mesma, princípio aplicável e a proteger nos processos 
tutelares cíveis. 
Não protege o interesse superior da menor, a decisão de proibir menor de 14 anos de idade de conviver 
com tios paternos com quem conviveu toda a vida e estabeleceu fortes laços afectivos, invocando para 
o preterir, o interesse do pai em querer organizar a sua vida familiar, após casamento com outra pessoa 
e por estar em conflito com aqueles, com quem manteve e incentivou o relacionamento da menor 
durante mais de 10 anos. 
 
 
Acórdão de 10 de Julho de 2013 (Processo n.º 9458/11.1TBVNG-A.P1) 
Acolhimento em instituição 
 
O interesse da criança (ou jovem) constitui o parâmetro material básico de qualquer política de 
protecção de crianças e jovens. 
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. 
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. 
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Acórdão de 12 de Março de 2012 (Processo n.º 2182/10.4TBVFR.P1) 
Critérios concretizadores 
 
O superior interesse da criança não pode ser um conceito abstrato, enformado por soluções idênticas 
para uma multiplicidade de casos, mas um juízo concretizado pelas particularidades de cada situação, às 
quais se pergunta qual a solução mais adequada para a progressão do crescimento integral da criança. 
Por isso, também não é um juízo de culpa sobre os progenitores, mas uma prognose sobre o melhor 
caminho futuro para os filhos menores, ponderada nas circunstâncias reais do presente. 
 
 
Acórdão de 31 de Janeiro de 2012 (Processo n.º 57/05.8TMMTS-A.P1) 
Preferência do menor – Não coincidência entre a preferência e o superior interesse – Alimentos a menor 
 
A atendibilidade da preferência revelada pelos menores quanto ao progenitor com o qual pretendem 
residir radica na ponderação de que, geralmente, tal preferência coincidirá com o critério 
norteador da decisão (com o interesse do menor). 
Não se verificando tal coincidência entre o interesse o do menor e a sua declarada preferência, esta não 
se apresentará como decisiva. 
Na decisão ou escolha do progenitor com quem o menor deve residir não podem ser valorizados 
exclusivamente aspectos ou vertentes puramente emocionais, afectivas ou sentimentais, devendo 
ponderar-se conjugadamente todas as vertentes do desenvolvimento do menor. 
 
Não releva, quanto à obrigação de alimentos devidos a filho menor, apreciar se o progenitor com quem 
o menor reside tem capacidade económica para suportar, integralmente, o sustento do menor, antes 
importando apreciar se o progenitor com o menor não reside tem capacidade para prestar alimentos ao 
seu filho, pois se assim for de concluir, deve a prestação ser estabelecida no montante proporcionado a 
tal possibilidade. 
Tem de considerar-se que uma progenitora que aufere proventos mensais de 524,52€ tem condições 
para prestar alimentos ao seu filho menor, prestes a completar 14 anos, ao qual não são conhecidas 
necessidades especiais. 
 
 
Acórdão de 7 de Abril de 2011 (Processo n.º 180/05.9TMMTS-B.P1) 
Critérios concretizadores – Alteração da residência do menor – Questão de particular importância 
 
O superior interesse da criança deve estar sempre presente em cada caso concreto e, com ele, 
pretende-se assegurar um desenvolvimento harmonioso da criança ou jovem, tendo em conta as suas 
necessidades, bem como a capacidade dos pais para as satisfazer e ainda os valores dominantes no 
meio envolvente. 
Daí que as últimas alterações legislativas dos correspondentes normativos tenham reforçado a 
necessidade de os progenitores manterem contacto profícuo entre si na prossecução dos interesses dos 
filhos e o direito à informação do progenitor que não exerça as responsabilidades parentais sobre o 
modo do seu exercício, designadamente quanto à educação e condições de vida, o que deve ser 
promovido e acautelado pelo tribunal. 
Por isso e porque o estabelecimento da residência permanente ou habitual da criança é uma questão de 
“particular importância para a sua vida”, é de considerar que a mudança daquela para o estrangeiro na 
companhia do progenitor com quem vive habitualmente, sem cumprimento prévio do dever de 
informação do outro progenitor, sem a sua participação nessa decisão e sem intervenção judicial, é um 
acto ilícito e representa uma frustração dos objectivos delineados no reformulado artigo 1906.º do 
Código Civil. 
O novo regime aplica-se ao incidente de incumprimento suscitado em processos pendentes à data da 
sua entrada em vigor, não obstante não se tratar de uma nova acção, à semelhança da alteração da 
regulação, por estarem em causa normas de interesse e ordem pública que dispõem directamente sobre 
os efeitos da filiação. 
O incidente de incumprimento não é o meio adequado para fazer desencadear um procedimento 
internacional destinado a efectivar o cumprimento das visitas, por serem autónomos e independentes. 
 
