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Ninguém precisa de levantar a voz para fazer valer os
seus direitos e honrar o superior interesse
das Crianças e Jovens carentes de proteção!
Qualquer leitor poderá percorrer os inúmeros temas
abordados neste livro para conhecer e utilizar
a argumentação necessária à realização da justiça!

“

“

Neste livro, leigos e profissionais do foro encontrarão a minuta para,
com êxito, submeter qualquer pretensão atinente à jurisdição de «Família
e Menores» e áreas conexas à apreciação das entidades competentes.

Os requisitos a observar, os preceitos legais aplicáveis, bem como a
identificação das ações e procedimentos, que requerem a intervenção de
advogado ou aqueles que podem ser submetidos pelos próprios interessa-
dos, estão compilados neste livro de forma exaustiva e sistematizada, de
forma a que o leitor facilmente encontre o que pretende e os passos que
deve dar.

As minutas e respetivo enquadramento jurídico estão acreditados pela
vasta experiência dos autores – um advogado e uma juíza – que desenvol-
vem a sua atividade profissional há vários anos na área do direito da famí-
lia, crianças e jovens.

(...) E, por outro lado, a indiscutível competência técnica dos seus autores e a sua
vasta experiência profissional nesta área, no exercício de profissões que, para o fim visado,
se complementam, são garantia segura do rigor técnico das minutas apresentadas nesta
obra e da sua utilidade prática.

Aliás, as notas explicativas que acompanham cada uma ou cada grupo das ditas minutas
atestam o rigor e o cuidado tido na sua elaboração.

É, por isso, mais uma previsão que um presságio, afirmar que este livro terá um acolhi-
mento positivo em razão da sua evidente utilidade prática para quem temnecessidade de
recorrer aos serviços da justiça de família e menores.

E isso fará jus ao nobre esforço dos seus autores na prestação do serviço aos cidadãos e à
Justiça que nesta obra se propõem.
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Dá formação a Auditores e Juízes Estagiários na Jurisdição de
Família, Crianças e Jovens.

© 
Ed

iç
õe

s 
Sí

la
bo

 

Al
m

ed
in

a 

20
22

-1
0-

06



© 
Ed

iç
õe

s 
Sí

la
bo

 

Al
m

ed
in

a 

20
22

-1
0-

06



 

 

 
 

(Quase) 
 

Todas as Minutas da 
Jurisdição da Família, 

Crianças e Jovens e seu 
Enquadramento Jurídico 

 

 

 

Nuno Cardoso-Ribeiro 
Maria de Fátima Marques da Silva 

 
 

Prefácio 
VÍTOR PEREIRA PINTO 

Procurador-Geral Adjunto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÕES SÍLABO 

© 
Ed

iç
õe

s 
Sí

la
bo

 

Al
m

ed
in

a 

20
22

-1
0-

06



É expressamente proibido reproduzir, no todo ou em parte, sob qualquer 

forma ou meio gráfico, eletrónico ou mecânico, inclusive fotocópia, este livro. 

As transgressões serão passíveis das penalizações previstas na legislação em vigor. 

Não participe ou encoraje a pirataria eletrónica de materiais protegidos. 

O seu apoio aos direitos dos autores será apreciado. 

 

 

Visite a Sílabo na rede  

www.silabo.pt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Título: (Quase) Todas as Minutas da Jurisdição da Família, Crianças e Jovens 
    e seu Enquadramento Jurídico 
Autores: Nuno Cardoso-Ribeiro, Maria de Fátima Marques da Silva 
 Edições Sílabo, Lda. 
Capa: Pedro Mota 

1.ª Edição – Lisboa, outubro de 2022 
Impressão e acabamentos: ARTIPOL – Artes Tipográficas, Lda. 
Depósito Legal: 505658/22 
ISBN: 978-989-561-261-1 

 

 
 

Editor: Manuel Robalo 
 

R. Cidade de Manchester, 2 
1170-100 Lisboa 
Telf.: 218130345 
e-mail: silabo@silabo.pt 
www.silabo.pt 

© 
Ed

iç
õe

s 
Sí

la
bo

 

Al
m

ed
in

a 

20
22

-1
0-

06



 

 

 

Índice 
 

 
 

Prefácio 27 
Nota dos autores 29 
Guia do usuário 31 
Abreviaturas 33 

 

PARTE 1 
Providências tutelares cíveis do RGPTC 

Capítulo 1 – A instauração de tutela e da administração dos bens 

 1.1. Enquadramento jurídico 37 
 1.2. Minutas 49 
 1.A. Comunicação ao tribunal da necessidade de instituição 

de tutela/administração dos bens de criança ou jovem 
menor de idade, para efeitos de instauração oficiosa 49 

 1.B. Pedido de escusa do cargo de tutor 50 

 1.C. Apresentação da relação do ativo e do passivo do pupilo 52 

 1.D. Pedido de anulação de atos praticados pelo tutor 53 

 1.E. Pedido de remuneração do tutor 54 

 1.F. Petição de prestação de contas pelo tutor ao ex-tutelado 
ou aos seus herdeiros 56 

 1.G. Petição de apresentação das contas por outro legitimado, 
quando não apresentadas pelo tutor 57 

 1.H. Pedido de remoção de tutor 58 

 1.I. Pedido de exoneração do cargo de tutor 61 

© 
Ed

iç
õe

s 
Sí

la
bo

 

Al
m

ed
in

a 

20
22

-1
0-

06



Capítulo 2 – A regulação das responsabilidades parentais 

NO TRIBUNAL 
 2.1. Enquadramento jurídico 63 
 2.2. Minutas 68 
 2.A. Petição inicial da ação de regulação das responsabilidades 

parentais 68 
 

NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL 
 2.3. Enquadramento jurídico 70 
 2.4. Minutas 74 
 2.B. Petição de homologação de acordo de regulação 

das responsabilidades parentais, com pedido de fixação 
de residência alternada junto de ambos os progenitores 74 

 2.C. Petição de homologação de acordo de regulação 
das responsabilidades parentais, com pedido de fixação 
de residência exclusiva junto de um dos progenitores 80 

 2.D. Petição de homologação de acordo de regulação 
das responsabilidades parentais, com pedido de fixação 
de residência junto de um terceiro 86 

 

Capítulo 3 – A alteração do regime de regulação 
das responsabilidades parentais 

NO TRIBUNAL 
 3.1. Enquadramento jurídico 93 
 3.2. Minutas 98 
 3.A. Petição inicial de alteração do regime de regulação 

do exercício das responsabilidades parentais, 
com pedido de alteração do regime quanto à residência 98 

 3.B. Petição inicial de alteração do regime de regulação 
do exercício das responsabilidades parentais, 
com pedido de alteração do regime de convívios 102 

 3.C. Petição inicial de alteração do regime de regulação 
do exercício das responsabilidades parentais, 
com pedido de alteração do regime dos alimentos 104 

© 
Ed

iç
õe

s 
Sí

la
bo

 

Al
m

ed
in

a 

20
22

-1
0-

06



NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL 
 3.3. Enquadramento jurídico 107 
 3.4. Minutas 111 
 3.D. Requerimento de homologação de acordo de alteração 

do regime de regulação do exercício das responsabilidades 
parentais, com fixação de residência alternada junto 
de ambos os progenitores 111 

