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(NOVOS) DESAFIOS PARA OS JUÍZES  
DAS FAMÍLIAS E DAS CRIANÇAS

António José Fialho

“O Direito, o sistema jurídico, tenderá a acompanhar as mentalida-
des, tentando diagnosticar as verdadeiras pulsões de mudança, distin-
guindo-as das tendências de moda sem capacidade para provocar alte-
rações legislativas.

E aí, nas verdadeiras novidades, saberá identificar o alfabeto de 
uma ordem, de um fundo de Mundo constatado, vivido, sentido e, afinal, 
carente de letra de lei ...”

Paulo Guerra (Juiz Desembargador)

Assumindo um propósito de aumento da especialização dos tribunais, a nova organização 
judiciária atribui novas competências às secções de família e menores das comarcas embora essa 
especialização não chegue a todo o território nacional. Com essas novas competências, que 
(novos) desafios se colocam aos juízes das famílias e das crianças?
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I. NOVA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA: NOVAS COMPETÊNCIAS

Com a Lei da Organização do Sistema Judiciário (Lei n.º 62/2013, de 26 
de Agosto), os tribunais de comarca desdobram-se em instâncias centrais de 
competência especializada nas quais podem ser criadas secções de compe-
tência especializada de família e menores (artigo 81.º, n.º 1, alínea a)  
e n.º 2, alínea d) da referida lei).

A Lei da Organização do Sistema Judiciário atribuiu às secções de ins-
tância central especializada de família e menores três conjuntos de matérias:

a)  A competência para preparar e julgar as acções e processos relativos 
ao estado civil das pessoas e família (artigo 122.º);

b)  A competência para preparar e julgar as acções e providências rela-
tivas a menores e filhos maiores (artigo 123.º);

c)  A competência para preparar e julgar os processos relativos à maté-
ria tutelar educativa e de protecção (artigo 124.º).

No âmbito das competências relativas ao estado civil das pessoas e da 
família, a Lei da Organização do Sistema Judiciário adopta o critério de atri-
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buição de competências que já havia sido seguido pela Lei n.º 52/2008,  
de 28 de Agosto (Lei da Organização e Funcionamento dos Tribunais Judi-
ciais), em vigor para as comarcas do Alentejo Litoral, Baixo Vouga e Grande 
Lisboa-Noroeste, introduzindo as competências que digam respeito aos pro-
cessos de jurisdição voluntária relativos a situações de união de facto ou de 
economia comum 1 e outras acções relativas ao estado civil das pessoas e 
família que não constavam do leque de competências da Lei n.º 3/99, de 13 
de Janeiro.

Em consequência da entrada em vigor da Lei n.º 23/2013, de 5 de Março 
(Regime Jurídico do Processo de Inventário) que atribuiu a competência aos 
cartórios notariais para preparar e julgar os processos de inventário, reser-
vando aos tribunais um conjunto de actos, o legislador teve a necessidade 
de introduzir o n.º 2 do artigo 122.º da Lei n.º 62/2013, atribuindo às secções 
de família e menores as competências que a lei confere aos tribunais nos 
processos de inventário instaurados em consequência de separação de pes-
soas e bens, divórcio, declaração de inexistência ou anulação de casamento 
civil, bem como nos casos especiais de separação de bens a que se aplica 
o regime desses processos.

Contudo, olvidou que a competência para preparar e julgar os inventários 
que se encontravam atribuídos aos tribunais ou juízos de família e menores 
(artigos 81.º, alínea c) da Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro, e 114.º, alínea d) 
da Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto) incluía igualmente a competência para 
preparar e julgar os procedimentos cautelares normalmente relacionados com 
aqueles processos, designadamente a providência cautelar de arrolamento 
(artigo 409.º do Código de Processo Civil).

Deste modo, terá que ser realizada uma interpretação eficiente e ade-
quada da atribuição de competências às secções de família e menores 
entendendo-se que cabem também a estas a preparação e julgamento dos 
procedimentos cautelares relacionados com os processos de inventário na 
medida em que essa competência não foi atribuída aos cartórios notariais e 
a letra e o espírito do n.º 2 do artigo 122.º da Lei n.º 62/2013 permitem esse 
entendimento.