 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/07603956912b2d38802579d5003115e8?OpenDocument&Highlight=0,interesse,da,crian%C3%A7a
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/3d225710c19f975e802579a0003e4e79?OpenDocument&Highlight=0,interesse,da,crian%C3%A7a
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/ac9fd177c72092c58025787e00459b8f?OpenDocument&Highlight=0,interesse,da,crian%C3%A7a
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/ac9fd177c72092c58025787e00459b8f?OpenDocument&Highlight=0,interesse,da,crian%C3%A7a
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JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA 
 
 
Acórdão de 30 de Junho de 2015 (Processo n.º 140/14.9T8CLD-A-.C1) 
Jurisdição voluntária – Grave conflito entre os progenitores – Instituição de acolhimento 
 
No âmbito da jurisdição de menores o Tribunal tem o poder-dever de investigar livremente os factos, 
coligir provas, ordenar inquéritos e recolher as 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 (artigos 150.º, 157.º e 210.º da OTM, e 
986.º, n.º 2, do CPC).  
Constitui um interesse superior do menor poder privar e manter contactos com ambos os progenitores 
– quando estes tenham capacidade para assegurar o desenvolvimento psicoafectivo da criança –, de 
modo a assegurar o seu bem-estar e desenvolvimento integral (artigo 1906.º, n.º 7 do 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 sejam 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 
artigos 1907.º e 1918.º do CC, 157.º, n.º 1 e 210.º da OTM. 
 
 
Acórdão de 3 de Março de 2015 (Processo n.º 289/13.5TMCBR.C1) 
Bebé institucionalizado – Desinteresse e incapacidade dos progenitores – Adopção 
 
Os interesses da criança constituem o parâmetro material básico de qualquer política de protecção 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 
(meramente teórica e sem qualquer consistência prática) de os pais virem a adquirir as condições 
necessárias para a acolher e para lhe proporcionar o afecto, 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 protecção de acolhimento em instituição tendo em vista a futura 
adopção – mesmo contra a oposição dos pais – da menor cuja educação, saúde e segurança se 
encontram comprometidas, por omissão de seus progenitores, que revelaram desinteresse e 
incapacidade em assumir as responsabilidades parentais. 
 
 
Acórdão de 10 de Julho de 2013 (Processo n.º 493/10.8TBMGL-A.C1) 
Promoção e protecção – Principio da proporcionalidade – Primazia das relações biológicas 
 
A LPCJP (Lei n.º 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 (artigos 1.º e 3.º).  
Essa intervenção deverá pautar-se pelos princípios orientadores enunciados no artigo 4.º, 
referenciando-se, desde logo, na al. a), o interesse superior da criança. 
Na aplicação de uma medida de promoção e protecção deve também observar-se o princípio da 
proporcionalidade, contemplado no artigo 4.º, al. e) da LPCJP. 
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 às medidas que integrem a criança na sua família (artigo 4.º, al. g) da LPCJP). 
O superior interesse da criança deve ser realizado tanto quanto possível dentro do enquadramento 
familiar natural, da família biológica e/ou alargada.  
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. 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/1ada4929fab3bac780257e8300382b3b?OpenDocument&Highlight=0,superior,interesse,crian%C3%A7a,menor
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/db34a98bcd18b51480257e2000399e63?OpenDocument&Highlight=0,superior,interesse,crian%C3%A7a,menor
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/382f5574fc11a59780257bf90050ebf3?OpenDocument&Highlight=0,superior,interesse,crian%C3%A7a,menor
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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 n.º 1 do artigo 1978.º do 
CC) e só pode ser decidida nas situações descritas nas diversas alíneas do mesmo n.º 1. 
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. 
 