 3.E. Requerimento de homologação de acordo de alteração 
do regime de regulação do exercício das responsabilidades 
parentais, com fixação de fixação de residência exclusiva 
junto de um dos progenitores 113 

 3.F. Requerimento de homologação de acordo de alteração 
do regime de regulação do exercício das responsabilidades 
parentais, com fixação de residência exclusiva junto 
de terceiro ou instituição 114 

 3.G. Requerimento de homologação de acordo de alteração 
do regime de regulação do exercício das responsabilidades 
parentais, com fixação do exercício conjunto das 
responsabilidades parentais quanto a questões 
de particular importância da vida da criança ou jovem 
e alteração do regime de convívios e dos alimentos 120 

 

Capítulo 4 – O incumprimento do regime de regulação 
das responsabilidades parentais 

 4.1. Enquadramento jurídico 123 
 4.2. Minutas 128 
 4.A. Petição inicial da providência tutelar cível de incumprimento 

do regime de convívios com o filho menor 128 
 4.B. Petição inicial da providência tutelar cível de incumprimento 

do regime de alimentos devidos a filho menor 131 

 

 

 

 

 

© 
Ed

iç
õe

s 
Sí

la
bo

 

Al
m

ed
in

a 

20
22

-1
0-

06



Capítulo 5 – A fixação, alteração e cessação de alimentos devidos 
a filhos maiores ou emancipados a que se refere o art. 1880.º do CC 

NO TRIBUNAL 
 5.1. Enquadramento jurídico 133 
 5.2. Minutas 139 
 5.A. Petição inicial, com pedido de alteração dos alimentos 

devidos a filho maior de idade, fixados durante 
a menoridade deste 139 

 5.B. Petição inicial de incumprimento dos alimentos 
devidos a filho maior de idade, fixados durante 
a menoridade deste 142 

 5.C. Petição inicial com pedido de comparticipação 
nos encargos com filho maior de idade 144 

 5.D. Petição inicial com pedido de cessação dos alimentos 
devidos a filho maior de idade 148 

 

NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL 
 5.3. Enquadramento jurídico 151 
 5.4. Minutas 155 
 5.E. Petição com vista à fixação de alimentos devidos 

a filho maior de idade 155 

 5.F. Petição com vista à homologação de acordo de fixação 
de alimentos devidos a filho maior de idade 157 

 

Capítulo 6 – Fixação de alimentos a crianças e jovens contra 
obrigados a alimentos diversos dos pais ou contra estes quando 
a criança ou jovem se encontre confiado a terceiro ou instituição 

 6.1. Enquadramento jurídico 161 
 6.2. Minutas 166 
 6.A. Petição de alimentos contra os avós paternos da criança, 

por impulso da mãe 166 

 6.B. Petição de alimentos contra os pais, por impulso do tutor 
da criança ou jovem 169 

 

© 
Ed

iç
õe

s 
Sí

la
bo

 

Al
m

ed
in

a 

20
22

-1
0-

06



Capítulo 7 – A execução por alimentos 

 7.1. Enquadramento jurídico 173 
 7.2. Minutas 178 
 7.A. Requerimento executivo 178 

 

Capítulo 8 – O fundo de garantia dos alimentos 

 8.1. Enquadramento jurídico 181 
 8.2. Minutas 193 
 8.A. Pedido de intervenção do FGA 193 

 8.B. Requerimento com vista à revisão anual dos pressupostos 
da intervenção do FGA 195 

 

Capítulo 9 – A entrega judicial de criança 

 9.1. Enquadramento jurídico 199 
 9.2. Minutas 203 
 9.A. Petição inicial 203 

 

Capítulo 10 – A autorização do representante legal da criança 
para a prática de certos atos, a confirmação dos que tenham 
sido praticados sem autorização e as providências referentes 
a aceitação de liberalidades 

 10.1. Enquadramento jurídico 205 
 10.2. Minutas 214 
 10.A. Autorização para a prática de atos pelos pais 

da criança ou jovem, perante o Ministério Público 214 

 10.B. Outra autorização para a prática de atos pelos pais 
da criança ou jovem, perante o Ministério Público 217 

 10.C. Autorização para a prática de atos pelos pais 
da criança ou jovem, perante o juiz 221 

 

 

 

© 
Ed

iç
õe

s 
Sí

la
bo

 

Al
m

ed
in

a 

20
22

-1
0-

06



Capítulo 11 – A inibição do exercício das responsabilidades parentais 

 11.1. Enquadramento jurídico 225 
 11.2. Minutas 231 
 11.A. Petição inicial de inibição do exercício 

das responsabilidades parentais 231 

 11.B. Petição inicial com vista ao levantamento da inibição 
do exercício das responsabilidades parentais 235 

 

Capítulo 12 – A limitação do exercício das responsabilidades 
parentais 

 12.1. Enquadramento jurídico 239 
 12.2. Minutas 244 
 12.A. Petição inicial de limitação do exercício das responsabilidades 

parentais, relativamente à pessoa da criança ou jovem 244 

 12.B. Petição inicial de limitação do exercício das responsabilidades 
parentais, relativamente ao património da criança ou jovem 248 

 11.C. Requerimento para levantamento da medida limitativa 
do exercício das responsabilidades parentais 251 

 

Capítulo 13 – A determinação, em caso de desacordo dos pais, 
do nome e apelidos da criança 

 13.1. Enquadramento jurídico 255 
 13.2. Minutas 259 
 13.A. Petição inicial para determinação do nome e apelido 

da criança, em caso de desacordo dos pais 259 

 

Capítulo 14 – A constituição da relação de apadrinhamento civil 
e a sua revogação 

 14.1. Enquadramento jurídico 263 
 14.2. Minutas 272 
 14.A. Petição inicial de apadrinhamento 272 

© 
Ed

iç
õe

s 
Sí

la
bo

 

Al
m

ed
in

a 

20
22

-1
0-

06



Capítulo 15 – A regulação dos convívios da criança com os irmãos, 
ascendentes e outras pessoas de especial ligação afetiva 

 15.1. Enquadramento jurídico 275 
 15.2. Minutas 280 
 15.A. Petição inicial para regulação dos convívios da criança 

ou jovem com pessoas de especial ligação afetiva 280 

 

Capítulo 16 – O desacordo quanto a questões de particular 
importância da vida da criança ou jovem 

 16.1. Enquadramento jurídico 283 
 16.2. Minutas 287 
 16.A. Petição inicial 287 

 

 

PARTE 2 
Estabelecimento e impugnação da filiação 

Capítulo 17 – A ação de investigação da maternidade 293 

 17.1. Enquadramento jurídico 293 
 17.2. Minutas 298 
 17.A. Petição inicial, com vista à investigação da maternidade 

fundada no facto biológico do parto 298 

 17.B. Petição inicial, com vista à investigação da maternidade 
fundada em presunções 300 

 17.C. Petição inicial, com vista à investigação da maternidade, 
com pedido de atribuição de alimentos provisórios 302 

 

Capítulo 18 – A ação de investigação da paternidade 

 18.1. Enquadramento jurídico 307 
 18.2. Minutas 311 
 18.A. Petição inicial, com vista à investigação da paternidade 

fundada em presunções 311 

© 
Ed

iç
õe

s 
Sí

la
bo

 

Al
m

ed
in

a 

20
22

-1
0-

06



 18.B. Petição inicial, com vista à investigação da paternidade 
fundada no facto biológico da procriação 314 

