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Jurisprudência Temática de Direito da Família 
N.º 70–Setembro de 2019 
 
REGIME DO MAIOR ACOMPANHADO 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
Acórdão de 21 de Março de 2019 (Processo n.º 909/16.0T8CLD.C1.S1) 
Aplicação da lei no tempo – Interdição – Inabilitação  
 
Se à data da prolação do acórdão recorrido – 28-11-2018 – ainda não se encontrava em vigor o novo 
regime jurídico do maior acompanhado, aprovado pela Lei n.º 49/2018, de 14-08, que revogou a 
disciplina civil das interdições e inabilitações, não obstante o disposto no art. 26.º do citado diploma, 
será à luz das normas do CC, na sua redação anterior, que as questões objeto da revista têm de ser 
analisadas. A anomalia psíquica, enquanto causa incapacitante que fundamenta a interdição, abrange 
todas as deficiências, não apenas do intelecto, mas também da vontade, afetividade e sensibilidade, 
devendo ser atual (e não passada ou futura) e permanente (e não meramente acidental ou transitória) e 
assumir uma gravidade tal que interfira com as faculdades do indivíduo, de modo a tolher a sua 
capacidade de reger a sua pessoa e bens. Quando essas patologias, embora permanentes, não revistam 
gravidade que permita declarar a interdição, é de aplicar a inabilitação, tal como sucede quando se 
constate que as capacidades da pessoa se encontram diminuídas mas que a interferência no seu 
discernimento, vontade e querer não a tornam completamente inapta para governar a sua pessoa e 
bens. Resultando da factualidade provada que o requerido apresenta deterioração de alguns aspetos 
cognitivos, que o tornam dependente da ajuda de terceiros para realizar certas tarefas que exijam níveis 
de abstração e complexidade superiores, mas que o quadro clínico apurado não o impede, atualmente, 
de fazer a gestão diária da sua pessoa e bens, ficando apenas comprometidas as atividades ou tarefas 
mais complexas ou exigentes, é adequada a convolação levada a cabo pela Relação que, ao abrigo do 
art. 905.º, n.º 3, do CPC, decretou a inabilitação, ao invés da interdição. Aplicando-se ao instituto da 
inabilitação o regime da interdição, com as necessárias adaptações, deve a curatela ser deferida ao filho 
maior, preferindo o mais velho (arts. 143.º, n.º 1, al. d), e 156.º do CC). Não se demonstrando a 
necessidade de indicar quais os actos sujeitos a autorização do curador, não está o tribunal obrigado a 
fazer essa discriminação na sentença que decretou a inabilitação (art. 153.º do CC). Não tendo o tribunal 
entregue a administração do património do inabilitado, no todo ou em parte, ao curador, não há lugar à 
constituição do conselho de família (art. 154.º, n.º 2, do CC). 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 
 
 
Acórdão de 4 de Fevereiro de 2020 (Processo n.º 3974/17.9T8FNC.L1-7) 
Maior Acompanhado - Pressupostos 
 
A medida de acompanhamento de maior só é decretada se estiverem preenchidas duas condições: - 
uma positiva (princípio de necessidade): tem de haver justificação para decretar o acompanhamento do 
maior e uma das medidas enumeradas no Art.º 145, n.º 2 do C.C., sendo que na dúvida, não é decretada 
nenhuma medida de acompanhamento; - uma negativa (princípio de subsidiariedade): a medida de 
acompanhamento é subsidiária perante deveres gerais de cooperação e assistência, nomeadamente de 
âmbito familiar (Art. 140.º, n.º 2, C.C.), não devendo o tribunal decretar essa medida se estes deveres 
forem suficientes para acautelar as necessidades do maior. A regra geral é de reconhecer a capacidade 
da pessoa humana para exercer de forma livre os seus direitos pessoais (Art. 147.º n.º 2 do C.C.), sendo 
as restrições ou limitações ao seu exercício a exceção, que sempre deverá ser bem fundamentada. 
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Acórdão de 21 de Janeiro de 2020 (Processo n.º 3570/18.3T8FNC.L1-7) 
Interdição – Inabilitação – Alteração da lei 
 
Com as alterações introduzidas no sistema pela Lei 49/2018, os conteúdos pré-definidos dos institutos 
da interdição e da inabilitação, assentes na incapacidade de exercício do requerido, deram lugar a uma 
figura maleável (maior acompanhado) com conteúdo a preencher casuisticamente pelo juiz em função 
da real situação, capacidades e possibilidades do concreto requerido. 
 
