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Pretende-se caracterizar os processos de promoção e proteção dos TR de Lisboa e Coimbra, 

entre 2000 e 2013. O afastamento dos perigos a que as crianças estão expostas, a negligência 

dos pais e a ausência de condições da família natural representam 58,2% dos motivos da 

intervenção do tribunal; os processos com antecedentes prejudiciais promovem as medidas 

em meio natural de vida; os tribunais superiores conferem menor enfâse à adoção face aos 

tribunais de 1ª instância. 

Introdução 

A problemática de crianças e jovens em perigo é milenar. Com efeito, Carter e Powell 

(1999, cit. por Aded et al., (2006), indicam que o imperador romano Tibério tinha 

tendências sexuais que incluíam crianças como objeto de prazer. De então para cá, só 

com a emergência do Renascimento se operaram algumas, pequenas, mudanças que 

foram, lentamente, ganhando relevo. De tal forma lenta que, no caso português, nem a 

Constituição de 1822 (1) , nem a Carta Constitucional de 1826 (1) aludem ao termo 

menor, criança, jovem ou infância. 

É no séc. XX que a criança é considerada como pessoa e cidadão de direitos. Portugal 

integrou-se entre os países pioneiros na proteção da criança, instituindo em 1911 as 

Comissões de Proteção e a Lei de Proteção à Infância. Recorde-se que só em 10 de 

dezembro de 1948 é proclamada a Declaração Universal dos Direitos do Homem e a 20 

de novembro de 1959 tem lugar a Declaração dos Direitos da Criança. 

Imbuída deste novo entendimento da criança e apoiada nas evidências científicas, a 

sociedade tomou consciência dos efeitos nefastos que determinados atos de comissão ou 

omissão representam no desenvolvimento harmonioso das crianças e jovens em perigo. 

E, embora o n.
o
 5 do art.º 36.º (Família, casamento e filiação) da Constituição da 

República Portuguesa (CRP) atribua aos pais o poder-dever de educar os seus filhos, 

nos termos do art.º 1877.º e seguintes, todos do Código Civil, e evidencie a prevalência 

da família biológica na 1ª parte do seu n.
o
 6, "os filhos não podem ser separados dos 

pais", acrescenta na 2ª parte "salvo quando estes não cumpram os seus deveres 

fundamentais para com eles e sempre mediante decisão judicial". Densificando estes 

deveres fundamentais, o artigo 1918.º do Código Civil, considera que existe perigo 
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quando a segurança, a saúde, a formação moral ou a educação de um menor se encontra 

em perigo e não seja caso de inibição do exercícios das responsabilidades parentais, 

pode o tribunal, a requerimento do Ministério Público ou de qualquer das pessoas 

indicadas no n.
o
1 do art.º 1915.º, decretar as providências adequadas, designadamente 

confiá-lo a terceira pessoa ou a estabelecimento de educação ou assistência. 

Embora a exposição da criança a situações como as descritas justifiquem a aplicação 

das medidas de proteção ali previstas, parecem, numa primeira análise, demasiado 

severas e incompatíveis com o estatuído na 1ª parte do art.º 36.º, n.
o
 6 da CRP (JusNet 

7/1976). Só se compreendem, tal qual a adoção, como ultíssima ratio visando assegurar 

o superior interesse da criança. Acresce que, em regra, o processo de promoção e 

proteção é prejudicial, sendo desencadeado por uma entidade administrativa - Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens – que, uma vez assegurado o consentimento dos pais e 

a não oposição da criança, pode aplicar qualquer uma das medidas previstas no art.º 35.º 

da Lei 147/99 de 1/9 (JusNet 186/1999) (2) . 

Em matéria de promoção e proteção das crianças e jovens portugueses, os diplomas 

fundamentais são o Decreto de 10 de abril de 1976 (Constituição da República 

Portuguesa), o Decreto-Lei n.
o
 47344/66, de 25/11 (Código Civil), o Decreto-Lei n.

o
 

314/78, de 27/10 (Organização Tutelar de Menores), a Lei 166/99, de 14/9 (JusNet 

192/1999) (Lei Tutelar Educativa), Lei n.
o
 103/2009, de 11/11 (Regime Jurídico do 

Apadrinhamento Civil), Lei 141/2015 de 8/9 (JusNet 1672/2015) (Regime Geral do 

Processo Tutelar Cível), Lei n.
o
 143/2015, de 08 de Setembro (Regime Jurídico do 

Processo de Adoção) e a Lei 147/99, de 1/9 (JusNet 186/1999) (Lei de Proteção de 

Crianças e Jovens em Perigo). 