 18.C. Petição inicial, com vista à investigação da paternidade, 
com pedido de atribuição de alimentos provisórios 316 

 

Capítulo 19 – A ação de impugnação da maternidade 

 19.1. Enquadramento jurídico 323 
 19.2. Minutas 326 
 19.A. Petição inicial, com vista à impugnação da maternidade 326 

 

Capítulo 20 – A ação de impugnação da paternidade presumida 

 20.1. Enquadramento jurídico 329 
 20.2. Minutas 334 
 20.A. Petição inicial, com vista à impugnação 

da paternidade presumida 334 

 

Capítulo 21 – A ação de impugnação da perfilhação 

 21.1. Enquadramento jurídico 337 
 21.2. Minutas 341 
 21.A. Petição inicial, com vista à impugnação da paternidade 

fundada em perfilhação 341 

 

Capítulo 22 – A ação de impugnação da paternidade fundada 
em perfilhação ou da paternidade presumida, com pedido 
cumulado de investigação da paternidade 

 22.1. Enquadramento jurídico 343 
 22.2. Minutas 344 
 22.A. Petição inicial, com pedidos cumulados de impugnação 

da paternidade fundada em perfilhação e de investigação 
da paternidade 344 

 

 

© 
Ed

iç
õe

s 
Sí

la
bo

 

Al
m

ed
in

a 

20
22

-1
0-

06



PARTE 3 
Rapto internacional de crianças 

Capítulo 23 – Rapto internacional de crianças 

 23.1. Enquadramento jurídico 351 
 23.2. Minutas 366 
 23.A. Comunicação à Autoridade Central, com vista ao regresso 

imediato da criança ou jovem 366 

 23.B. Petição inicial, com vista ao regresso imediato 
da criança ou jovem 367 

 

 

PARTE 4 
A cobrança de alimentos no estrangeiro 

Capítulo 24 – A cobrança de alimentos no estrangeiro 

 24.1. Enquadramento jurídico 371 
 24.2. Minutas 375 
 24.A. Pedido de cobrança de alimentos no estrangeiro 

dirigido à DGAJ 375 

 

 

PARTE 5 
A adoção – fase judicial e prestação 
de consentimento prévio para adoção 

Capítulo 25 – A adoção – Fase judicial e prestação 
de consentimento prévio para adoção 

 25.1. Enquadramento jurídico 379 
 25.2. Minutas 391 
 25.A. Petição inicial com vista à adoção 391 

© 
Ed

iç
õe

s 
Sí

la
bo

 

Al
m

ed
in

a 

20
22

-1
0-

06



PARTE 6 
Promoção e proteção de crianças e jovens em perigo 

Capítulo 26 – Promoção e proteção de crianças e jovens em perigo 

 26.1. Enquadramento jurídico 399 
 26.2. Minutas 413 
 26.A. Petição inicial 413 

 26.B. Requerimento com vista à revisão da medida 
de promoção e proteção aplicada 416 

 26.C. Alegações para o debate judicial 418 

 26.D. Requerimento de reabertura de processo arquivado 422 

 

 

PARTE 7 
Alteração do nome 

Capítulo 27 – A alteração de nome 

A.POR MUDANÇA DE SEXO DE FILHO MENOR 
 27.1. Enquadramento jurídico 427 
 27.2. Minutas 430 
 27.A. Requerimento de mudança de sexo e de nome 430 
 

B.POR OUTRAS RAZÕES 
 27.3. Enquadramento jurídico 432 
 27.4. Minutas 438 
 27.B. Requerimento para alteração do nome, 

nos termos do art. 104.º, n.º 1 do CRC 438 

 27.C. Requerimento para alteração do nome, 
nos termos do art. 104.º, n.º 2 do CRC 440 

 

 

© 
Ed

iç
õe

s 
Sí

la
bo

 

Al
m

ed
in

a 

20
22

-1
0-

06



PARTE 8 
Providências relativas a cônjuges, divórcio 
e questões conexas 

Capítulo 28 – Divórcio sem consentimento do outro cônjuge 

 28.1. Enquadramento jurídico 445 
 28.2. Minutas 450 
 28.A. Petição inicial de divórcio por separação de facto 

por pelo menos um ano consecutivo, com pedido 
de fixação da data da separação para efeitos patrimoniais 450 

 28.B. Petição inicial de divórcio por alteração das faculdades 
mentais do outro cônjuge 452 

 28.C. Petição inicial de divórcio por ausência 454 

 28.D. Petição inicial de divórcio por outros factos que mostrem 
a rutura definitiva do casamento 456 

 28.E. Contestação com pedido reconvencional de fixação 
da data da separação para efeitos patrimoniais 458 

 28.F. Petição inicial com pedido cumulado de alimentos 
devidos a cônjuge 460 

 28.G. Petição inicial com pedido cumulado de autorização 
do uso do apelido do ex-cônjuge 464 

 28.H. Contestação com pedido reconvencional 
de separação judicial de pessoas e bens 468 

 28.I. Contestação com pedido reconvencional 
de reparação por danos não patrimoniais 
nos termos do art. 1792.º, n.º 2 do CC 470 

 28.J. Requerimento incidental, fora dos articulados, 
de fixação de um regime provisório quanto a alimentos, 
regulação das responsabilidades parentais 
e/ou utilização da casa de morada da família 474 

 28.K. Outro requerimento incidental, fora dos articulados, 
de fixação de um regime provisório quanto a alimentos, 
regulação das responsabilidades parentais 
e/ou utilização da casa de morada da família 477 

 

© 
Ed

iç
õe

s 
Sí

la
bo

 

Al
m

ed
in

a 

20
22

-1
0-

06



Capítulo 29 – Divórcio com o consentimento do outro cônjuge 

NO TRIBUNAL 
 29.1. Enquadramento jurídico 481 
 29.2. Minutas 484 
 29.A. Petição inicial, com relação de bens, com acordo quanto 

ao destino dos animais de companhia e da casa de morada 
de família, à prescindibilidade recíproca de alimentos 
entre cônjuges, mas com desacordo quanto ao regime 
de regulação das responsabilidades parentais 484 

 

NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL 
 29.3. Enquadramento jurídico 486 
 29.4. Minutas 493 
 29.B. Requerimento de divórcio com o consentimento 

de ambos, com acordo quanto ao regime de regulação 
das responsabilidades parentais de filho menor de idade, 
à atribuição de alimentos entre cônjuges, ao destino 
da casa de morada de família, a título gratuito, ao destino 
de animais de companhia, com declaração (facultativa) de 
autorização do apelido do ex-cônjuge e com relação de bens 493 

 29.C. Acordo de regulação das responsabilidades parentais 
de filho menor de idade, com regime de residência alternada 495 

 29.D. Acordo de regulação das responsabilidades parentais 
de filho menor de idade, com regime de residência exclusiva 499 

 29.E. Acordo relativo a alimentos devidos a cônjuge, 
de duração indeterminada 504 

 29.F. Acordo relativo a alimentos devidos a cônjuge, 
de duração determinada 505 

 29.G. Acordo relativo ao destino dos animais de companhia 506 

 29.H. Outro acordo relativo ao destino dos animais de companhia 506 

 29.I. Acordo relativo ao destino da casa de morada da família 
(bem comum) 507 

 29.J. Outro acordo relativo ao destino da casa de morada 
da família (bem próprio de um dos cônjuges) 508 

 