 
Acórdão de 11 de Dezembro de 2019 (Processo n.º 5287/18.0T8FNC.L1-2) 
Regime jurídico do maior acompanhado – Perícia médica 
 
Não se pode confundir a falta de especificação dos fundamentos de facto e de direito, causa de nulidade 
da sentença, com a insuficiente fundamentação - no sentido de motivação - da decisão sobre a matéria 
de facto. 
No processo especial de interdição, o legislador considerava o exame pericial indispensável e o 
interrogatório do Requerido “dispensável”; no atual processo acompanhamento de maior, passa-se 
exatamente o contrário, sendo imprescindível a audição pessoal e direta do Beneficiário, devendo o 
exame pericial ser determinado pelo juiz quando o considere conveniente. 
Perante o teor quase lacónico do atestado médico junto aos autos com a petição inicial (iniciados como 
processo especial de interdição) e perante o completo silêncio do Requerido/Beneficiário no 
interrogatório, sem notícia de que este seja incapaz de comunicar, o Tribunal recorrido devia ter 
ordenado a realização de exame pericial para prova dos factos que lhe permitissem decidir se a medida 
de acompanhamento devia determinar a restrição dos direitos pessoais do Beneficiário. 
 
 
Acórdão de 11 de Dezembro de 2019 (Processo n.º 25373/17.2T8.2T8LSB-2) 
Maior acompanhado – Processo urgente 
 
O processo de acompanhamento de maiores tem carácter urgente, pelo que o prazo para o recurso é de 
15 dias (artigos 891/1 e 638/1, ambos do CPC). Tratando-se, o recurso, da prática de um acto processual 
num processo considerado urgente, ele tem de ser praticado em férias judiciais, não se lhe aplicando, 
por isso, as regras dos artigos 137/1 e 138/2 do CPC. As decisões finais só têm que ser notificadas às 
partes que não constituíram mandatário (artigo 249, n.ºs 1 e 5, do CPC). 
 
 
Acórdão de 11 de Dezembro de 2019 (Processo n.º 2990/18.8T8FNC.L1-2) 
Regime jurídico do maior acompanhado – Perícia médica – Direitos pessoais 
 
Tendo sido dispensada a perícia médica na pessoa do acompanhado desconhece-se em absoluto a 
dimensão do défice cognitivo do acompanhado, na certeza de que o mesmo escreve embora com 
dificuldade, faz cálculos aritméticos, embora elementares, apesar de carecer do apoio de terceiros para 
a sua supervisão e cuidados permanentes da sua vida. A sentença que decreta a medida de 
acompanhamento a favor do maior carecido não pode decretar uma interdição genérica e muito menos 
não fundamentada do exercício dos direitos pessoais. A harmonização constitucional e o recurso aos 
elementos sistemático, histórico, teleológico da interpretação impõem que o n.º 3, do art.º 5 da Lei da 
Saúde Mental, seja interpretado no sentido de que a intervenção do representante legal designado pelo 
Tribunal na medida do acompanhamento do maior apenas está justificada se a sentença de 
acompanhamento não facultar, fundamentadamente, o exercício pelo acompanhado de direitos 
pessoais, discriminando-os e justificando, em relação a cada um deles, a razão de ser, designadamente 
por impossibilidade física do acompanhado exercer o direito pessoalíssimo de consentir a prática no seu 
corpo de actos médicos (por exemplo por se encontrar em coma).  Tendo sido dispensada a perícia 
médica na pessoa do acompanhado desconhece-se em absoluto a dimensão do défice cognitivo do 
acompanhado, na certeza de que o mesmo escreve embora com dificuldade, faz cálculos aritméticos, 
embora elementares, apesar de carecer do cuidado de terceiros para a sua supervisão e cuidados 
permanentes da sua vida, pelo que não havendo decisão fundamentada sobre a limitação do exercício 
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de direitos pessoais, não está o representante legal legitimado a exercer o direito de consentir em 
substituição do acompanhado, nos termos do n.º 3 do art.º 5 da Lei da Saúde Mental. 
 