 
Acórdão de 18 de Setembro de 2012 (Processo n.º 975/06.6TMCBR-F.C1) 
Integração familiar 
 
O artigo 35.º da Lei n.º 147/99, deve ser lido de modo integrado, alternativo e no sentido crescente de 
gravidade, não sendo obviamente por mero acaso ou má leitura do legislador que a parentalidade – 
consanguínea ou adoptiva – assume o primeiro lugar entre as medidas – provisórias ou definitivas – de 
promoção e protecção das crianças e jovens em risco. 
Conforme consagra o n.º 1 do artigo 3.º da Convenção sobre os Direitos da Criança – todas as decisões 
relativas a crianças, adoptadas por instituições públicas ou privadas de protecção social, por tribunais, 
autoridades administrativas ou órgãos legislativos, terão primacialmente em conta o interesse superior 
da criança (cf. alínea a) do artigo 4.º da Lei n.º 147/99; e n.º 2 do artigo 1978.º do CC) – e sabendo nós 
que o ”superior interesse da criança”, enquanto conceito jurídico indeterminado, carece de 
preenchimento valorativo, cuja concretização tem que acolher e respeitar o quadro constitucional que 
lhe confere um conjunto de direitos e vincula o Estado a protegê-lo, visando o seu desenvolvimento 
integral, então, consideramos que vale a pena corrermos riscos no interesse das menores e aplicar-lhes 
uma medida que as faça regressar, provisoriamente, ao seio familiar muito próximo – avós – onde 
seguramente vão encontrar a paz que necessitam. 
 
 
Acórdão de 20 de Junho de 2012 (Processo n.º 450/11.7TBTNV-A.C1) 
Jurisdição voluntária – Convívio com padrinho – Audição da criança 
 
Se o facto de o processo de regulação do exercício das responsabilidades parentais ter a natureza de 
processo de jurisdição voluntária viabiliza a busca da melhor solução, alijada de peias normativas e de 
forma, o conceito de superior interesse de criança orienta o julgador no sentido de sempre curar por 
encontrar a solução que – não só objectivamente mas também à «luz» dos afectos, do grau de 
desenvolvimento psíquico, da percepção da distinta dimensão do tempo da infância e dos efeitos dos 
dias no estádio de desenvolvimento do menor concreto – lhe construa, à medida exacta desses 
elementos e das suas necessidades, um universo em que possa rever-se, encontrar-se e crescer em 
plenitude. 
Não se extrai do artigo 1887.º-A do Código Civil ou de qualquer outro preceito aplicável que distintas 
relações, outros afectos, ainda que relativos a terceiros, não possam merecer relevo regulatório no 
momento da decisão incidente sobre o exercício das responsabilidades parentais – nem esta expressão 
(“parentais”) nos deve afastar desta conclusão, já que exprime apenas o núcleo e a origem do instituto e 
não fala da felicidade e dos interesses da criança, que tudo dominam. 
Tendo uma criança estabelecido com o seu padrinho, que dela cuidou desde pequena, uma relação 
idêntica à de filiação e sendo esta a sua figura primária de referência, o seu interesse reclama a fixação 
ao mesmo de um regime de visitas. 
Este direito de visita é legalmente admissível, nos termos da al. d) do artigo 146.º e no 150.º, ambos da 
OTM, do artigo 1410.º (actual 987.º) do CPC, e Regulamento (CE) n.º 2201/2003 do Conselho de 
27/11/2003. 
Quer o artigo 12.º da Convenção sobre os Direitos da Criança quer o Direito interno constituído impõem 
a audição da criança, sendo que, no caso português, tal audição deve ser, por regra, realizada pelo juiz. 
 