© 
Ed

iç
õe

s 
Sí

la
bo

 

Al
m

ed
in

a 

20
22

-1
0-

06



 29.K. Outro acordo relativo ao destino da casa de morada 
da família (bem arrendado) 509 

 29.L. Outro acordo relativo ao destino da casa de morada 
da família (a título oneroso) 509 

 29.M. Outro acordo relativo ao destino da casa de morada 
da família (a título oneroso) 510 

 29.N. Acordo relativo ao uso do apelido adquirido pelo casamento 511 

 29.O. Relação dos bens comuns do casal 512 

 29.P. Requerimento de divórcio com o consentimento de ambos, 
sem filhos menores, sem casa de morada da família, 
sem animais de companhia, sem património comum 
e com acordo de prescindibilidade recíproca de alimentos 
a cônjuge 513 

 

Capítulo 30 – Separação de pessoas e bens 

NO TRIBUNAL 
 30.1. Enquadramento jurídico 515 
 30.2. Minutas 520 
 30.A. Petição inicial 520 
 

NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL 
 30.3. Enquadramento jurídico 522 
 30.4. Minutas 529 
 30.B. Requerimento de separação de pessoas e bens 

com o consentimento de ambos, com acordo quanto 
ao regime de regulação das responsabilidades parentais 
de filho menor de idade, à atribuição de alimentos 
entre cônjuges, ao destino da casa de morada de família, 
a título gratuito, ao destino de animais de companhia 
e com relação de bens 529 

 30.C. Acordo de regulação das responsabilidades parentais 
de filho menor de idade, com regime de residência alternada 531 

 30.D. Acordo de regulação das responsabilidades parentais 
de filho menor de idade, com regime de residência exclusiva 531 

 

© 
Ed

iç
õe

s 
Sí

la
bo

 

Al
m

ed
in

a 

20
22

-1
0-

06



 30.E. Acordo relativo a alimentos devidos a cônjuge, 
de duração indeterminada 531 

 30.F. Acordo relativo a alimentos devidos a cônjuge, 
de duração determinada 532 

 30.G. Acordo relativo ao destino dos animais de companhia 532 

 30.H. Outro acordo relativo ao destino dos animais de companhia 532 

 30.I. Acordo relativo ao destino da casa de morada da família 
(bem comum) 532 

 30.J. Outro acordo relativo ao destino da casa de morada 
da família (bem próprio de um dos cônjuges) 532 

 30.K. Outro acordo relativo ao destino da casa de morada 
da família (bem arrendado) 533 

 30.L. Outro acordo relativo ao destino da casa de morada 
da família (a título oneroso) 533 

 30.M. Outro acordo relativo ao destino da casa de morada 
da família (a título oneroso) 533 

 30.N. Relação dos bens comuns do casal 533 

 30.O. Requerimento de separação de pessoas e bens com 
o consentimento de ambos, sem filhos menores, 
sem casa de morada da família, sem animais 
de companhia, sem património comum e com acordo 
de prescindibilidade recíproca de alimentos a cônjuge 534 

 

Capítulo 31 – Conversão da separação de pessoas e bens em divórcio 

 31.1. Enquadramento jurídico 537 
 31.2. Minutas 541 
 31.A. Pedido de conversão da separação em divórcio 

(formulado por ambos os cônjuges) 541 

 31.B. Pedido de conversão da separação em divórcio 
(formulado por um dos cônjuges) 542 

 31.C. Oposição ao pedido de conversão da separação em divórcio 543 

 31.D. Alegações, no caso de inviabilidade de obtenção 
de acordo na Conservatória do Registo Civil 545 

 

 

© 
Ed

iç
õe

s 
Sí

la
bo

 

Al
m

ed
in

a 

20
22

-1
0-

06



Capítulo 32 – Reconciliação dos cônjuges 

 32.1. Enquadramento jurídico 549 
 32.2. Minutas 551 
 32.A. Requerimento de extinção da separação de pessoas 

e bens por reconciliação 551 

Capítulo 33 – Simples separação judicial de bens 

 33.1. Enquadramento jurídico 553 
 33.2. Minutas 556 
 33.A. Petição inicial de simples separação judicial de bens 556 

 

Capítulo 34 – Autorização judicial para uso dos apelidos 
do ex-cônjuge e privação desse direito 

 34.1. Enquadramento jurídico 561 
 34.2. Minutas 568 
 34.A. Petição inicial com pedido de autorização de uso 

dos apelidos do ex-cônjuge no Tribunal 568 

 34.B. Pedido de autorização de uso dos apelidos 
do ex-cônjuge na Conservatória do Registo Civil 571 

 34.C. Petição inicial com pedido de privação de uso 
dos apelidos do ex-cônjuge, no Tribunal 574 

 34.D. Pedido de privação do uso dos apelidos do ex-cônjuge, 
na Conservatória do Registo Civil 578 

 

Capítulo 35 – Processo de suprimento conjugal 

 35.1. Enquadramento jurídico 583 
 35.2. Minutas 587 
 35.A. Petição inicial para suprimento da falta de consentimento 

conjugal para alienação de bem imóvel próprio 587 

 

 

 

 

© 
Ed

iç
õe

s 
Sí

la
bo

 

Al
m

ed
in

a 

20
22

-1
0-

06



Capítulo 36 – Atribuição da casa de morada da família 
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 42.C. Petição inicial para reconhecimento do crédito 
compensatório, no regime de separação de bens 683 

 42.D. Petição inicial para reconhecimento do crédito 
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Capítulo 46 – Processo especial de sanação de anulabilidade 
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Capítulo 50 – O destino da casa de morada da família, 
em caso de dissolução da união de facto 
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PARTE 10 
Alimentos a outros credores de alimentos, ou seja, 
a pessoas diversas dos cônjuges, dos ex-cônjuges, 
dos ex-unidos de facto e dos filhos menores e maiores 
(nas situações previstas no art. 1880.º do CC), 
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Prefácio 
 

 

 

Nos últimos anos, o Direito da Família e Menores tem sofrido profundas 
transformações, quer com a publicação de inúmeros diplomas legislativos, quer 
com a posterior introdução de sucessivas alterações aos mesmos, a reclamar um 
trabalho acrescido dos profissionais do foro para alcançarem o domínio das suas 
normas e a uniformização das respetivas aplicações práticas. 

Se assim é para os profissionais do foro, mais complexo se torna para o cida-
dão comum, utente dos serviços da Justiça, compreender e movimentar-se nos 
meandros da justiça de família e menores. 

Sendo desiderato deste livro facilitar essa compreensão e fornecer aos profis-
sionais do foro, mas também aos leigos, instrumentos que facilitem a sua inter-
venção em tribunal, no âmbito da jurisdição de família e menores, através da 
apresentação de minutas de requerimentos, de notas explicativas dos mesmos e 
do seu enquadramento legal, a iniciativa da sua elaboração e publicação só pode 
ter-se por louvável, em especial porque é escassa nesta área a publicação de 
obras com esta acentuada vertente prática. 

E louvável é, também, a colaboração, que, afinal, se demonstra possível e pro-
fícua, entre uma magistrada judicial e um advogado, que não regatearam esfor-
ços para prestar este serviço à comunidade jurídica e não jurídica. Uma razão 
acrescida para, enquanto magistrado do Ministério Público, me sentir honrado 
pelo convite recebido para prefaciar esta publicação. 