 
Acórdão de 11 de Dezembro de 2019 (Processo n.º 5539/18.9T8FNC.L1-2) 
Regime jurídico do maior acompanhado – Representação 
 
No regime de acompanhamento de maiores, a aplicação de uma medida de pura substituição da 
vontade do acompanhado só ocorrerá em casos excecionais. De todo o modo, mesmo que a 
representação seja determinada em termos genéricos, em regra o beneficiário poderá celebrar por si os 
negócios da sua vida corrente e manterá a capacidade de exercício no tocante a direitos pessoais (casar, 
perfilhar, adotar, exercer as responsabilidades parentais, consentir na sujeição a tratamentos médicos, 
fixar residência). Sendo fixada à requerida um regime de representação geral, e podendo a aceitação de 
liberalidades acarretar, além de encargos, despesas, é adequado o reconhecimento do direito da 
requerida a decidir acerca da aceitação ou rejeição das liberalidades mediante prévio aconselhamento 
junto da acompanhante nomeada. 
 
 
Acórdão de 26 de Setembro de 2019 (Processo n.º 735/17.9T8LSB-A.L1.L1) 
Regime legal do maior acompanhado – Processo de jurisdição voluntária – Meios de Prova 
 
Ainda que formalmente o processo de acompanhamento de maiores não possa ser considerado um 
processo de jurisdição voluntária, certo é que em termos substanciais passa a sê-lo, razão porque, 
podendo o Juiz investigar livremente os factos, coligir as provas, ordenar os inquéritos e recolher as 
informações convenientes, é-lhe igualmente conferida a prerrogativa de apenas admitir as provas que 
considere necessárias para a boa decisão da causa ( cfr. art.º 986.º, n.º 2, do CPC ). Por outra banda, em 
consonância com o referido em 1., o próprio o art.º 897.º, n.º 1, do CPC, sob a epígrafe de “Poderes 
instrutórios”, passa dispor que “ Findos os articulados, o juiz analisa os elementos juntos pelas 
partes, pronuncia-se sobre a prova por elas requerida e ordena as diligências que considere 
convenientes, podendo, designadamente, nomear um ou vários peritos. Em face do referido em 1. e 2., 
realizada que se mostra nos autos uma perícia médica ao interditando, com conclusões claras/assertivas 
sobre a capacidade do requerido, pertinente se mostra o indeferimento pelo Exmº Juiz de requerimento 
- deduzido já na vigência das alterações introduzidas no CPC com a Lei nº 49/2018, de 14 de Agosto, 
diploma que aprova o regime jurídico do maior acompanhado - a solicitar a sujeição do “Beneficiário” a 
um novo exame pericial. 
 
 
Acórdão de 16 de Setembro de 2019 (Processo n.º 12596/17.3T8LSB-A.L1.L1-2) 
Maior acompanhado – Audição do beneficiário 
 
Com a entrada em vigor da Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto, que criou o Regime Jurídico 
do Maior Acompanhado, o juiz, nos processos de interdição/inabilitação pendentes, deverá, lançando 
mãos dos princípios da gestão processual e adequação formal, adequar o processado às novas regras e 
princípios orientadores. 
Uma dessas regras é a da obrigatoriedade da audição pessoal e direta do beneficiário (cf. artigos 897.º, 
n.º 2, e 898.º, ambos do CPC). Logo, nos processos que ainda se encontrem na fase de instrução, essa 
adequação formal implicará a realização de audição pessoal e direta do Beneficiário. 
Apenas será de equacionar não o fazer numa situação em que comprovadamente tal diligência se não 
possa realizar (v.g. beneficiário em coma), pois não deixará de ter aqui aplicação o princípio da limitação 
dos atos, não sendo lícito realizar no processo atos inúteis (cf. art. 130.º do CPC). 
 
 
Acórdão de 10 de Setembro de 2019 (Processo n.º 14219/18.4T8LSB-A.L1-7) 
Regime legal do maior acompanhado – Audição pessoal – Relatório Pericial  
 
O objectivo da audição pessoal prevista no art. 898º do CPC é apurar a situação concreta do 
beneficiário, nomeadamente a sua capacidade de entendimento e de reacção às perguntas que lhe 
sejam efectuadas por forma a que as medidas de acompanhamento aplicadas sejam as mais adequadas 
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ao caso concreto. Em situação de impossibilidade de se efectuar a audição pessoal do Requerido, em 
virtude da sua incapacidade de entendimento, far-se-á constar tal situação em acta, sendo efectuado o 
respectivo relatório pericial em conformidade com essa situação, sendo as medidas aplicadas em 
conformidade com a (in)capacidade de entendimento apurada e demais conclusões constantes do 
relatório pericial. 
 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 
 