 
Acórdão de 2 de Junho 2009 (Processo n.º 810/08.0TBCTB.C1) 
Critérios concretizadores – Reunião dos irmãos  
 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/781eaa5894c4857a80257aa1003a75a8?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/94d01a78963e00ea80257a370048565d?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/0/843bf2219745e928802575d60036b356?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/0/843bf2219745e928802575d60036b356?OpenDocument
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O critério essencial a ter em conta na regulação do poder paternal (exercício das responsabilidades 
parentais) é o do interesse do menor. 
A lei não fornece uma noção de interesse do menor, tratando-se de um conceito indeterminado que 
terá ser concretizado, em conformidade com as orientações legais sobre o conteúdo do poder paternal 
(responsabilidades parentais), designadamente as respeitantes à segurança e saúde do menor, ao seu 
sustento e educação, ao seu desenvolvimento físico, intelectual e moral, à sua instrução geral e 
profissional, à auscultação da sua opinião, de acordo com as suas idade e maturidade, e à sua 
autonomização progressiva. 
A escolha do progenitor a quem o menor deve ser confiado deve recair no que esteja em melhores 
condições de lhe assegurar um desenvolvimento sadio, a nível físico, psíquico, afectivo, moral e social, 
bem uma correcta estruturação da personalidade. 
Em regra, os irmãos devem crescer juntos, sendo isso relevantíssimo para a sua estabilidade emocional 
e adequada estruturação da personalidade, pelo que a possibilidade de os reunir deve ser ponderada na 
escolha do progenitor a quem devem ser confiados. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES 
 
 
Acórdão de 17 de Setembro de 2015 (Processo n.º 322/14.3TBVLN.G1) 
Bebé institucionalizado – Desinteresse e incapacidade dos progenitores – Adopção 
 
Resultando do quadro factual apurado, objectivamente, situação de inexistência ou, no mínimo, de sério 
comprometimento dos vínculos afectivos próprios da filiação e mostrando-se insuficiente e inadequada 
a promoção da integração do menor 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 
também e não goza de qualquer retaguarda familiar), é conforme aos princípios do superior interesse da 
criança, da proporcionalidade e actualidade e da prevalência das soluções familiares sobre as 
institucionais, a aplicação da medida de confiança a instituição com vista a futura adopção.  
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 
 
 
Acórdão de 20 de Março de 2014 (Processo n.º 2831/12.0TBVCT-B.G1) 
Progenitores a residir em países diferentes 
 
O superior interesse da criança exige que não se autorize a sua mãe a levá-la para o estrangeiro, ainda 
que provisoriamente, afastando-a do convívio com o pai, avós paternos, tios e primos, por razões 
económicas não demonstradas nos autos. 
 
 
Acórdão de 24 de Outubro de 2013 (Processo n.º 4699/12.7TBGMR.G1) 
Primazia das relações biológicas – Promoção e protecção – Adopção 
 
A consciência da importância da primazia da família biológica impõe dar apoio às 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. 
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. 
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. 

http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/a88f56f3528e329580257ed600459940?OpenDocument&Highlight=0,interesse,menor,crian%C3%A7a
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/f8430d99307cb25c80257cc3004a030d?OpenDocument&Highlight=0,interesse,menor,crian%C3%A7a
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/b89c86b9bc62bb5380257c27003b2f43?OpenDocument&Highlight=0,interesse,menor,crian%C3%A7a
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Justifica-se, assim, a medida de promoção e proteção de confiança a instituição com vista à 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. 
 
 
Acórdão de 4 de Março de 2013 (Processo n.º 228/11.8TBBCL.G1) 
Critérios concretizadores 
 
O menor, pela especialidade da sua situação face ao adulto, tem direito a uma proteção especial que lhe 
preserve o seu futuro e o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade, congregando-se essa 
ideia na expressão "superior interesse" da criança. 
O exercício do poder paternal deve estar submetido ao interesse da criança, devendo dar-se prevalência 
à continuidade da estabilidade psicológica e afetiva que vem sendo vivenciada pelas crianças. 
Aí se incluindo a necessidade de a criança manter a continuidade da relação afetiva com a pessoa de 
referência – aquela com quem mantém uma relação afetiva recíproca e estável, quem lhe presta os 
cuidados, que a ama e protege, quem lhe proporciona condições para o seu desenvolvimento físico e 
psíquico, que a integrou na sua vida familiar e no meio que a circunda. 
 