Ademais, a simples leitura do índice desta obra é suficiente para atestar a sua 
importância, tantos e tão variados são os temas tratados nas minutas nela apre-
sentadas e nas respetivas notas explicativas, temas esses que constituem o quoti-
diano dos tribunais de família e menores. 

Note-se que, tal como se explica no livro, praticamente todas as minutas apre-
sentadas podem ser subscritas pelas próprias partes ou pelo seu mandatário, 
pelo que, além da sua enorme utilidade para os profissionais do foro, esta obra 
constitui também uma relevante contribuição dos seus autores para facilitar o 
acesso dos cidadãos em geral ao direito e aos tribunais de família e menores. 
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E, por outro lado, a indiscutível competência técnica dos seus autores e a sua 
vasta experiência profissional nesta área, no exercício de profissões que, para o 
fim visado, se complementam, são garantia segura do rigor técnico das minutas 
apresentadas nesta obra e da sua utilidade prática. 

Aliás, as notas explicativas que acompanham cada uma ou cada grupo das 
ditas minutas atestam o rigor e o cuidado tido na sua elaboração. 

É, por isso, mais uma previsão que um presságio, afirmar que este livro terá 
um acolhimento positivo em razão da sua evidente utilidade prática para quem 
tem necessidade de recorrer aos serviços da justiça de família e menores. 

E isso fará jus ao nobre esforço dos seus autores na prestação do serviço aos 
cidadãos e à Justiça que nesta obra se propõem. 
 

Lisboa, 30/10/2021 

Vítor Pereira Pinto 
Procurador-Geral Adjunto 
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Nota dos autores 
 

 
 

O primeiro esboço deste livro, inicialmente pensado apenas para profissionais, 
não passava de uma coletânea das minutas mais correntes desta jurisdição, que 
nos apaixona, da família, das crianças e dos jovens. 

A verdade, porém, é que muitos processos e procedimentos desta jurisdição 
não exigem representação por advogado. Independentemente do acerto ou desa-
certo desta opção legislativa, muitos são aqueles que, todos os dias, litigam sozi-
nhos nos nossos tribunais e conservatórias. 

Constatada a possível utilidade deste trabalho, não só para profissionais, mas 
também para leigos, decidiu-se que as minutas teriam de ser acompanhadas de 
um comentário, permitindo ao utilizador compreender a que situações diziam 
respeito, em que casos poderiam ter aplicação, o tribunal competente, os custos 
do processo, etc. 

Seguiu-se então a lição de Aquilino Ribeiro quando, in Aldeia: Terra, Gente e 
Bichos (Bertrand Editora e Herdeiros de Aquilino Ribeiro, 2010, p. 73), ensina que 
«não basta criar a sugestão de saber. Há que organizá-lo em função, tornando-o 
imprescindível na vida prática, em vez de ser o que é, apanágio de mera curiosi-
dade, ou hipotética bagagem para o futuro». 

O número de temas abordado foi crescendo, e com ele o número de minutas e 
respetivas anotações, de tal sorte que o trabalho final abarca agora praticamente 
toda a matéria desta jurisdição da família, das crianças e dos jovens, incluindo 
também aquela a que se refere o Regulamento (UE) 2019/1111 do Conselho de 25 
de junho de 2019 (que sucede ao Regulamento Bruxelas II Bis). Serão escassas as 
situações em que aquele que se abalance nesta jurisdição, seja ele um profissio-
nal do foro ou um leigo, não encontre uma minuta que poderá adaptar e servir 
aos seus propósitos. E, se for assim, teremos dado por bem empregue o nosso 
tempo. 
 

Nuno Cardoso-Ribeiro 

Maria de Fátima Marques da Silva 
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Guia do usuário 
 

 

A obra encontra-se dividida em onze partes, dedicadas aos grandes temas da 
Jurisdição de Família, Crianças e Jovens e temas conexos. Cada uma dessas 
partes decompõe-se em capítulos dedicados aos assuntos mais relevantes que 
integram cada uma das temáticas enunciadas.  

Por sua vez, cada um dos assuntos tratados nos capítulos incorpora uma nota 
explicativa, que fornece o enquadramento jurídico de cada um deles, a que se 
seguem as minutas correspondentes, elaboradas de acordo com os requisitos for-
mais e substanciais necessários à submissão a juízo das pretensões que veiculam.  

Todas as minutas dos capítulos 17 a 22, 28, 30 (minuta 30.A), 33 e 48 devem 
obrigatoriamente ser subscritas por Advogado. 

Nas minutas dos capítulos 7, 37, 38, 41 (minuta 41.B), 42 (minutas 42.C e 42.D), 
43, 49, 51, 52, 53, é obrigatória a intervenção de Advogado quando o valor da 
ação for superior a 5.000 €. 

Todas as restantes minutas podem ser subscritas pela própria parte ou por 
Advogado. 

Contudo, quanto a estas últimas minutas, cumpre salientar que essa regra com-
porta algumas exceções: 

 em todos os processos previstos no RGPTC (elencados na Parte 1), é obri-
gatória a nomeação de advogado à criança, quando os seus interesses e os 
dos seus pais, representante legal ou de quem tenha a guarda de facto, sejam 
conflituantes, e ainda quando a criança com maturidade adequada o solicitar 
ao tribunal, sendo também obrigatória a constituição de advogado na fase de 
recurso (art. 18.º do RGPTC); 

 nos processos de promoção e proteção (a que se refere a Parte 6), também é 
obrigatória a nomeação de patrono à criança ou jovem quando os seus 
interesses e os dos seus pais, representante legal ou de quem tenha a guarda 
de facto sejam conflituantes e ainda quando a  criança ou jovem com a matu-
ridade adequada o solicitar ao tribunal, bem como é obrigatória, no debate 
judicial, a constituição de advogado ou a nomeação de patrono aos pais 
quando esteja em causa a aplicação da medida prevista na alínea g) do n.º 1 

© 
Ed

iç
õe

s 
Sí

la
bo

 

Al
m

ed
in

a 

20
22

-1
0-

06



do artigo 35.º e, em qualquer caso, à criança ou jovem (art. 103.º, n.º 2 e 4 da 
LPCJP); 

 no inventário (a que se referem a Parte 44 e, ainda, as minutas 41.A, 42.A e 
42.B), também é obrigatória a constituição de advogado, nos termos do art. 
1090.º do CPC, para suscitar ou discutir qualquer questão de direito e para 

interpor recurso. 
 

Tais minutas, meramente exemplificativas da multiplicidade de pedaços de 
vida real que visam objetivar, destinam-se a servir de plano de trabalho que pode 
ser adaptado em função das especificidades de cada caso.  

Contêm, porém, os requisitos essenciais para que qualquer cidadão que pre-
tenda recorrer a juízo não fique arredado do acesso ao direito e aos tribunais, 
devido à recusa da petição inicial na secretaria ou ao indeferimento liminar da 
pretensão formulada, por manifesta improcedência do pedido ou por evidenciar 
exceções dilatórias insupríveis. 