 
Acórdão de 13 de Janeiro de 2020 (Processo n.º 3433/18.2T8MAI.P1) 
Pessoa portadora de deficiência – Princípio da necessidade 
 
O n.º 2 do artigo 140.º do Código Civil prevê a inaplicabilidade de qualquer medida, caso a mesma se 
revele desnecessária, concretizando um princípio essencial consagrado no artigo 12.º da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - o princípio da necessidade -, do qual decorre 
imperativamente que as medidas de apoio apenas devem ser tomadas se forem absolutamente 
necessárias e proporcionais. 
Opondo-se a requerida à aplicação qualquer medida, haverá que averiguar se a mesma é necessária, 
adequada e proporcional, e se se justifica ou não a sua imposição pelo Tribunal, face ao seu estado de 
saúde e ao cumprimento «dos deveres gerais de cooperação e de assistência que no caso caibam» por 
parte dos seus familiares (artigo 140/2 CC), ponderando para o efeito, três fatores: acompanhamento, 
competências e limitações. 
 
 
Acórdão de 24 de Outubro de 2019 (Processo n.º 887/18.0T8PVZ.P1) 
Nomeação de Acompanhante – Diretor da instituição  
 
Na acção para acompanhamento de maiores, a pessoa colectiva titular da instituição onde o maior se 
encontra internado tem legitimidade para interpor recurso da decisão que nomeou acompanhante 
do maior o respectivo «director».A nomeação do «director» da instituição como acompanhante 
do maior deve ser a última solução a equacionar, só devendo colocar-se quando estiver totalmente 
arredada a possibilidade de nomear alguém do círculo pessoal e familiar do acompanhado e a escolha 
não possa senão recair em estranhos, sem ligação pessoal ou afectiva ao acompanhado. 
 
 
Acórdão de 26 de Setembro de 2019 (Processo n.º 13569/17.1T8PRT.P1) 
Acompanhamento de maior – Critério de decisão – Designação da pessoa do acompanhante  
 
A medida de acompanhamento de uma pessoa maior só se justifica quando esta revelar uma inaptidão 
básica para autogovernar e autodeterminar a sua vida, tanto pessoal, como patrimonial, existindo 
factores que, de um modo global ou particular, reduzem ou eliminam a voluntariedade e consciência dos 
seus actos, em função dos seus juízos de capacidade, os quais devem ser aferidos em concreto e não em 
abstracto.Para o efeito o tribunal deve partir de um critério realista da capacidade natural na formação 
da livre vontade da pessoa que vier a beneficiar das medidas de apoio, mormente da sua capacidade 
mental e da heterogeneidade desta, mas não de critérios abstratos e ficcionados a partir de modelos 
estanques, como são aqueles que resultam de modelos exclusivamente médicos.Estando em causa a 
aptidão funcional da capacidade jurídica e mental de uma pessoa, essa avaliação deverá estar centrada 
nessa mesma pessoa, o que passa pelo seguinte: (a) realizar uma listagem das suas necessidades 
básicas, destrinçando aquelas para as quais está apta a realizar, daquelas outras que denota algumas 
limitações; (b) estabelecer as prioridades de intervenção; (c) elencar os recursos pessoais e patrimoniais 
disponíveis; (d) avaliar as alternativas de intervenção não jurisdicionais existentes; (e) respeitar os 
desejos e vontades manifestados pela pessoa a ser acompanhada.A designação judicial do(s) 
acompanhante(s) deve estar igualmente centrada na pessoa maior que em concreto, e não em 
abstracto, vai ser legalmente acompanhada, concluindo-se que aquela está em melhor posição para 
assumir as funções de acompanhamento legal, o que passa por: (i) assegurar as medidas de apoio que 
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foram determinadas pelo tribunal; (ii) prestar-lhe os cuidados devidos, atento o respectivo contexto 
pessoal, social e ambiental; (iii) participar juridicamente na representação legal determinada pelo 
tribunal; (iv) assegurar em todos os domínios a vontade e os desejos da pessoa acompanhada, tanto a 
nível pessoal, como patrimonial, que não foram judicialmente reservados ou restringidas. 
 