1. Objetivos 

Caracterizar e contrastar as medidas de promoção e proteção aplicadas a crianças e 

jovens em perigo, em sede de apreciação judicial em primeira instância e, 

posteriormente, de recurso para os Tribunais da Relação de Coimbra (TRC) e de Lisboa 

(TRL) no período decorrido entre 2001 e 1013. Nesse sentido, procurou-se: 

1. Conhecer as medidas de promoção e proteção antecedentes ao processo judicial; 

2. Identificar os sujeitos/entidades desencadeantes do processo judicial; 

3. Conhecer as medidas de promoção e proteção promovidas/decididas pelo: 

a. Ministério Público; 

b. Tribunal de Família e Menores (com sentença recorrida); 

c. Tribunal da Relação a título definitivo. 
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2. Procedimento 

Importa afirmar, categoricamente, que apenas se acedeu a informação disponível ao 

público, não se violando qualquer princípio ético ou deontológico de acesso indevido a 

dados pessoais. A pesquisa foi realizada no sítio da DGSI (3) do Ministério da Justiça, 

com recurso aos descritores que permitissem a seleção mais adequada e exaustiva de 

acórdãos centrados na promoção dos direitos e proteção de crianças e jovens em perigo. 

Nesse sentido, ancorámo-nos no bordão que nos pareceu mais robusto e específico, a 

Lei n.
o
 147/99 de 1/9, a que se reportam todas as referências legais que doravante forem 

produzidas sem indicação expressa do diploma legal em que se integram. Por forma a 

maximizar a pesquisa, utilizámos o descritor "147/99" em diferentes formatos, 

permitindo a integração de todo e qualquer documento que fizesse alusão, ainda que 

breve, a este instituto jurídico (Tabela 1). 

 

(*) Foram excluídos 1 (*), 2 (**) ou 3 (***) acórdãos porque irrelevantes na matéria e 

anteriores à data da entrada em vigor da Lei n.º 147/99 de 1/9 (JusNet 186/1999) 

Por outro lado, admitindo como possível a não referência expressa, nos acórdãos, à 

norma legal que suporta as decisões nesta matéria (Lei n.
o
 147/99 de 1/9), decidimos 

alargar a pesquisa, considerando os descritores promoção e protecção (4) de menor ou 

promoção e proteção de menor, processo judicial de promoção e protecção de menor em 

perigo ou processo judicial de promoção e proteção de menor em perigo e medidas de 

promoção e protecção ou medidas de promoção e protecção, que expressamente 

constam na listagem dos descritores, disponibilizada pelo TRL, tendo sido utilizados 

também na pesquisa realizada no TRC (Tabela 1). Como seria expectável, muitos 

acórdãos repetem-se nas pesquisas realizadas sob os vários descritores, a que acresce o 

reduzido interesse e utilidade de outros para o propósito deste trabalho, quer pela sua 

brevidade (apenas o sumário), quer porque a referência à Lei n.
o
 147/99 de 1/9 era 

perfunctória e apenas para referenciar os princípios nela vertidos, nomeadamente no seu 

artigo 4.º. Outros, ainda, versavam sobre matérias como o Fundo de Garantia de 

Alimentos, a pensão de alimentos, a prática de crimes e outros institutos com alguma 

conexão com esta temática, mas sem a abordar como Thema decidendum. As pesquisas 

foram realizadas online entre 07.12.2013 e 15.12.2013. 

Tanto quanto os registos o permitiam, procurámos ser exaustivos, embora estejamos 

convictos de que a pesquisa não terá integrado todo o corpus de acórdãos que sobre esta 
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matéria foi produzido por aqueles tribunais superiores. Fica ainda ressalvada a 

possibilidade de ter existido uma ou outra imprecisão na recolha de dados, pela 

dificuldade da compreensão do processo, em toda a extensão, a partir do que se encontra 

plasmado na síntese que é, necessariamente, um acórdão. 