Oxalá permita instruir o cidadão, leigo e não só, para o caminho da Justiça! 
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Abreviaturas 
 

 

A. Autor(a) 

R. Ré(u) 

art. artigo 

arts. artigos 

ss. seguintes 

al. alínea 

Doc. Documento 

Docs. Documentos 

Cf. Confrontar 

Proc. N.º Processo Número 

CPCJ Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

CC Código Civil 

CPC Código de Processo Civil 

CRC Código de Registo Civil 

DGAJ Direção Geral da Administração da Justiça 

FGA Fundo de Garantia dos Alimentos devidos a Crianças e Jovens 

LOSJ Lei da Organização do Sistema Judiciário 

LUF Lei da União de Facto 

RGPTC Regime Geral do Processo Tutelar Cível 

RCP Regulamento das Custas Processuais 

RJPA Regime Jurídico do Processo de Adoção 

RJAC Regime Jurídico do Apadrinhamento Civil 

ROA Regulamento (CE) n.º 4/2009, de 18 de dezembro 
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Parte 1 
 

PROVIDÊNCIAS TUTELARES 
CÍVEIS DO RGPTC 
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Capítulo 1 
 

A instauração de tutela 
e da administração dos bens 

 

 
 

 

1.1. Enquadramento jurídico 
 

 Legislação 

 Arts. 1921.º e ss. do CC. 
 Arts. 3.º, alínea a), 6.º, alínea a) e 7.º, alíneas a) e e) do RGPTC. 
 Arts. 1967.º e ss. do CC. 

 
 Casos em que é obrigatória a instauração de tutela 

Está obrigatoriamente sujeita a tutela a criança que, nos termos do art. 1921.º 
n.º 1 do CC, se encontre nalguma das seguintes situações, salvo quando se consti-
tuir o apadrinhamento civil: 

 a) Se os pais houverem falecido; 

 b) Se estiverem inibidos das responsabilidades parentais quanto à regência da 
pessoa do filho; 

 c) Se estiverem há mais de seis meses impedidos de facto de exercer as res-
ponsabilidades parentais; 

 d) Se forem incógnitos. 
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Havendo impedimento de facto dos pais, deve o Ministério Público tomar as 
providências necessárias à defesa da criança, independentemente do decurso do 
prazo de seis meses acima referido na alínea c), podendo para o efeito promover 
a nomeação de pessoa que, em nome da criança, celebre os negócios jurídicos 
que sejam urgentes ou de que resulte manifesto proveito para esta (art. 1921.º, n.º 
2 do CC). 

 

 Casos em que há lugar à instituição da administração de bens 

Será instituído o regime de administração de bens da criança previsto nos arts. 
1967.º e ss. do CC: 

 a) Quando os pais tenham sido apenas excluídos, inibidos ou suspensos da 
administração de todos os bens do incapaz ou de alguns deles, se por outro 
título se não encontrar designado o administrador; 

 b) Quando a entidade competente para designar o tutor confie a outrem, no 
todo ou em parte, a administração dos bens do menor (art. 1922.º do CC). 

 

 Instauração oficiosa da tutela ou da administração de bens 

De acordo com o disposto no art. 1923.º do CC, nas situações atrás descritas, 
deve o tribunal de menores promover oficiosamente a instauração da tutela ou 
da administração de bens, devendo qualquer autoridade administrativa ou judi-
cial, bem como os funcionários do registo civil, que no exercício do cargo tenham 
conhecimento de tais situações, comunicar o facto ao tribunal competente. 

Em sintonia, encontra-se previsto no art. 6.º, n.º 1, al. a) do RGPTC que compete 
aos Juízos de Família e Menores instaurar a tutela e a administração de bens. 

Sendo comunicada ao Tribunal qualquer situação que justifique a instauração 
de tutela ou de administração de bens de criança ou jovem menor de idade, 
impende sobre o Ministério Público, no âmbito das suas atribuições estatutárias, 
o dever de instaurar tais providências, fazendo desta forma uso dos meios judi-
ciais necessários à defesa dos seus direitos e superior interesse nos termos do art. 
17.º, n.º 2 do RGPTC. 

 

 Quem exerce a tutela e a administração de bens 

A tutela é exercida por um tutor e pelo conselho de família – art. 1924.º n.º 1 do CC. 

A administração de bens é exercida por um ou mais administradores e, se 
estiver instaurada a tutela, pelo conselho de família – art. 1924.º, n.º 2 do CC. 
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 Atribuições do Tribunal na tutela e na administração de bens 

Tanto a tutela como a administração de bens são exercidas sob a vigilância do 
tribunal de menores – art. 1925.º, n.º 1 do CC. 

Ao tribunal de menores, além de outras atribuições fixadas na lei, compete 
ainda, conforme os casos, confirmar ou designar os tutores, administradores de 
bens e vogais do conselho de família – art. 1925.º, n.º 2 do CC. 

 

 Designação e caraterísticas dos cargos de tutor, de administrador 
de bens e de vogal do conselho de família 

Os cargos de tutor, administrador de bens e vogal do conselho de família são 
obrigatórios, não podendo ninguém ser deles escusado senão nos casos expres-
sos na lei – art. 1926.º do CC. 

O cargo de tutor recairá sobre a pessoa designada pelos pais ou pelo tribunal 
de menores – art. 1927.º do CC. 

Nos termos do art. 1928.º do CC, os pais podem nomear tutor ao filho menor 
para o caso de virem a falecer ou se tornarem incapazes; se apenas um dos pro-
genitores exercer o poder paternal, a ele pertencerá esse poder. 

Quando, falecido um dos progenitores que houver nomeado tutor ao filho 
menor, lhe sobreviver o outro, a designação considera-se eficaz se não for revo-
gada por este no exercício do poder paternal. 

A designação do tutor e respetiva revogação só têm validade sendo feitas em 
testamento ou em documento autêntico ou autenticado. 

Quando, nos termos atrás mencionados, tiver sido designado mais de um 
tutor para o mesmo filho, recairá a tutela em cada um dos designados segundo a 
ordem da designação, quando a precedência entre eles não for de outro modo 
especificada – art. 1929.º do CC. 

Quando os pais não tenham designado tutor ou este não haja sido confirmado, 
compete ao tribunal de menores, ouvido o conselho de família, nomear o tutor de 
entre os parentes ou afins da criança ou de entre as pessoas que de facto tenham 
cuidado ou estejam a cuidar da criança ou tenham por ela demonstrado afeição. 

Dispõe o art. 1931.º do CC, que, antes de proceder à nomeação de tutor, deve o 
tribunal ouvir o jovem que tenha completado catorze anos. Contudo, esse pre-
ceito legal deverá ser harmonizado com o preceituado no art. 4.º n.º 1 alínea c) do 
RGPTC, que consagra a audição como um direito da criança, pelo que os jovens 
com menos de catorze anos deverão também ser ouvidos neste âmbito, muito 
especialmente a partir dos doze anos, salvo nos casos em que o tribunal não lhes 
reconheça capacidade de compreensão dos assuntos em discussão, tendo em 
atenção a sua idade e maturidade. 

© 
Ed

iç
õe

s 
Sí

la
bo

 

Al
m

ed
in

a 

20
22

-1
0-

06
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A tutela respeitante a dois ou mais irmãos caberá, sempre que possível, a um 
só tutor – art. 1932.º do CC. 

No que concerne ao administrador de bens, são aplicáveis à respetiva desig-
nação as disposições relativas à nomeação do tutor, nos termos do art. 1967.º do 
CC e acima elencadas, com as seguintes especificidades: 

 Ao autor de doação ou deixa em benefício de menor é lícita a designação de 
administrador, mas só com relação aos bens compreendidos na liberalidade 
(art. 1968.º do CC). 