 
Acórdão de 10 de Setembro de 2019 (Processo n.º 12342/18.4T8PRT.P1) 
Interdição – Maior acompanhado – Princípio da Confiança 
 
Na hipótese de falecimento do requerido, na pendência da acção de interdição, o revogado artigo 904.º 
n.º1 do C.P.Civil possibilitava ao requerente solicitar o prosseguimento dos autos desde que já tivessem 
sido realizados o interrogatório e o exame, para o efeito de verificar se existia e desde quando datava a 
incapacidade alegada.A decisão sobre a incapacidade e fixação da data provável do começo da 
incapacidade tem importância quando se pretende anular, em acção judicial, os actos praticados pelo 
requerido, realizados em data anterior ao anúncio do processo judicial pois o autor beneficia dessa 
presunção. A aplicação imediata do artigo 904.º, n.º 1 do CPCivil, sem um regime transitório, aos 
processos pendentes, e face à inexistência ou insuficiência de interesses públicos prevalecentes, 
constitucionalmente protegidos, afecta, de forma grave, as expectativas criadas no cidadão advenientes 
do regime que estava em vigor quando a acção foi proposta em juízo, desrespeitando o princípio 
constitucional da protecção da confiança e da segurança jurídica (cfr. art. 2.º da CRP). 
 
 
Acórdão de 10 de Julho de 2019 (Processo n.º 6651/99.7TVPRT-J.P1) 
Interdição – Inabilitação – Sucessão de leis no tempo – Princípio da gestão processual 
 
A revogação operada pela Lei nº 49/2018 de 14/08, relativamente ao art.º 948º al. d) do CPCivil tem 
aplicação imediata aos processos de interdição e inabilitação pendentes à data da sua entrada em vigor 
(14/02/2019). 
Tendo tal Lei conferido ao Juiz o poder-dever de gestão processual, nada impõe agora que se proceda à 
audição do maior acompanhado. 
As declarações do maior acompanhado mostram-se reguladas no art.º 466º do CPCivil que remete para 
o artº 452º/2 do mesmo código, sendo, por isso, obrigatório indicar, de forma discriminada, no 
requerimento em que se requerem tais declarações, os factos sobre que hão de recair as mesmas. 
Tendo-se em tal requerimento apenas dito, de forma genérica, que a inquirição do maior acompanhado, 
iria esclarecer as questões suscitadas nos autos e no julgamento, não se mostram observadas as 
exigências impostas pelo aludido preceito legal. 
 
 
Acórdão de 26 de Fevereiro de 2019 (Processo n.º 6137/17.6T8VNG.P1) 
Maior Acompanhado – Impossibilidade superveniente  
 
Sendo a nova lei do maior acompanhado imediatamente aplicável aos processos pendentes e estando 
em discussão no presente recurso, a questão de saber se deve ser substituído o instituto da inabilitação 
pelo da interdição, a que foi sujeita a Requerida, verifica-se uma impossibilidade superveniente da 
instância recursiva, (art. 277º al e) do C.P.C) quanto ao objecto do recurso, nessa parte, uma vez que tais 
institutos deixaram de subsistir na ordem jurídica.É ao tribunal de primeira instância que caberá a 
aplicação da nova lei ao processo pendente, utilizando os poderes de gestão processual e de adequação 
formal (arts. 6º e 547º do C.P.C.) para proceder às adaptações necessárias, nos termos do disposto no 
art. 26º nº 2 Lei 49/2018 de 14 de Agosto, sob pena de ficarem as partes privadas do direito do recurso 
a que alude o art. 901º do CPC, na redacção dada pela mesma. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA 
 
 
Acórdão de 3 de Março de 2020 (Processo n.º 858/18.7T8CNT-A.C1) 
Acompanhamento de maiores – Princípios que orientam o processo – Audição obrigatória do 
beneficiário 
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Entre os vários princípios que orientam/norteiam o processo especial de acompanhamento de maiores 
encontra-se o da imediação (pelo tribunal/juiz) na avaliação da situação física e/ou psíquica do 
beneficiário. 
Princípio esse que impõe obrigatoriamente ao juiz que, em qualquer caso e circunstância, proceda 
(direta e pessoalmente) à audição do beneficiário, sem que a possa dispensar. 
A omissão dessa audição é geradora de nulidade processual. 
 
 
Acórdão de 4 de Fevereiro de 2020 (Processo n.º 5017/18.6T8CBR.C1) 
Acção de interdição – Regime do maior acompanhado – Aplicação da lei no tempo – Legitimidade – 
Autorização do beneficiário 
 
A autorização do acompanhando prevista no artº 141º do CC, na redação da Lei 49/2018, de 14.08, não 
se atém ao conteúdo da relação jurídica do acompanhamento, antes sendo requisito processual formal 
de legitimidade para a ação, pelo que é exigível, ou não, em função do estatuído na lei que estiver em 
vigor no momento da sua instauração – artºs 12º nº1, nº2, 1ª parte, do CC, 136º do CPC e 26º nºs 1 a 3 
da 49/2018. 
 