2.1. O sistema de Análise de Conteúdo dos acórdãos 

A Análise de Conteúdo dos acórdãos, reclamou que, a anteriori, se desenvolvesse um 

sistema de categorias que permitisse, tanto quanto possível, cobrir exaustivamente os 

elementos fundamentais da realidade que o acórdão sintetiza. Para garantia da 

consistência e fidelidade intracodificador, procedeu-se ao registado das categorias 

observadas em 15 acórdãos escolhidos aleatoriamente. Volvidas 2 semanas, os mesmos 

acórdãos foram novamente analisados e registadas as categorias e frequências 

observadas. O índice de fidelidade intracodificador situou-se nos 99%, valor tido como 

muito adequado no âmbito das ciências sociais e humanas 

O sistema de Análise de Conteúdo compreendeu as seguintes categorias: 

1. Antecedentes: iniciativas de promoção e proteção ocorridas em momento prévio ao 

início do processo judicial e que determinaram a intervenção das entidades constantes 

dos art.º
s
 7.º, 8.º e 11.º; 

2. Desencadeante do processo: "ente" que deu início ao processo judicial de promoção 

de direitos e proteção de crianças e jovens em perigo. 

3. Motivos: razões ou fundamentos subjacentes ao início do processo judicial de 

promoção e proteção de crianças e jovens em perigo. 

4. Medidas da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ): engloba as medidas 

de promoção e proteção que os técnicos da CPCJ consideram como a solução mais 

adequada para a criança ou jovem em perigo. 

5. Medida do Ministério Público (MP) (5) : caracteriza a(s) medida(s) de promoção e 

proteção proposta(s) pelo MP no momento em que tem lugar o processo judicial. 

6. Medida provisória: acomoda as soluções que em matéria de promoção e proteção são 

aplicadas à criança ou jovem em perigo no iter até à decisão final. 

7. Sentença de primeira instância: compreende as soluções materiais tomadas pelo juiz a 

quo, no âmbito das medidas previstas no art.º 35.º. 

8. Recorrente: qualquer sujeito que, com legitimidade e em tempo, interpôs recurso da 

decisão de primeira instância. 

9. Papel do MP: decisão do MP relativamente à sentença da primeira instância, 

recorrendo ou contra-alegando face ao(s) recorrente(s). 

10. Decisão do Tribunal da Relação: traduz-se na confirmação, revogação ou revogação 

parcial da decisão do tribunal de primeira instância. 
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11. Medida do Tribunal da Relação: soluções materiais tomadas pelo coletivo de juízes, 

no âmbito das medidas previstas no art.º 35.º. 

Admitimos, inicialmente, integrar o tempo que o processo permanecia sob a 

responsabilidade de cada entidade: CPCJ; Tribunal família e menores; Tribunal da 

Relação. Todavia, acabámos por excluir este parâmetro porque existe a possibilidade da 

decisão que a CPCJ/Tribunal considera mais oportuna num determinado momento ser, 

posteriormente, revisitada, mantendo-a ou alterando-a para uma outra, incluindo a sua 

cessação. Com efeito, nos processos de promoção e proteção prejudiciais e judiciais, por 

razões de oportunidade, e tendo como referente o superior interesse da criança (art.º 4.º, 

alínea a)), a lei permite a prorrogação de uma medida já proposta (art.º 60.º, n.
o
 2), 

assim como a aplicação de sucessivas medidas (art.º 62.º, n.
o
 3, alíneas b) e c)), de entre 

as previstas no art.º 35.º alíneas a) a f). Acrescem, por vezes, as dificuldades de contacto 

com alguns dos intervenientes no processo, designadamente o(s) pai(s) da(s) crianças(s), 

não obstante a determinação das autoridades. Nesse sentido, o processo de promoção e 

proteção poderia parecer arrastar-se no tempo, sendo percecionado como emergente de 

uma situação de inércia que, verdadeiramente, pode não se verificar. 

2.2 Design 

Trata-se de um estudo ex-post-facto que reclama a Análise de Conteúdo vazado nos 

acórdãos do TRL e TRC. 