 Tendo os pais ou terceiro designado vários administradores e tendo sido 
determinados os bens cuja administração compete a cada um deles, não é 
aplicável o critério da preferência pela ordem da designação (art. 1969.º, n.º 1 
do CC). 

 O tribunal de menores pode também designar vários administradores, deter-
minando os bens que a cada um compete administrar (art. 1969.º, n.º 2 do CC). 

 

 Quem não pode ser administrador 

Além das pessoas que a lei impede de serem tutores, abaixo mencionadas, não 
podem ser administradores, nos termos do art. 1970.º do CC: 

 a) Os insolventes e, bem assim, os inibidos ou suspensos das responsabilida-
des parentais ou removidos da tutela, quanto à administração de bens; 

 b) Os condenados como autores ou cúmplices dos crimes de furto, roubo, 
burla, abuso de confiança, falência ou insolvência fraudulenta e, em geral, 
de crimes dolosos contra a propriedade. 

 

 Quem não pode ser tutor 

De acordo com o preceituado no art. 1933.º do CC, não podem ser tutores: 

 a) Os menores não emancipados; 

 b) Os afetados por perturbação mental notória, ainda que não estejam em situa-
ção de acompanhamento com limitação para o exercício de direitos pessoais; 

 c) As pessoas de mau procedimento ou que não tenham modo de vida conhecido; 

 d) Os que tiverem sido inibidos ou se encontrarem total ou parcialmente sus-
pensos das responsabilidades parentais; 

 e) Os que tiverem sido removidos ou se encontrarem suspensos de outra tutela 
ou do cargo de vogal de conselho de família por falta de cumprimento das 
respetivas obrigações; 

 f) Os divorciados e os separados judicialmente de pessoas e bens por sua culpa; 
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A  I N S T A U R A Ç Ã O  D E  T U T E L A  E  D A  A D M I N I S T R A Ç Ã O  D O S  B E N S  4 1  

 g) Os que tenham demanda pendente com a criança ou com seus pais, ou a 
tenham tido há menos de cinco anos; 

 h) Aqueles cujos pais, filhos ou cônjuges tenham, ou hajam tido há menos de 
cinco anos, demanda com a criança ou seus pais; 

 i) Os que sejam inimigos pessoais da criança ou dos seus pais; 

 j) Os que tenham sido excluídos pelo pai ou mãe da criança, nos mesmos ter-
mos em que qualquer deles pode designar tutor; 

 l) Os magistrados judiciais ou do Ministério Público que exerçam funções na 
comarca do domicílio da criança ou na da situação dos seus bens. 

 

Já os maiores acompanhados, os insolventes e os inibidos ou suspensos das 
responsabilidades parentais ou removidos da tutela quanto à administração de 
bens podem ser nomeados tutores, desde que sejam apenas encarregados da 
guarda e regência da pessoa da criança ou desde que as medidas de acompanha-
mento o permitam. 
 

 Escusa da tutela 

De acordo com o disposto no art. 1934.º, n.º 1 do CC, podem escusar-se da tutela: 

 a) O Presidente da República e os membros do Governo; 

 b) Os bispos e sacerdotes que tenham cura de almas, bem como os religiosos 
que vivam em comunidade; 

 c) Os militares em serviço ativo; 

 d) Os que residam fora da comarca onde o menor tem a maior parte dos bens, 
salvo se a tutela compreender apenas a regência da pessoa da criança, ou 
os bens deste forem de reduzido valor; 

 e) Os que tiverem mais de três descendentes a seu cargo; 

 f) Os que exerçam outra tutela ou curatela; 

 g) Os que tenham mais de sessenta e cinco anos; 

 h) Os que não sejam parentes ou afins em linha reta da criança, ou seus cola-
terais até ao quarto grau; 

 i) Os que, em virtude de doença, ocupações profissionais absorventes ou carên-
cia de meios económicos, não possam exercer a tutela sem grave incómodo 
ou prejuízo. 

 

O que for escusado da tutela pode ser compelido a aceitá-la, desde que cesse o 
motivo da escusa. 
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 Direitos e deveres do tutor 

Nos termos do art. 1935.º do CC, o tutor tem os mesmos direitos e obrigações 
dos pais, com as modificações e restrições em baixo indicadas, devendo o tutor 
exercer a tutela com a diligência de um bom pai de família. 

O tutor só pode utilizar os rendimentos do pupilo no sustento e educação 
deste e na administração dos seus bens (art. 1936.º do CC). 

Nos termos do art. 1937.º do CC, é vedado ao tutor: 

 a) Dispor a título gratuito dos bens da criança; 

 b) Tomar de arrendamento ou adquirir, diretamente ou por interposta pessoa, 
ainda que seja em hasta pública, bens ou direitos da criança, ou tornar-se 
cessionário de créditos ou outros direitos contra ele, exceto nos casos de 
sub-rogação legal, de licitação em processo de inventário ou de outorga em 
partilha judicialmente autorizada; 

 c) Celebrar em nome do pupilo contratos que o obriguem pessoalmente a 
praticar certos atos, exceto quando as obrigações contraídas sejam neces-
sárias à sua educação, estabelecimento ou ocupação; 

 d) Receber do pupilo, diretamente ou por interposta pessoa, quaisquer libera-
lidades, por ato entre vivos ou por morte, se tiverem sido feitas depois da 
sua designação e antes da aprovação das respetivas contas, sem prejuízo do 
disposto para as deixas testamentárias no n.º 3 do art. 2192.º. 

 

O tutor é obrigado a apresentar uma relação do ativo e do passivo do pupilo 
dentro do prazo que lhe for fixado pelo tribunal de menores, nos termos do art. 
1943.º n.º 1 do CC. 

Se o tutor for credor da criança, mas não tiver relacionado o respetivo crédito, 
não lhe é lícito exigir o cumprimento durante a tutela, salvo provando que à data 
da apresentação da relação ignorava a existência da dívida, nos termos do art. 
1943.º n.º 2 do CC. 

 

 Direitos e deveres do administrador 

No âmbito da sua administração, o administrador tem os direitos e deveres do 
tutor (art. 1971.º, n.º 1 do CC). 

O administrador é o representante legal da criança ou jovem nos atos relativos 
aos bens cuja administração lhe pertença (art. 1971.º, n.º 2 do CC). 

O administrador deve abonar aos pais ou tutor, por força dos rendimentos dos 
bens, as importâncias necessárias aos alimentos da criança ou jovem (art. 1971.º, 
n.º 3 do CC). 
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As divergências entre o administrador e os pais ou tutor são decididas pelo 
tribunal de menores, ouvido o conselho de família, se o houver (art. 1971.º, n.º 4 
do CC). 

 

 Atos praticados pelo tutor que carecem de prévia autorização do tribunal 

Nos termos do art. 1938.º do CC, o tutor, como representante do pupilo, neces-
sita de autorização do tribunal, sem prejuízo do que é especialmente determi-
nado em relação aos atos praticados em processo de inventário: 

 a) Para praticar qualquer dos atos mencionados no n.º 1 do art. 1889.º do CC 
(enumerados no Capítulo 10 da Parte 1); 

 b) Para adquirir bens, móveis ou imóveis, como aplicação de capitais do menor; 

 c) Para aceitar herança, doação ou legado, ou convencionar partilha extraju-
dicial; 

 d) Para contrair ou solver obrigações, salvo quando respeitem a alimentos do 
menor ou se mostrem necessárias à administração do seu património; 

 e) Para intentar ações, salvas as destinadas à cobrança de prestações periódi-
cas e aquelas cuja demora possa causar prejuízo; 

 f) Para continuar a exploração do estabelecimento comercial ou industrial 
que o menor haja recebido por sucessão ou doação. 