 
Acórdão de 10 de Dezembro de 2019 (Processo n.º 7779/18.1T8CBR.C1) 
Regime jurídico do maior acompanhado – Interdição – Inabilitação – Legitimidade Ativa 
 
A Lei nº 49/2018, de 14/02, criou o regime jurídico do maior acompanhado, eliminando os tradicionais 
institutos da interdição e da inabilitação.Essa Lei veio introduzir uma mudança de paradigma e uma 
nova filosofia no estatuto das pessoas portadoras de incapacidade, o qual passou a centrar-se 
exclusivamente na defesa dos interesses das mesmas, quer ao nível pessoal, quer ao nível patrimonial, 
reduzindo a intervenção ao mínimo possível, isto é, ao necessário e suficiente de molde a garantir, 
sempre que possível, a autodeterminação e a capacidade da pessoa maior incapacitada.Este novo 
paradigma trouxe enormes modificações na ordem jurídica, quer em termos substantivos, quer em 
termos processuais.Entre as alterações processuais introduzidas pelo novo regime jurídico do 
acompanhamento do maior encontra-se aquela referente à legitimidade para requerer esse tipo de 
processos especiais. A esse nível da legitimidade ativa, e no confronto com regime anterior em vigor 
para os institutos de interdição e de inabilitação, tal decorre da leitura do artº 141º do CC, assistiu-se a 
uma restrição do leque das pessoas que podem instaurar a ação especial de acompanhamento 
de maior, a qual passou a ficar limitada: a) ao próprio beneficiário; b) ao cônjuge ou unido de facto 
deste ou a qualquer seu parente sucessível, desde que estes estejam autorizados por aquele; e c) ao 
Ministério Público, independentemente dessa autorização.Porém, no concerne ao cônjuge, ao unido de 
facto ou aos parentes sucessíveis do beneficiário, a autorização deste passou ser suprida pelo tribunal 
quando, em face das circunstâncias, o beneficiário não a possa dar, de forma livre e consciente, ou ainda 
quando existir um outro fundamento atendível, devendo em tais em tais circunstâncias esse pedido de 
suprimento ser formulado aquando da instauração da ação e em cumulação com o pedido de 
acompanhamento nela requerido.Nessa Lei consagrou-se uma norma transitória (o artº 26º) para os 
processos pendentes, nos termos da qual ressalta que o novo regime de acompanhamento por aquela 
instituído se aplica imediatamente aos processos pendentes, devendo, para tal, o juiz lançar mão dos 
princípios da gestão processual e da adequação formal de molde a adequar a tramitação desses 
processos às novas regras e, sobretudo, aos princípios orientadores do novo regime consagrado.Norma 
essa que, todavia, e no que concerne aos atos processuais, deve ser interpretada com o sentido e 
alcance não só da aplicação imediata daquela Lei a todos os atos ainda por praticar nos processos 
pendentes (de interdição e inabilitação), mas também do aproveitamento de todos os atos processuais 
já antes neles praticados.Dispondo a requerente de uma ação especial de interdição por anomalia 
psíquica de legitimidade aquando da sua instauração, a transmutação dessa ação para ação/processo de 
acompanhamento de maior - em virtude da entrada vigor citada Lei nº 49/2018, quando o processo se 
encontrava pendente (ainda que na fase imediatamente subsequente à citação da 
requerida/beneficiária, na pessoa da curadora provisória que lhe fora nomeada por impossibilidade da 
mesma a receber por motivos de anomalia psíquica) - não lhe retira essa sua legitimidade para ação, 
sem que se lhe imponha, no caso, para continuar a conservar a mesma, o suprimento judicial da 
autorização da beneficiária. 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/053b03e4582f56c38025851f00411e61?OpenDocument&Highlight=0,maior,acompanhado
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/08d134273fae7461802584cd0053ae6a?OpenDocument&Highlight=0,maior,acompanhado
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Acórdão de 17 de Setembro de 2019 (Processo n.º6985/18.3T8CBR.C1) 
Aplicação da lei no tempo – Adequação Formal 
 