 
Acórdão de 19 de Fevereiro de 2013 (Processo n.º 119/08.0TMBRG.G1) 
Critérios concretizadores 
 
O poder paternal (responsabilidades parentais na terminologia mais actual) 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 objectivo 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 afectiva 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. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 

 
 
Acórdão de 25 de Junho de 2015 (Processo n.º 789/13.7TMSTB-B.E1) 
Divulgação da imagem 
 
A imposição aos pais do dever de «abster-se de divulgar fotografias ou informações que permitam 
identificar a filha nas redes sociais» mostra-se adequada e proporcional à salvaguarda do direito à 
reserva da intimidade da vida privada e da protecção dos dados pessoais e, sobretudo, da segurança da 
menor no Ciberespaço. 
Ela é uma obrigação dos pais, tão natural quanto a de garantir o sustento, a saúde e a educação dos 
filhos e o respeito pelos demais direitos designadamente o direito à imagem e à reserva da vida privada 
(artigo 79.º e 80.º do CC). Na verdade, os filhos não são coisas ou objectos pertencentes aos pais e de 
que estes podem dispor a seu belo prazer. São pessoas e consequentemente titulares de direitos. Se por 
um lado os pais devem proteger os filhos, por outro têm o dever de garantir e respeitar os seus direitos. 
É isso que constituiu o núcleo dos poderes/deveres inerentes às responsabilidades parentais e estas 
devem ser sempre norteadas, no «superior interesse da criança», que se apresenta, assim, como um 
objectivo a prosseguir por todos quantos possam contribuir para o seu desenvolvimento harmonioso: os 
pais, no seu papel primordial de condução e educação da criança; as instituições, ao assegurar a sua 
tutela e o Estado, ao adoptar as medidas tendentes a garantirem o exercício dos seus direitos e a sua 
segurança.  
 

http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/c848bfd65f1e8da080257b3600409545?OpenDocument&Highlight=0,interesse,menor,crian%C3%A7a
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/f644d53a120592bc80257b2c005946e4?OpenDocument&Highlight=0,interesse,menor,crian%C3%A7a
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/7c52769f1dfab8be80257e830052d374?OpenDocument
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Acórdão de 11 de Abril de 2012 (Processo n.º 612/09.7TMFAR.E1) 
Alienação parental 
 
O poder paternal (ou responsabilidades parentais na terminologia actual) é um poder-dever funcional 
que deve ser exercido altruisticamente no interesse do filho, de harmonia com a função do direito, 
consubstanciada no objectivo primacial de protecção 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 protecção da criança recusando toda e qualquer colaboração com o 
tribunal na definição da situação da menor. 
Encontrando-se em perigo de ser afectada 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 afectiva 
da criança com a mãe através de um regime de visitas adequado. 
 
 
Acórdão 15 de Setembro de 2010 (Processo n.º 43/07.3TBARL.E1) 
Convívio com o progenitor sem a guarda  
 
O que releva, para efeitos de regulação das responsabilidades parentais, perante o fracasso dos 
progenitores na definição conjunta do destino da criança e das relações deles com ela e a consequente 
necessidade de recurso aos tribunais, é o interesse superior da criança e a sua protecção integral (favor 
filii) em cujo benefício exclusivo devem ser ponderadas a atribuição da sua guarda e confiança a um dos 
progenitores e o regime de visitas do outro progenitor; 
Tendo sempre presente o proclamado “superior interesse da criança”, mostra-se necessário assegurar a 
maior proximidade possível do menor com o progenitor que não tem a sua guarda. 
Tal proximidade será assegurada pelo reconhecimento e efectivação do direito de visita, como 
sucedâneo do convívio diário impossibilitado pela separação dos pais 
 
 
Acórdão de 11 de Setembro de 2008 (Processo n.º 1816/08-3) 
Critérios concretizadores – Primazia das relações biológicas – Adopção 
 