No âmbito das competências relativas a menores e filhos maiores, o 
legislador actualizou o conceito de responsabilidades parentais e que vem 
sendo adoptado desde a entrada em vigor da Lei n.º 61/2008, de 31  
de Outubro (novo regime jurídico do divórcio e das responsabilidades paren-
tais) e atribuiu às secções de família e menores a competência para constituir 
a relação de apadrinhamento civil e decretar a sua revogação (artigo 123.º,  

1 Num texto publicado nesta Revista, criticámos a opção legislativa introduzida pela Lei  
n.º 52/2008, de 28 de Agosto, a propósito da atribuição desta competência aos juízos de 
família e menores uma vez que o conceito de economia comum pode não ter por base uma 
relação familiar (com argumentos mais desenvolvidos, Fialho, António José, Novos Caminhos 
e Desafios na Jurisdição da Família e Menores, Revista Julgar, Número Especial, 2009, 
Coimbra: Coimbra Editora, pp. 189-191).
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n.º 1, alínea h) da Lei n.º 62/2013) e preparar e julgar as acções de impug-
nação e de investigação da maternidade e da paternidade (artigo 123.º,  
n.º 1, alínea l) da Lei n.º 62/2013) 2.

No leque de competências relativas a menores, o legislador atribuiu ainda 
às secções de família e menores a competência para decretar a medida de 
promoção e protecção de confiança a pessoa seleccionada para adopção ou 
a instituição com vista a futura adopção (artigo 123.º, n.º 1, alínea g) da Lei 
n.º 62/2013) esquecendo que essa competência se encontra igualmente atri-
buída pelo conteúdo das medidas previstas no n.º 1 do artigo 124.º da mesma 
lei 3, ocorrendo aqui uma duplicação de competências completamente desne-
cessária e inconsequente.

No âmbito das competências em matéria tutelar educativa e de protecção, 
o legislador adoptou o critério seguido na Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto, 
o qual já havia actualizado os conceitos estabelecidos na Lei n.º 3/99, de 13 
de Janeiro, em face da posterior entrada em vigor da Lei Tutelar Educativa 
e da Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo.

Adoptando a solução da referida Lei n.º 52/2008, o legislador veio ainda 
estabelecer que, fora das áreas abrangidas pela jurisdição das secções de 
família e menores, cabe às secções de competência especializada criminal 
conhecer dos processos tutelares educativos e às secções de competência 
especializada cível conhecer dos processos de promoção e protecção (n.º 5 
do artigo 124.º).

Finalmente, no âmbito das competências relativas a menores e filhos 
maiores e em matéria tutelar educativa e de protecção, o legislador atribuiu 
competência às secções de competência genérica da instância local para a 
prática de actos urgentes, nos casos em que a respectiva comarca seja ser-
vida por secção de família e menores e esta se encontre sediada em diferente 
município (artigos 123.º, n.º 4, e 125.º, n.º 6, da Lei n.º 62/2013) 4. 

2 Esta competência já havia sido atribuída pela Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto, passando 
assim as secções de família e menores a proceder à averiguação oficiosa da maternidade e 
da paternidade (artigos 1808.º a 1813.º e 1864.º a 1868.º do Código Civil e 202.º a 207.º da 
Organização Tutelar de Menores) mas também a preparar e julgar as acções de impugnação 
e de investigação da maternidade e da paternidade.

 De igual modo, eliminou-se a referência à impugnação da paternidade presumida.
3 Artigos 35.º, n.º 1, alínea g), 38.º-A e 62.º-A da Lei de Protecção de Crianças e Jovens em 

Perigo.
4 Estas disposições normativas encontram-se inseridas no âmbito das competências das sec-

ções de família menores relativas a menores e filhos maiores e em matéria tutelar educativa 
e de protecção e não constavam nem da Lei n.º 3/99 nem da Lei n.º 52/2008.

 As questões que se colocam consistem em saber qual o sentido e alcance destas disposições 
normativas com idêntica formulação mas campos de aplicação diversos e, por outro lado, se 
as mesmas são justificadas em face da intenção de especialização assumida pela nova 
organização judiciária (preâmbulo do Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27 de Março).