Face ao disposto no art.º 26º da Lei n.º 49/2018, de 14.8, sobre a aplicação no tempo, o correspondente 
regime jurídico é imediatamente aplicável aos processos de interdição e de inabilitação pendentes, 
devendo o juiz, ao abrigo dos poderes de gestão processual e adequação formal, proceder às 
adaptações necessárias. A referida lei é aplicável em processos pendentes, de harmonia com a regra da 
adequação formal, pelo que poderá não determinar a anulação dos actos já praticados ou a observância 
de requisitos adjectivos depois estabelecidos, mormente relativos à legitimidade para instaurar a 
acção. Nos termos do art.º 900º, n.º 3 do CPC (na redacção conferida pela Lei n.º 49/2018, de 14.8), 
perante a comprovada existência de testamento vital e de procuração para cuidados de saúde, a 
sentença que decretar as medidas de acompanhamento de maior deverá referir expressamente a 
existência de testamento vital e de procuração para cuidados de saúde e acautelar, se possível (cf., v. g., 
o art.º 14º, n.º 3 da Lei n.º 25/2012, de 16.7, na redacção conferida pela Lei n.º 49/2018, de 14.8), o 
respeito pela vontade antecipadamente expressa pelo acompanhado. 
 
 
Acórdão de 4 de Junho de 2019 (Processo n.º 577/18.4T8CTB.C1) 
Aplicação da lei no tempo – Regime do maior acompanhado 
 
O Regime do maior acompanhado, introduzido pela Lei nº 49/2018 de 14 de Agosto, é de aplicação 
imediata aos processos pendentes, quer no que respeita ao regime processual quer quanto ao regime 
substantivo nele contido.A sentença a proferir após a entrada em vigor da nova lei deverá respeitar os 
novos moldes previstos no Regime do maior acompanhado. 
 
 
Acórdão de 4 de Junho de 2019 (Processo n.º 647/18.9T8ACB.C1) 
Regime jurídico do maior acompanhado – Processo especial – Audição do beneficiário – Nulidade 
processual 
 
A audição direita do beneficiário pelo juiz, no âmbito do processo especial de acompanhamento 
de maiores, determinada no n.º 2 do artigo 897.º do Código de Processo Civil, na redação da Lei n.º 
49/2018 de 14 de agosto, deve ocorrer em todos os processos, sem exceção. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES 
 
 
Acórdão de 16 de Janeiro de 2020 (Processo n.º 4046/17.1T8GMR.G1) 
Fundamentos do acompanhamento – Conteúdo do acompanhamento  
 
Confrontando os traços essenciais do regime jurídico do maior acompanhado com os institutos da 
interdição e da inabilitação por aquele eliminados facilmente se constata um alargamento dos 
fundamentos do acompanhamento de maiores bem como uma maior flexibilidade na definição do 
conteúdo desse mesmo acompanhamento;Justifica-se que o requerido beneficie de uma medida de 
acompanhamento se os factos que caracterizam os contornos da deficiência de natureza psicológica 
detetada, traduzida em défice de controlo de impulsos no contexto de estruturação disfuncional da 
personalidade (perturbação explosiva da personalidade), levam à necessidade de imposição de 
determinados limites e a ponderação de um especial auxílio sobretudo ao nível do livre exercício de atos 
de disposição e também de administração do património do requerido, exigências que levam a concluir 
que o objetivo do acompanhamento não é susceptível de ser salvaguardado através dos meros deveres 
gerais de cooperação e de assistência, designadamente os decorrentes de relações familiares. 
 
 
Acórdão de 12 de Setembro de 2019 (Processo n.º 228/17.4T8PTL.G1) 
Processos pendentes – Regime jurídico do maior acompanhado – Legitimidade ativa 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/9369bad890f7f5748025849a004ed4ea?OpenDocument&Highlight=0,maior,acompanhado
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/b2848d645b6b6e2c8025842300381cdb?OpenDocument&Highlight=0,maior,acompanhado
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/5dd8882f8f2b7717802584230047c96f?OpenDocument&Highlight=0,maior,acompanhado
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/cde3456b400796fd8025850300531969?OpenDocument&Highlight=0,maior%20
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/f6eb547457474dd0802584850052c4e5?OpenDocument&Highlight=0,maior%20
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A interpretação a dar ao art. 26º, n.º 1 da Lei n.º 49/2018, de 14/08, que instituiu o regime jurídico 
do maior acompanhado, é no sentido de que o regime processual nela estabelecido se aplica 
imediatamente a todos os atos processuais a praticar nos processos de interdição e inabilitação que se 
encontrassem pendentes à data da sua entrada em vigor, mas que também se aproveitam todos os atos 
processuais neles antes praticados.O pressuposto da legitimidade ativa afere-se pela relação material 
controvertida delineada pelo requerente na petição inicial (pedido, causa de pedir e sujeitos), por 
referência à data da citação da requerida para a ação (princípio da estabilidade da instância), pelo que 
quaisquer alterações legislativas que ocorram após essa citação, não interferem no pressuposto 
processual da legitimidade.Tendo o requerente legitimidade ativa para propor a ação de interdição à 
data da citação da requerida para essa ação, a posterior entrada em vigor da Lei n.º 49/2018, não retira 
ao requerente a legitimidade ativa para prosseguir com essa ação, agora transmutada em ação 
de maior acompanhado. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 
 