Revestindo os presentes autos a natureza de processo de jurisdição voluntária (artigo 100.º da Lei n.º 
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 será este o critério primordial a ter em conta na apreciação do caso 
subjudice. 
O conceito de interesse do menor tem de ser entendido em termos absolutamente amplos de forma a 
abarcar tudo o que envolva os legítimos anseios, realização e necessidades daquele nos mais variados 
aspecto: físico, intelectual, moral e social. 
E este interesse tem de ser ponderado casuisticamente em face duma análise concreta de todas as 
circunstâncias relevantes. 
A personalidade da criança constrói-se nos primeiros tempos de vida, isto é na infância, desenvolvendo-
se na adolescência. Infância e adolescência são estádios fulcrais no desenvolvimento do ser humano, 
revelando-se fundamental que a criança seja feliz e saudável para que venha a ser, na idade adulta, um 
ser equilibrado e feliz. 
São os pais que têm em primeiro lugar uma influência decisiva na organização do Eu da criança. Quem 
exerce as funções parentais deve prestar os adequados cuidados e afectos. 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/52a037a9dccb689680257de10056fb76?OpenDocument&Highlight=0,SUPERIOR,INTERESSE,DA,CRIAN%C3%87A
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/decac112c416ca5f80257de10056f5f1?OpenDocument&Highlight=0,SUPERIOR,INTERESSE,DA,CRIAN%C3%87A
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/ffaaffd83786109180257de100574e49?OpenDocument&Highlight=0,SUPERIOR,INTERESSE,DA,CRIAN%C3%87A
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E, se atento o primado da família biológica há que apoiar as famílias disfuncionais, quando se vê que há 
possibilidade destas encontrarem o seu equilíbrio, há situações em que tal já não é possível, ou pelo 
menos já o não é em tempo útil para a criança. 
Quando 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, particularmente através da adopção. 
Esta visão plasmada na nossa lei da adopção (Lei 31/2003, de 21 de Agosto) está presente em 
importantes instrumentos jurídicos internacionais, como a Convenção sobre os Direitos da Criança e a 
Convenção Europeia em matéria de adopção e de crianças. 
A criança é titular de direitos e o interesse da criança é hoje o vector fundamental que deve influenciar a 
aplicação do direito. 
Importa, pois, ter em conta a qualidade e a continuidade dos vínculos afectivos próprios da filiação, 
tendo presente que o interesse da criança não se pode confundir com o interesse dos pais. 
É certo que o processo de promoção e protecção deve subordinar-se ao princípio da prevalência da 
família segundo o qual na promoção de direitos e protecção da criança e do jovem deve ser dada 
prevalência às medidas que os integram na sua família ou que promovam a sua adopção (a adopção 
sempre depois de esgotada a possibilidade de integração na família biológica e, muitas vezes, mesmo 
depois da tentativa de integração na família alargada) – veja-se o artigo 4.º al. f), g) e i) da LPCJP, em 
consonância com a Convenção Europeia dos Direitos e liberdades Fundamentais e na Convenção das 
Nações Unidas Sobre os Direitos da Criança de 20 de Novembro de 1989. 
No entanto tal princípio não é absoluto. 
Há situações em que e apesar dos laços afectivos inegáveis entre pais e filhos, aqueles põem em perigo 
grave a segurança, a saúde, a educação e o desenvolvimento dos filhos. Não porque não os amem mas 
porque não têm capacidade para os proteger e para lhes proporcionar as condições essenciais ao seu 
desenvolvimento saudável. Não podemos olvidar que há um meio envolvente de cada criança que 
facilita ou impede a organização da sua vida psíquica. 
 
 
Acórdão de 18 de Setembro de 2008 (Processo n.º 975/08-2) 
Desinteresse e incapacidade dos progenitores 
 
Não se pode esquecer que um bebé ou uma criança pequena só terá futuro como ser humano saudável 
(física e mentalmente) se desde bem cedo (ainda no útero materno) o meio envolvente – mãe, pai, 
família for facilitador da sua maturação, pois a qualidade de vida do adulto depende, em muito, daquilo 
que foi a sua vivência nos primeiros anos de vida.  
Os filhos não podem ser vistos como objectos funcionais que servem para um fim específico dos 
próprios pais. Uma criança tem direito a uma mãe disponível, a um pai presente e a um espaço próprio 
na casa de família. 
Se o menor não teve, não tem nem se vislumbra poder vir a ter, estas condições mínimas, impõe-se 
tomar medidas para a sua protecção. Se 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, particularmente através 
da adopção. 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/78ae962f60b1a2bb80257de100574e45?OpenDocument&Highlight=0,SUPERIOR,INTERESSE,DA,CRIAN%C3%87A