 Assim sendo, no âmbito destas competências, os processos que poderão determinar a prá-
tica destes actos urgentes são os seguintes: 

 a)  Os processos de promoção e protecção (artigo 102.º, n.º 1, da Lei de Protecção de 
Crianças e Jovens em Perigo, aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro);
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Esta solução — de duvidosa relevância prática e até potencialmente 
geradora de conflitos de competência pela indeterminação dos actos urgentes 
em causa — parece atribuir uma competência residual às secções de instân-
cia local subsidiária da instância central de família e menores 5.

Este modelo de reorganização judiciária assumiu como objectivo estra-
tégico, entre outros, a instalação da jurisdição especializada a nível nacional 
mas, com o alargamento da base territorial das circunscrições judiciais, “a 
oferta de especialização para cada comarca em matéria de família e menores” 
procurou ser “adequada não só ao volume processual expectável para os 
municípios integrados na comarca mas, sobretudo, à respectiva dimensão 
geográfica, às frequentes deslocações e, também à inadequada oferta de 
transportes públicos” cingindo a delimitação da competência territorial”, “em 
certos casos, apenas a alguns municípios da comarca” (preâmbulo do Decreto-
-Lei n.º 49/2013, de 27 de Março, que aprovou o Regulamento da Organiza-
ção do Sistema Judiciário e Organização e Funcionamento dos Tribunais 
Judiciais).

 b)  Os processos tutelares cíveis cuja demora possa causar prejuízo aos interesses do menor 
(artigo 160.º da Organização Tutelar de Menores);

 c)  Os processos relativos ao consentimento prévio para adopção, à confiança judicial de 
menor e à adopção (artigo 173.º-D da Organização Tutelar de Menores);

 d)  Os processos relativos a menor sujeito a medida cautelar de guarda em instituição pública 
ou privada ou em centro educativo ou a internamento para efeito de realização de perí-
cia sobre a personalidade ou aqueles em que, mediante despacho fundamentado, a 
quando a demora do processo possa causar prejuízo ao menor (artigo 44.º, n.os 1 e 2, 
da Lei Tutelar Educativa, aprovada pela Lei n.º 166/99, de 14 de Setembro).

 Será que o legislador pretende que os actos urgentes sejam praticados nas secções de 
instância local sediadas em município diferente daquele em que se encontra sediada a sec-
ção de família e menores da mesma comarca ? 

 Parece ser esta a intenção mas a verdade é que esta solução, para além de poder suscitar 
problemas de harmonização ou de adequação de actos processuais pode igualmente com-
prometer os objectivos pretendidos com a criação de secções especializadas na medida em 
que os actos urgentes serão, por definição, aqueles que justificarão por parte do juiz uma 
maior preparação técnica e conhecimentos jurídicos adequados para que a decisão (urgente) 
seja a mais adequada para assegurar o superior interesse da criança ou do jovem (objectivo 
comum a todos os processos abrangidos na competência prevista nas disposições normativas 
citadas).

 Por outro lado, se o objectivo era de garantir a prática atempada dos actos urgentes quando 
não fosse possível que estes fossem praticados na secção de família e menores, localizada 
noutro município, não se compreende por que motivo se afirma no preâmbulo do Decreto-Lei 
n.º 49/2014, de 27 de Março, que “a oferta de especialização para cada comarca em maté-
ria de família e menores foi adequada não só ao volume processual expectável para os 
municípios integrados na comarca mas, sobretudo, à respectiva dimensão geográfica, às 
frequentes deslocações e, também, à inadequada oferta de transportes públicos” justificando 
que essa “delimitação da competência territorial” se cingisse “apenas a alguns municípios da 
comarca”.

 Em suma, espera-se que estas disposições normativas não disponham de âmbito prático de 
aplicação já que foi uma solução que nunca se justificou nas anteriores organizações judi-
ciárias.

5 Costa, Salvador da; Costa, Rita, Lei da Organização do Sistema Judiciário Anotada, Coimbra: 
Almedina, 2013, pp. 108-109.
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Com o alargamento desta jurisdição especializada, contraposta a uma 
maior concentração geográfica dessa oferta, a reorganização judiciária emer-
gente da Lei da Organização do Sistema Judiciário passou a integrar as 
seguintes secções de família e menores:

6

COMARCA MUNICÍPIO SEDE MUNICÍPIOS ABRANGIDOS

AÇORES Ponta Delgada
Lagoa, Nordeste, Ponta Delgada, Povoa-
ção, Ribeira Grande e Vila Franca do 
Campo