 
Acórdão de 10 de Outubro de 2019 (Processo n.º 1110/18.3T8ABF.E1) 
Regime jurídico do maior acompanhado – Audição do beneficiário - Nulidade 
 
No âmbito do processo especial de acompanhamento de maior, deve o juiz proceder sempre à audição 
pessoal e direta do beneficiário, ato que lhe é imposto pelos artigos 139.º, n.º 1, do CC, e 897.º, n.º 2, do 
CPC;Se a omissão da audição da beneficiária só se manifesta com a prolação da sentença que decretou o 
acompanhamento, é de considerar tempestiva a arguição da nulidade nas alegações do recurso 
interposto desta decisão. 
 
 
Acórdão de 2 de Maio de 2019 (Processo n.º 446/14.7TBABT-E2) 
Aplicação da lei no tempo – Regime do maior acompanhado  
 
A Lei n.º 49/2018, de 14 de Agosto, que entrou em vigor em 10 de Fevereiro de 2019, revogou os 
regimes da interdição e da inabilitação e instituindo o regime do maior acompanhado.O seu art.º 26º 
delimita a sua aplicação no tempo em duas vertentes, uma relativamente aos processos pendentes e 
outra às decisões já transitadas em julgado.Quanto aos processos de interdição e inabilitação 
pendentes, não distingue a citada norma entre os processos em que a sentença já tenha sido proferida 
antes da entrada em vigor da lei, mas ainda não tenha transitado, dos processos em que a sentença 
ainda não foi proferida, pelo que o regime aplicável a todos eles deve ser o constante do seu n.º 1, que 
estabelece que “A presente lei tem aplicação imediata aos processos de interdição e de inabilitação 
pendentes aquando da sua entrada em vigor” e, no seu n.º 2, que “O juiz utiliza os poderes de gestão 
processual e de adequação formal para proceder às adaptações necessárias nos processos 
pendentes”.O que tem por consequência, entre o mais, que tendo sido extinto o regime da interdição e 
da inabilitação (vide corpo do n.º1, do art.º 1º, da Lei n.º 49/2018), a sentença proferida no âmbito da 
Lei anteriormente em vigor, mas não transitada em julgado, deixa de ter qualquer efeito, por via da 
extinção daqueles Institutos, devendo o processo ser formalmente adequado, mesmo que já tenha 
subido à 2ª Instância, à realidade do novo Instituto do regime do maior acompanhado, que obedece a 
um novo paradigma, ora plasmado na nova redacção do art.º 138º do Cód. Civ., e que vai no sentido do 
apoio ao maior impossibilitado, por razões de saúde, deficiência, ou pelo seu comportamento, de 
exercer, plena, pessoal e conscientemente, os seus direitos ou de, nos mesmos termos, cumprir os seus 
deveres, por forma _ estabelece a nova redacção do art.º 142º do Cód. Civ., a assegurar o seu bem-
estar, a sua recuperação, o pleno exercício de todos os seus direitos e o cumprimento dos seus deveres, 
salvo as excepções legais ou determinadas por sentença.Os recursos interpostos dessas sentenças, que 
se atêm à apreciação do seu mérito, perdem qualquer interesse por via da extinção dos Institutos em 
que as sentenças se alicerçaram. 
 
 

  Inês Carvalho Sá 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/ea66304387eb7bdb8025849e0046cca0?OpenDocument&Highlight=0,maior,acompanhado
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/215a71ccfe96251780258434002f1089?OpenDocument&Highlight=0,maior,acompanhado
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