2.3 Amostra 

Foram objeto de análise 109 acórdãos, ainda que o estudo se debruce sobre 116 decisões 

judiciais, sendo 22 do Tribunal da Relação de Coimbra (TRC) e 94 do Tribunal da 

Relação de Lisboa (TRL). Com efeito, em alguns processos de promoção e proteção, 

estavam envolvidos vários menores da fratria, tendo o tribunal decidido soluções 

diversas e distintas para os diferentes menores. 

3. Análise e discussão dos resultados 

Este trabalho, exploratório, pretende, apenas e tão só, conhecer o conjunto de medidas 

propostas e de decisões tomadas ao longo dos processos, permitindo, numa visão 

integrada, captar dimensões que uma análise casuística e atomista dos acórdãos, 

certamente, não proporcionaria. Não obstante, mesmo que as decisões judiciais possam 

remeter para a prevalência de determinada(s) medida(s), isso não bastará para que se 

considere a existência de um padrão de atuação, tanto mais que os tribunais superiores 

apenas se deparam com os casos mais controvertidos. Com efeito, muitos casos de 

promoção e proteção não chegam ao conhecimento dos tribunais de primeira instância, 

designadamente aqueles em que é possível ter sucesso através da intervenção da CPCJ. 

Isso mesmo decorre do Relatório das CPCJ de 2012 (Alvarez et al., 2013), segundo o 

qual estiveram em execução ou foram aplicadas 32725 medidas de promoção e 

proteção, tendo sido acompanhadas 69007 crianças e instaurado 29149 processos. Por 

forma a compreender o abismo que separa os casos com e sem intervenção judicial, 



refira-se que nesse mesmo ano de 2012 foram remetidos para tribunal 5132 processos, 

ou seja 15,6%. E, destes, apenas uma pequena percentagem irá subir ao Tribunal da 

Relação competente. 

A Tabela 2 permite observar que 44% (51/116) das decisões judiciais de promoção e 

proteção de crianças e jovens em risco já tinham, em momento anterior, sido objeto de 

intervenção pela CPCJ, nos termos dos art.º 8.º, 9.º e 10.º. 

 

Neste estudo, no que concerne às medidas antecedentes ao processo judicial, o 

acolhimento em instituição representa 51% das soluções tidas por adequadas para fazer 

face ao problema concreto que se pretende enfrentar. Por contraponto, a primeira das 

medidas previstas na lei (apoio junto dos pais) representa 22% e o apoio junto de outro 

familiar, 16%, ou seja, agregadas, as medidas em meio natural de vida representam 

38%. 

O confronto dos nossos resultados, em termos relativos, com os plasmados no Relatório 

Anual de Avaliação da Atividade das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens de 

2012 (Alvarez et al., 2013), aponta para situações de concordância e discordância, 

simultaneamente. Na primeira, com valores percentuais próximos, integram-se as 

medidas de apoio junto de outro familiar e o acolhimento familiar; na segunda, com 

valores opostos aos deste estudo (Tabela 2), encontram-se as medidas de apoio junto 

dos pais e as de acolhimento em instituição. Efetivamente, 86,9% das medidas 

propostas pelas CPCJ integram-se nas alíneas a) e b) e apenas 10,1% nas medidas 

previstas nas alíneas e) e f), todas do art.º 35.º. Não obstante, esta contradição é 

meramente aparente, sendo sanada quando perspetivada à luz: 

a) do art.º 7.º, ou seja, a intervenção das diversas entidades rege-se pelo princípio da 

subsidiariedade, constituindo-se o Tribunal como o último elemento da cadeia de 

decisão; 

b) dos princípios que orientam a promoção e proteção das crianças e jovens em perigo, 

designadamente do princípio vazado no art.º 4.º, alínea g) "deve ser dada prevalência às 

medidas que os integrem na sua família…" (6) (7) (8) ; 

c) da necessidade, para a intervenção da CPCJ, do "consentimento expresso dos pais, do 

representante legal ou da pessoa que tenha a guarda de facto" da criança (Art.º 9.º), bem 

como da não oposição do jovem (art.º
s
 10.º, n.

o
 1 e 2). 
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Assim, dados os requisitos legais (e bem, na nossa modesta opinião) para que seja 

possível a intervenção das entidades com legitimidade, que não o Tribunal, 

compreende-se que a esmagadora maioria dos casos em que a CPCJ intervém vise, em 

primeira instância, o apoio junto dos pais. Desde logo porque é uma exigência da lei e 

ainda porque, de outra forma, contaria com a oposição dos pais, tornando imperativo a 

cessação da intervenção da CPCJ e o envio do processo para as autoridades judiciárias. 