AVEIRO Aveiro Albergaria-a-Velha, Aveiro, Ílhavo, Sever 
do Vouga e Vagos

Estarreja Estarreja, Murtosa e Ovar

Oliveira do Bairro Águeda, Anadia, Mealhada e Oliveira do 
Bairro

Santa Maria da Feira Arouca, Castelo de Paiva, Espinho e 
Santa Maria da Feira

São João da Madeira Oliveira de Azeméis, São João da 
Madeira e Vale de Cambra

BEJA Beja 6

Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, 
Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do 
Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa 
e Vidigueira

BRAGA Braga Amares, Braga, Póvoa de Lanhoso, Terras 
de Bouro, Vieira do Minho e Vila Verde

Barcelos Barcelos e Esposende

Guimarães Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, 
Fafe, Guimarães e Vizela

Vila Nova de Famalicão Vila Nova de Famalicão

CASTELO 
BRANCO Castelo Branco

Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, 
Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei e Vila 
Velha de Ródão

Covilhã Belmonte, Covilhã, Fundão e Penamacor

COIMBRA Coimbra

Arganil, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Góis, 
Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do 
Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, 
Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de 
Poiares

6 Temporariamente deslocalizado para Ferreira do Alentejo (Despacho da Ministra da Justiça 
n.º 10780/2014 publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 100, de 21 de Agosto de 2014, 
pp. 21735-21736).
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COMARCA MUNICÍPIO SEDE MUNICÍPIOS ABRANGIDOS

COIMBRA Figueira da Foz Cantanhede, Figueira da Foz, Mira e 
Montemor-o-Velho

ÉVORA Évora Arraiolos, Évora, Montemor-o-Novo, Mora, 
Portel, Viana do Alentejo e Vendas Novas

FARO Faro
Alcoutim, Castro Marim, Faro, Loulé, 
Olhão, São Brás de Alportel, Tavira e Vila 
Real de Santo António

Portimão Albufeira, Aljezur, Lagoa, Lagos, Monchi-
que, Portimão, Silves e Vila do Bispo

LEIRIA Caldas da Rainha Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, 
Nazaré, Óbidos, Peniche e Porto de Mós

Pombal

Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira 
de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Leiria, 
Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pom-
bal e Porto de Mós

LISBOA Lisboa Lisboa

Almada Almada

Seixal Seixal

Barreiro Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo

Loures Loures e Odivelas

LISBOA 
NORTE Torres Vedras Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte 

Agraço e Torres Vedras

Vila Franca de Xira Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja 
e Vila Franca de Xira

Sintra Mafra e Sintra

LISBOA 
OESTE Amadora Amadora

Cascais Cascais e Oeiras

MADEIRA Funchal

Calheta, Câmara de Lobos, Funchal, 
Machico, Ponta do Sol, Porto Moniz, 
Ribeira Brava, Santa Cruz, Santana e 
São Vicente

PORTO Porto Porto

Gondomar Gondomar e Valongo

Matosinhos Maia, Matosinhos, Póvoa de Varzim e Vila 
do Conde

Santo Tirso Santo Tirso e Trofa

Vila Nova de Gaia Vila Nova de Gaia
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COMARCA MUNICÍPIO SEDE MUNICÍPIOS ABRANGIDOS

PORTO ESTE Paredes
Amarante, Baião, Felgueiras, Lousada, 
Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, 
Paredes e Penafiel

SANTARÉM Santarém
Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, 
Coruche, Rio Maior, Salvaterra de Magos 
e Santarém

Tomar

Abrantes, Alcanena, Chamusca, Constân-
cia, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, 
Golegã, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar, 
Torres Novas e Vila Nova da Barquinha

SETÚBAL Setúbal Palmela, Sesimbra e Setúbal

Santiago do Cacém 7 Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do 
Cacém e Sines

VIANA DO 
CASTELO Viana do Castelo

Arcos de Valdevez, Caminha, Paredes de 
Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, 
Valença, Viana do Castelo e Vila Nova 
de Cerveira

VILA REAL Vila Real
Alijó, Mesão Frio, Mondim de Basto, 
Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa 
Marta de Penaguião e Vila Real

VISEU Viseu

Carregal do Sal, Castro Daire, Man-
gualde, Mortágua, Nelas, Oliveira de 
Frades, Penalva do Castelo, Santa 
Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, 
Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e 
Vouzela