 

O tribunal não concederá a autorização que lhe seja pedida sem previamente 
ouvir o conselho de família. 

A ação de autorização para a prática, pelo tutor, de atos cuja validade depende 
da autorização do Tribunal é tramitada nos mesmos termos previstos para as 
ações de autorização para a prática, pelos pais, de atos cuja validade depende da 
autorização do Tribunal (Capítulo 10 da Parte 1). 
 

 Vícios que afetam atos praticados pelo tutor 

De acordo com o disposto no art. 1939.º do CC, são nulos os atos praticados 
pelo tutor em contravenção do disposto no art. 1937.º; a nulidade não pode, 
porém, ser invocada pelo tutor ou seus herdeiros nem pela interposta pessoa de 
quem ele se tenha servido. 

Esta nulidade é sanável mediante confirmação do pupilo, depois de maior ou 
emancipado, mas somente enquanto não for declarada por sentença com trânsito 
em julgado. 
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De acordo com o disposto no art. 1940.º do CC, os atos praticados pelo tutor em 
contravenção do disposto nas alíneas a) a d) do n.º 1 do art. 1938.º, acima reprodu-
zido, podem ser anulados oficiosamente pelo tribunal durante a menoridade do 
pupilo, ou a requerimento de qualquer vogal do conselho de família ou do pró-
prio pupilo até cinco anos após a sua maioridade ou emancipação. 

Os herdeiros do pupilo podem também requerer a anulação, desde que o 
façam antes de decorrido igual período sobre o falecimento. 

Se o tutor intentar alguma ação em contravenção do disposto na alínea e) do n.º 
1 do art. 1938.º, deve o tribunal ordenar oficiosamente a suspensão da instância, 
depois da citação, até que seja concedida a autorização necessária. 

Se o tutor continuar a explorar, sem autorização, o estabelecimento comercial 
ou industrial do pupilo, é pessoalmente responsável por todos os danos, ainda 
que acidentais, resultantes da exploração. 

O tribunal de menores, ouvido o conselho de família, pode confirmar os atos pra-
ticados pelo tutor sem a necessária autorização, nos termos do art. 1941.º do CC. 

A ação com vista à confirmação de atos praticados pelo tutor é tramitada nos 
mesmos termos previstos para as ações de confirmação de atos praticados pelos 
pais (Capítulo 10 da Parte 1). 
 

 Remuneração do tutor 

Nos termos do art. 1942.º do CC, o tutor tem direito a ser remunerado. 

Se a remuneração não tiver sido fixada pelos pais da criança no ato de desig-
nação do tutor, será arbitrada pelo tribunal de menores, ouvido o conselho de 
família, não podendo, em qualquer caso, exceder a décima parte dos rendimen-
tos líquidos dos bens da criança. 
 

 Prestação de contas pelo tutor 

De acordo com o disposto no art. 1944.º do CC, o tutor é obrigado a prestar 
contas ao tribunal de menores quando cessar a sua gerência ou, durante ela, 
sempre que o tribunal o exija. 

Sendo as contas prestadas no termo da gerência, o tribunal ouvirá o ex-pupilo 
ou os seus herdeiros, se tiver terminado a tutela; no caso contrário, será ouvido o 
novo tutor. 
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Ações de divórcio no tribunal | Processos de divórcio na conservatória de registo civil | Ações de
regulação, alteração, incumprimento, inibição e limitação das responsabilidades parentais | Ações de
fixação, alteração, incumprimento, cessação de alimentos | Execuções por alimentos (em Portugal e no
estrangeiro) | Inventários para partilha dos bens comuns | Ações referentes à casa demorada de família
| Ações referentes à situação de união de facto | Ações de investigação e de impugnação da paternidade
e maternidade | Ações sobre rapto de crianças (em Portugal e no estrangeiro) | Procedimentos diversos
na conservatória do registo civil | Autorizações para a prática de atos pelos representantes legais

Crianças e Jovens e seu
da Jurisdição da Família,

MINUTAS

N U N O C A R D O S O - R I B E I R O
M A R I A D E FÁT I M A M A R Q U E S D A S I L VA

E D I Ç Õ E S S Í L A B O

Enquadramento Jurídico

(Quase) TODAS AS

Ações de divórcio no tribunal | Processos de divórcio na
conservatória de registo civil | Ações de regulação, alteração,
incumprimento, inibição e limitação das responsabilidades
parentais | Ações de fixação, alteração, incumprimento, ces-
sação de alimentos | Execuções por alimentos (em Portugal e
no estrangeiro) | Inventários para partilha dos bens comuns |
Ações referentes à casa de morada de família | Ações refe-
rentes à situação de união de facto | Ações de investigação e
de impugnação da paternidade e maternidade | Ações sobre
rapto de crianças (em Portugal e no estrangeiro) | Procedi-
mentos diversos na conservatória do registo civil | Autori-
zações para a prática de atos pelos representantes legais

Crianças e Jovens e seu
da Jurisdição da Família,

MINUTAS
Enquadramento Jurídico

(Quase) TODAS AS

M
IN
U
TA
S

NUNO
CARDOSO-RIBEIRO

•
MARIA DE FÁTIMA
MARQUES DA SILVA
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Ninguém precisa de levantar a voz para fazer valer os
seus direitos e honrar o superior interesse
das Crianças e Jovens carentes de proteção!
Qualquer leitor poderá percorrer os inúmeros temas
abordados neste livro para conhecer e utilizar
a argumentação necessária à realização da justiça!

“

“

Neste livro, leigos e profissionais do foro encontrarão a minuta para,
com êxito, submeter qualquer pretensão atinente à jurisdição de «Família
e Menores» e áreas conexas à apreciação das entidades competentes.

Os requisitos a observar, os preceitos legais aplicáveis, bem como a
identificação das ações e procedimentos, que requerem a intervenção de
advogado ou aqueles que podem ser submetidos pelos próprios interessa-
dos, estão compilados neste livro de forma exaustiva e sistematizada, de
forma a que o leitor facilmente encontre o que pretende e os passos que
deve dar.

As minutas e respetivo enquadramento jurídico estão acreditados pela
vasta experiência dos autores – um advogado e uma juíza – que desenvol-
vem a sua atividade profissional há vários anos na área do direito da famí-
lia, crianças e jovens.

(...) E, por outro lado, a indiscutível competência técnica dos seus autores e a sua
vasta experiência profissional nesta área, no exercício de profissões que, para o fim visado,
se complementam, são garantia segura do rigor técnico das minutas apresentadas nesta
obra e da sua utilidade prática.

Aliás, as notas explicativas que acompanham cada uma ou cada grupo das ditas minutas
atestam o rigor e o cuidado tido na sua elaboração.

É, por isso, mais uma previsão que um presságio, afirmar que este livro terá um acolhi-
mento positivo em razão da sua evidente utilidade prática para quem temnecessidade de
recorrer aos serviços da justiça de família e menores.

E isso fará jus ao nobre esforço dos seus autores na prestação do serviço aos cidadãos e à
Justiça que nesta obra se propõem.
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