Felizmente, a maioria dos casos é resolvida com sucesso pela CPCJ, ainda que, como 

indicam Alvarez et al. (2013), com reabertura de processos, praticamente em todos os 

tipos de medidas: apoio junto dos pais (6,5%); apoio junto de outros familiares (5,8%); 

acolhimento familiar (8,2%); acolhimento em instituição (4,8); confiança a pessoa 

idónea (6,4%); apoio para autonomia de vida (5,9%). 

Nos 86 processos em que foi possível identificar os motivos subjacentes à intervenção 

judicial no âmbito da promoção e proteção de menores, registámos 21 categorias que, 

por similaridade, foram reagrupadas em apenas14 (Tabela 3). Apesar desta diversidade, 

58,2% das ocorrências estão concentradas em apenas três motivos: afastamento dos 

perigos a que a criança ou jovem está exposta, negligência dos pais e ausência de 

condições adequadas da sua família natural e, quando associados a provável abuso 

sexual pelo pai/irmão, agressões físicas e mau ambiente familiar, representam mais de 

75% do total. Outros motivos, mais pelo seu carácter impressivo do que pela expressão 

percentual, não deixam de justificar uma breve referência, como é a expressa vontade de 

uma mãe em confiar o seu filho para futura adoção. 

 

Em 74 (64,3%) processos foi possível identificar as medidas de promoção e proteção propostas 

pelo Ministério Público (Tabela 4). E, ainda que se tenham distribuído por 7 medidas distintas, 

75% circunscrevem-se ao acolhimento institucional (40,5%) ou confiança com vista à futura 

adoção (33,8%). Não são privilegiadas as medidas em meio natural de vida, nomeadamente a 

manutenção da criança junto dos pais ou familiares (16,3%), caminhando até em sentido 

diverso ao disposto na lei (art.º 4.º e 35.º). No entanto, como já o afirmámos, a estas decisões 

do Ministério Público não será alheia a circunstância do Tribunal se constituir como o ‘fim de 

linha’ de um longo percurso e processo desenvolvido pelas CPCJ. Recorde-se que nos 51 

processos (Tabela 2) em que foi possível identificar medidas de promoção em momento 

anterior à intervenção do Ministério Público, 37,3% integravam-se nas alíneas a) e b) do art.º 



35.º e foram marcadas pelo insucesso, dando fundamento e suporte às medidas de colocação 

propostas pelo Ministério Público 

As medidas de confiança a instituição com vista a futura adoção e acolhimento em instituição, 

decididas pelo Tribunal de primeira instância, não só varrem transversalmente todas as 

situações, independentemente dos antecedentes que se tenham verificado, como se 

constituem como as mais frequentes (Tabela 5). Acresce que, casos em que as medidas 

antecedentes foram o apoio junto dos pais, o acolhimento familiar e o acolhimento em CAT 

aquelas duas medidas assumem carácter de exclusividade. Esta transversalidade reforça a 

ideia de que cada caso é um caso, com múltiplos e diversos fatores que são adequadamente 

ponderados numa perspetiva sincrónica e diacrónica, não permitindo antecipar soluções. São 

esses fatores, que se apresentam como únicos em cada processo, que, associados à 

salvaguarda do superior interesse da criança, levaram o legislador a recorrer a conceitos 

indeterminados, bem como a conceder ao aplicador da lei a possibilidade da alteração da 

decisão em caso de circunstância superveniente (art.º 988.º), a fazer prevalecer o princípio do 

inquisitório sobre o do dispositivo (art.º 986.º) e da equidade sobre o princípio da legalidade 

(art.º 987.º), todos do Código de Processo Civil. 

 

A segmentação das decisões do Tribunal de Família e Menores, em função dos processos com 

e sem antecedentes ao processo judicial (Tabela 6), permite observar que a medida mais 

frequente é, em ambas as situações, a confiança a instituição com vista à futura adoção, 

embora com percentagens mais elevadas nos processos sem antecedentes (24,5 % vs 45,1%). 