Lamego

Armamar, Cinfães, Lamego, Moimenta da 
Beira, Penedono, Resende, São João da 
Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço e 
Tarouca

7

Assim sendo, a reorganização judiciária implementada pela Lei da Orga-
nização do Sistema Judiciário, assumindo como um dos objectivos estratégi-
cos a instalação de uma jurisdição especializada de família e menores a nível 
nacional, veio introduzir três níveis de especialização:

a) Comarcas sem especialização na área de família e menores (Bra-
gança, Guarda e Portalegre);

7 Temporariamente deslocalizado para Sines (Despacho da Ministra da Justiça n.º 10780/2014 
publicado no Diário da República 2.ª série n.º 100, de 21 de Agosto de 2014, pp. 21735-21736).

2
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b)  Comarcas em que a especialização da família e menores não 
abrange todos os municípios que constituem a comarca (Açores, 
Beja, Évora, Madeira, Viana do Castelo e Vila Real);

c)  Nas restantes comarcas, existem municípios onde a prática dos actos 
urgentes pode ser praticada pelas secções de instância local, ainda 
que a mesma seja servida por secção de família e menores e desde 
que esta se encontre sediada em diferente município (comarcas em 
que a especialização se estende a todos os municípios da comarca).

Nas duas primeiras situações, as competências materiais atribuídas às 
secções de família e menores caberão às secções de instância local de com-
petência genérica (artigo 130.º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 62/2013, de 26  
de Agosto).

Estas secções de instância local podem ser desdobradas em secções 
cíveis e em secções criminais (n.º 2 do artigo 130.º) e, neste âmbito, cabe 
às secções de instância local criminal conhecer dos processos tutelares edu-
cativos (artigo 124.º, n.º 5 da Lei n.º 62/2013), competindo à secção de ins-
tância local cível conhecer dos processos de promoção e protecção mas 
também das demais questões relativas ao estado civil das pessoas e família 
e relativas a menores e filhos maiores uma vez que se trata de matérias de 
natureza cível 8.

As acções e providências tutelares cíveis da competência das secções 
de família e menores dizem respeito ao estado das pessoas o que significa 
que, em termos de valor, este é fixado no valor equivalente à alçada da 
Relação e mais € 0,01 (artigo 303.º, n.os 1 e 2, do Código de Processo Civil) 
o que significa que a grande maioria destas acções e providências terá o 
valor de € 30.000,01 (artigo 44.º, n.º 1 da Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto).

Como o legislador limitou a competência das secções de instância cen-
tral cível às acções declarativas cíveis de processo comum de valor superior 
a cinquenta mil euros (artigo 117.º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 62/2013) isso 
significa que estas secções apenas disporão de competência para preparar 
e julgar estas acções (quando não esteja instalada secção de família e meno-
res) quando ocorra alteração de valor susceptível de determinar a competên-
cia das secções de instância central cível e em consequência das regras de 
cumulação de pedidos ou de pedidos formulados que ultrapassem aquele 
valor (e.g. num procedimento cautelar ou numa acção declarativa de alimen-
tos entre cônjuges ou ex-cônjuges) 9.

8 Esta solução legislativa coloca alguns problemas relacionados com a regra de apensação de 
processos tutelares educativos (da competência das secções de instância local criminal) com 
processos de promoção e protecção e tutelares cíveis (da competência das secções de 
instância local cível) (artigo 81.º da Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo).

9 Neste sentido, Casanova, Salazar, Notas Breves sobre a Lei da Organização do Sistema 
Judiciário (Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto), Revista da Ordem dos Advogados, Ano 73,  
vol. II/III, Abril/Setembro, Lisboa, 2013, pp. 468-469.
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Assim sendo, a tão apregoada especialização, aliada a uma colocação 
de juízes com mais experiência na carreira e classificação de mérito (artigo 183.º, 
n.os 1 e 2 da Lei n.º 62/2013) poderá não ter lugar em todo o território nacio-
nal, prejudicando os objectivos estratégicos pretendidos pelo legislador.

II. NOVAS COMPETÊNCIAS: NOVOS JUÍZES?

Estabelece o artigo 183.º, n.os 1 e 3 da Lei n.º 62/2013 que os juízes a 
colocar nas secções das instâncias centrais dos tribunais de comarca devem 
ser nomeados de entre juízes de direito com mais de dez anos de serviço e 
classificação não inferior a Bom com distinção, constituindo factores atendíveis 
na nomeação, por ordem decrescente de preferência, a classificação de ser-
viço e a antiguidade.

Nas nomeações para as secções das instâncias centrais, o legislador 
parece dar preferência aos juízes de direito cuja avaliação de desempenho 
traduza o reconhecimento de um desempenho meritório ao longo da respec-
tiva carreira (artigo 16.º, n.º 1, alínea b) do Regulamento das Inspecções 
Judiciais, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 235, de 5 de Dezem-
bro de 2012, pp. 38774-38779).

Afigura-se perfeitamente razoável que, para uma jurisdição especializada, 
o legislador exija uma classificação que expresse o mérito de uma avaliação 
ao longo de uma carreira que deverá ter perdurado, pelo menos, durante dez 
anos, garantindo, assim, não apenas uma experiência de vida mas também 
uma experiência profissional 10.

Mas deverão ser apenas estes os atributos profissionais de um juiz de 
família e menores? O que o distingue de outra jurisdição especializada?

Motivar (fundamentar) adequadamente as suas decisões é algo que se 
exige a qualquer juiz já que é dessa forma que exerce o múnus da adminis-
tração da Justiça, prestando contas sobre o modo como usa o seu poder de 
julgar e de decidir os conflitos que lhe são colocados.

Conhecer bem o Direito também não parece ser um atributo específico 
de um juiz de família e menores já que seria absolutamente incompreensível 
que todos os juízes, intérpretes e aplicadores do Direito e da Lei, não domi-
nassem adequadamente as suas “ferramentas de trabalho”.

Conduzir o processo com independência e imparcialidade, no essencial, 
são obrigações e deveres que se impõem a todos os juízes, não estando 
também aqui o carácter distintivo.

Nem sequer a função conciliadora que constitui o traço distintivo das 
diversas tramitações processuais desta jurisdição deve ser o elemento dife-

10 Parece que o legislador terá sido sensível aos ensinamentos de Platão quando afirmava que 
“o bom juiz não deve ser jovem, mas ancião, alguém que aprendeu tarde o que é a injustiça, 
sem tê-la sentido como experiência pessoal e ínsita na sua alma; mas por tê-la estudado, 
como uma qualidade alheia, nas almas alheias.”
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renciador uma vez que outras matérias privilegiam também os deveres de 
conciliação ou de consensualização que o juiz deve procurar promover 11.

“No campo do Direito da Família e das Crianças, a neutralidade legisla-
tiva é impossível. A lei reflecte sempre ideologias, concepções de vida.” 12

Nenhum ramo do saber ficou imune às mudanças ocorridas nos últimos 
anos. Não apenas com a intensificação das relações sociais e familiares a 
uma escala mundial 13 mas também com as próprias alterações ocorridas na 
sociedade portuguesa, em particular nos últimos cinquenta anos.

Se quisermos fazer uma breve reflexão sobre algumas mudanças ocor-
ridas no Direito da Família e das Crianças basta pensar que, há cinquenta 
anos atrás, a adopção não era solução para as crianças em estado de aban-
dono, há pouco mais de quarenta anos, o divórcio não era permitido nem a 
mulher podia exercer certos direitos sem que o fizesse através da figura 
paterna ou do marido, certas profissões necessitavam de autorização do 
Estado para contrair matrimónio, há cerca de vinte anos, os divórcios apenas 
poderiam ter lugar mediante decisão judicial, há menos tempo ainda, não era 
possível aos pais, em caso de divórcio ou separação, manifestarem a sua 
intenção de manter o exercício conjunto do poder paternal (assim era chamado 
na altura), a determinação biológica do pai ou da mãe dependiam exclusiva-
mente da prova (falível) testemunhal, “entre marido e mulher não se devia 
meter a colher” (silenciando as situações de violência doméstica que ocorriam 
no seio dos casais) ou, há pouco mais de quatro anos, o casamento apenas 
era possível entre um homem e uma mulher.

Entre a protecção e a intervenção educativa, são cada vez mais com-
plexos os desafios causados pelas situações de abandono ou absentismo 
escolar, pela violência em meio escolar, indisciplina na sala de aula, enfim, 
fenómenos que transportam para os tribunais questões que a comunidade e 
a família deveriam saber resolver.