Os resultados não permitem conhecer se este diferencial se fica a dever a uma menor 

gravidade do perigo no momento em que são detetadas as situações com antecedentes ou se 

resulta da intervenção atempada das CPCJ, permitindo o não agravamento da situação e, 

nesse sentido, possibilitando ao Tribunal o recurso a medidas menos gravosas. Nos processos 



com antecedentes as decisões visando a integração da criança em meio natural perfazem 23% 

do seu total, por contraponto aos 4% observados nos processos sem antecedentes. 

Paralelamente, as medidas de colocação representam 7,7% e 31,4%, respetivamente nos 

processos com e sem antecedentes. 

Estes resultados enfatizam a importância do papel das CPCJ e a necessidade de reforçar os 

seus meios para que as situações, ou mais situações, sejam detetadas ainda mais 

precocemente, minimizando as consequências para a criança, cumprindo a mens legislatoris 

de assegurar o superior interesse da criança, dando prevalência à família (se adequado), bem 

como à intervenção mínima e precoce. 

Por último, e como justamente refere o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, datado de 

12-03-2013, "O tempo da criança é urgente…", além do mais, acrescentamos nós, porque a 

criança continua a crescer. Estas duas notas reclamam o maior cuidado dos agentes judiciários, 

por forma a impedir que, por razões de ordem processual (indeferimento liminar, erros na 

forma do processo, extinção da instância, incompetência do tribunal etc.), como aconteceu em 

18,1% dos processos do nosso estudo, não se conheça qualquer decisão de carácter 

substantivo relativamente ao percurso de vida da criança, postergando assim o seu superior 

interesse. 

 

Os progenitores ou familiares (avós) intentaram 65,4% (76/113) dos recursos, parecendo 

indiciar uma forte pulsão para conservar os filhos/netos junto de si, não obstante as 

dificuldades/impossibilidade em lhes assegurar as condições mínimas para tal. Em matéria de 

recursos a Tabela 7 evidencia uma maior propensão do Tribunal superior para acompanhar as 

decisões da primeira instância (69,1%), quando o sujeito processual que recorre não é o 

Ministério Público. Já quando o recorrente é o Ministério Público, as decisões do Tribunal da 

Relação revelam um relativo equilíbrio entre a manutenção da decisão da primeira instância 

(47,5%) e a sua revogação (45%). Estes resultados parecem confirmar o entendimento de que 

a maioria dos pais, mesmo com os filhos em situação de perigo, e portanto com os factos 



manifestamente contrários ao seu interesse, não deixam de apelar a todas as instâncias 

judiciais que lhe permitam recuperar o status quo ante. 

 

O confronto das decisões dos Tribunais da Relação e de primeira instância (Tabela 8) mostra 

que, perante a mesma factualidade e matéria probatória, os Tribunais superiores tendem a 

valorizar de modo mais vincado os princípios orientadores da intervenção com crianças e 

jovens em perigo (art.º 3.º), designadamente o da prevalência da família biológica (9) e da 

responsabilidade parental. Efetivamente, o Tribunal de Família e Menores considerou as 

medidas em meio natural adequadas à defesa do superior interesse da criança em 19 

processos, enquanto os Tribunais superiores o consideraram em 21. No que a medidas de 

colocação diz respeito, aqueles Tribunais decidiram utilizá-las 22 e 23 vezes, respetivamente. 

No que tange às medidas previstas no art.º 35.º alínea g), o Tribunal de Família e Menores 

decidiu a sua aplicação em 46 processos, contra os 34 dos Tribunais superiores, ou seja, em 

menos 26% das situações. 

Ainda no domínio das medidas de confiança com vista a futura adoção, verificamos que, dos 

25 casos de confiança com vista à futura adoção promovidos pelo Ministério Público (cf. 

Tabela 4), 24 foram consideradas pelo Tribunal de Família e Menores como a solução que 

melhor assegurava o superior interesse da criança. Em sede de recurso esta solução foi 

reduzida para 15 casos. Ou seja, em 1/3 dos casos, a decisão da primeira instância foi revogada 

e substituída por outra que não implicava o corte definitivo do vínculo que a criança ou jovem 

tinha com a sua família biológica. 