Estamos a falar, assim, de um novo Direito das Famílias e das Crianças 
que possa reflectir a actualidade do conceito e o significado da expressão 
“famílias” e que possa traduzir o papel das crianças e jovens na sociedade 
portuguesa deste início de século.

Em primeiro lugar, nas famílias de hoje, já não há “um lugar para cada 
um e cada um no seu lugar” mas sim uma família fundada numa relação 
livremente consentida e cada vez mais secular, procurando realizar indivi-

11 Basta pensar nos deveres de conciliação do juiz laboral e do juiz cível.
12 Duarte Pinheiro, Jorge, Ideologias e Ilusões no Regime Jurídico do Divórcio e das Res-

ponsabilidades Parentais, Palmela, 2009, Acção de formação do Conselho Superior da 
Magistratura disponível em https://www.csm.org.pt/ficheiros/eventos/jduartepinheiro_ideologia-
silusoes.pdf.

13 Alguns autores chegam mesmo a afirmar que, com o advento da internet, as cidades che-
garam ao fim uma vez que estas perderiam a sua necessidade na medida em que as pessoas 
podem estar ligadas entre si no topo de uma montanha na Europa, no meio do deserto ou 
da selva africana, na imensidão das estepes asiáticas, no lugar mais recôndito das pradarias 
norte-americanas, com a mesma facilidade com que o fazem nas grandes metrópoles.
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dualmente os seus membros e assente numa comunidade de afectos entre 
os seus actores principais 14.

Não existe uma crise da família mas novas formas de viver a conjugali-
dade 15, a parentalidade, a procriação, a reconstrução familiar 16, o papel das 
famílias alargadas e a conciliação do trabalho com a família, enfim, “novas 
famílias” 17.

Há exactamente dez anos atrás, no Ano Internacional da Família (1994), 
as Nações Unidas definiam-na como “duas ou mais pessoas que partilham 
recursos e responsabilidades por decisões, compartilham valores e finalidades 
e têm um compromisso umas com as outras de um tipo duradouro, indepen-
dentemente de laços legais, de sangue, adopção ou casamento”.

Com base nesta realidade, quais as exigências que se impõem nas 
funções e competências atribuídas ao juiz de família e menores?

Numa jurisdição essencialmente caracterizada por um poder inquisitório 
direccionado a objectivos perfeitamente definidos (determinar os conflitos de 
interesses ou fazer actuar a prevalência de um superior interesse), exigindo 
o recurso a critérios de equidade, oportunidade e conveniência nas decisões 
e pejado de conceitos indeterminados carecendo ser preenchidos como cri-
térios orientadores na resolução de casos concretos 18, quais os principais 
desafios que se colocam ao juiz de família e menores?

14 E não na família patriarcal, matriarcal ou em que os adultos desempenham um papel principal 
e as crianças um papel menor.

15 No mesmo sentido, Guerra, Paulo, Os novos rumos do direito da família, das crianças e dos 
jovens, Revista do CEJ, 1.º semestre 2007, n.º 6, Lisboa: Almedina, p. 95.

16 Nas famílias mosaico, falar em árvore genealógica deixou de ter sentido. Como resultado de 
vários troncos distintos, a família virou uma floresta genealógica e, neste caso, ser parente 
já não significa ter consanguinidade mas sim a proximidade, o respeito e o afecto.

 Se a uma criança provinda de um núcleo familiar convencional for colocada pela professora 
a questão “Quem é o irmão do teu irmão que não é teu irmão?” e esta respondeu “Eu”, a 
resposta estará correcta. Contudo, a mesma pergunta feita a uma criança de relações parti-
lhadas, já poderá ter como resposta “o João”, a “Maria” ou o “José”, ou qualquer outra criança 
que seja filha apenas do seu pai ou da sua mãe.

17 Ao contrário do que alguns possam pensar, não são as normas sobre as patologias das 
relações familiares que contribuem para a crise no modelo familiar tradicional, ou seja e dito 
de outra forma, não é a simplificação do processo de divórcio que diminui a estabilidade 
familiar.