Acresce que o Tribunal de Família e Menores, para além de sufragar a posição inicial do 

Ministério Público relativamente à confiança da criança com vista a futura adoção em 24 das 

25 situações, decidiu aplicar esta mesma medida em outros 21 processos em que o Ministério 

Público tinha pedido solução diversa e menos gravosa. 

Por sua vez, o Tribunal da Relação revogou 12 decisões da primeira instância que tinham 

aplicado a medida de confiança com vista à futura adoção, tendo-as substituído por 6 medidas 

menos gravosas e considerado que em 6 processos se verificou a violação de regras 

processuais. 
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4. Conclusões 

Dos resultados obtidos parece admissível concluir que as medidas de promoção e proteção 

desencadeadas em momento anterior à intervenção do Tribunal centram-se no acolhimento 

em instituição (51%) e no apoio junto dos pais (21,6%). 

Embora sejam 14 os motivos que fundamentaram a intervenção do Tribunal, o afastamento 

dos perigos a que está exposta a criança ou jovem, a negligência dos pais e a ausência de 

condições adequadas da sua família natural representam 58, 2%. 

O Ministério Público propôs, nos processos em análise, um conjunto de 7 medidas, embora se 

concentre sobretudo no acolhimento em instituição (40,5%) e confiança com vista a futura 

adoção (33,8%). 

Independentemente da existência, ou não, de antecedentes, a medida mais utilizada é a 

confiança com vista a futura adoção, ainda que de modo mais expressivo na segunda situação 

(32,3 % vs 49,1%). Também as medidas em meio natural de vida se revelam muito distintas 

(23% e 4%, respetivamente), assim como as medidas de colocação (7,7 e 31,4%). 

Em sede de recurso, os Tribunais superiores tendem a confirmar as decisões da primeira 

instância em 2/3 dos processos, quando o recorrente é diverso do Ministério Público e, apenas 

em 47,5% quando é este a interpor recurso. O Tribunal da Relação, face às decisões do 

Tribunal de Família e Menores, confere maior enfâse às medidas em meio natural de vida. O 

mesmo se verifica relativamente às de colocação quando comparadas com as de confiança 

com vista à futura adoção, sendo que das 46 decisões da primeira instância que entenderam 

que o superior interesse da criança ficava melhor acautelado com a confiança com vista à 

futura adoção, apenas confirmou 34. 

Este trabalho, de carácter exploratório, parece indicar que a intervenção prévia ao Tribunal, 

designadamente pela CPCJ, permite que as decisões judiciais sejam mais próximas do 

pensamento do legislador e da própria lei. Com efeito, por um lado garantem a salvaguarda do 



superior interesse da criança através da prevalência, por relação aos processos sem 

antecedentes, de medidas em meio natural de vida e de colocação e, por outro, permitem que 

as medidas de confiança com vista a futura adoção sejam, percentualmente, bastante 

inferiores. 

Uma última nota que não pode deixar de ser seriamente ponderada pelos poderes públicos, 

sem com isto pretender diminuir as garantias dos cidadãos, antes pelo contrário, os 18,1% dos 

casos que viram a decisão judicial "materialmente relevante", postergada por razões de ordem 

processual. 

É nosso propósito estender esta análise a todos os Tribunais da Relação, melhorando-a com os 

contributos que, entretanto, vierem a ser produzidos pelas críticas que lhe forem endereçadas. 
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Considerou-se a medida proposta pelo MP mesmo que no decurso do processo venha a 

ser alterada. 

(6)  

Cumprido o preceito constitucional plasmado no art.º 36.º n.
o
 6 da CRP (JusNet 7/1976) 

(Canotilho & Moreira, 2005). 

(7)  

Cf., para maior desenvolvimento, Coelho e Guilherme (2005). 

(8)  

A Lei 142/2015 de 8/9 (JusNet 1673/2015) introduziu, também, uma pequena alteração 

textual, mas relevante, na alínea g) do art.º 4.º da Lei 147/99 de 1/9 (JusNet 186/1999) 

e, onde se lia Prevalência da família —deve ser dada prevalência às medidas que os 

integrem na sua família… passou a ler-se Prevalência da família —deve ser dada 

prevalência às medidas que os integrem em família 

(9)  

Todos os acórdãos são anteriores à Lei 142/15 de 9/8. 
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