 Quando se fala em divórcio, já não temos família ou temos família em desagregação. As 
normas que protegem a família são as normas sobre conciliação da vida pessoal com a 
laboral, sobre direitos de parentalidade e de maternidade, os instrumentos que criam meca-
nismos de apoio para as famílias perante o desemprego, os instrumentos de apoio aos casais 
com filhos (creches, jardins-de-infância, estabelecimentos pré-escolares, apoios escolares, 
alimentares, etc), circunstâncias que são facilmente demonstradas pelas diversas iniciativas 
levadas a efeito por algumas autarquias no interior do país no sentido de fixar as populações 
mais jovens.

18 Com efeito — e esta circunstância não é exclusiva do Direito da Família e das Crianças —, 
perante uma realidade social extraordinariamente mutável, construções jurídicas fechadas 
deixariam rapidamente de atender aos seus propósitos pelo que, o legislador, atento a este 
fenómeno, recorre cada vez a conceitos abertos e indeterminados, os quais serão preenchidos 
pelo intérprete ou pelo aplicador, em cada momento.
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Em primeiro lugar, pela importância do conceito e pela dificuldade no seu 
preenchimento, quer em termos substantivos, quer na aplicação das regras 
adjectivas, a determinação do superior interesse da criança constitui o desa-
fio mais evidente que se coloca ao juiz de família e menores.

Por se tratar de um conceito jurídico indeterminado, o princípio só adquire 
relevância quando referido ao interesse de cada criança, em concreto, havendo 
tantos interesses quantas forem as crianças. O interesse de uma criança não 
se confunde com o interesse de outra criança e o interesse desta é, ele 
próprio, susceptível de se modificar ao longo do tempo, já que o processo de 
desenvolvimento é uma sucessão de estádios, com características e neces-
sidades próprias 19.

Em segundo lugar, relacionado com o anterior, um outro desafio que se 
coloca ao juiz de família e menores é a audição ou participação da criança 
ou jovem no processo que lhe diz respeito.

O artigo 12.º da Convenção sobre os Direitos da Criança (aprovada pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 20/90, de 12 de Setembro, publi-
cada no Diário da República, I.ª Série A, n.º 211) dispõe que os Estados 
Partes devem garantir à criança com capacidade de discernimento o direito 
de exprimir livremente a sua opinião sobre as questões que lhe respeitem, 
sendo devidamente tomadas em consideração as opiniões da criança, de 
acordo com a sua idade e maturidade, sendo assegurada a oportunidade de 
ser ouvida nos processos judiciais que lhe respeitem, seja directamente, seja 
através de representante ou de organismo adequado, segundo as modalida-
des previstas pelas regras do processo da legislação nacional 20.

Este direito à palavra e à participação pressupõe que, em assuntos que 
lhe digam respeito, a criança cuja idade e maturidade o justifiquem deva ser 
ouvida e a sua opinião tida em conta na determinação do seu superior inte-
resse, assegurando um procedimento transparente e informado, voluntário, 
respeitoso, relevante, amigo da criança («child-friendly»), inclusivo, assente 
em formação adequada, seguro e atenta aos riscos resultantes da participação, 
fundamentado e aberto à avaliação crítica por parte da criança (Committee 
on the Rights of the Child, General Comment No. 12, The Right of the Child 
to Be Heard, CRC/C/GC/12. Genebra 20 de Julho de 2009).

Afirmámos que “o juiz não é apenas quem sabe lidar com o Direito, é 
essencialmente quem, com recta ratio, entende as pessoas e os seus proble-

19 Amorim, Rui, O interesse do menor, Revista do CEJ, 2.º semestre 2009, n.º 12, Lisboa: 
Almedina, pp. 87-88.

20 A concretização deste princípio consta, nomeadamente, dos artigos 1901.º, n.º 2, 1981.º,  
n.º 1, alínea a), 1984.º, alínea a), todos do Código Civil, 4.º, alínea i), 10.º, 58.º, alínea g), 
84.º, 104.º, n.º 1, 107.º, n.º 1, alínea a), e 112.º, todos da Lei de Protecção de Crianças e 
Jovens em Perigo, 45.º, n.º 2, alínea a), 47.º, n.º 1, 77.º, n.º 1, 96.º, 98.º, 101.º, n.º 2, alínea a), 
104.º, n.os 1 e 2, alínea a), 131.º, n.º 2, e 171.º, n.º 3, alíneas j), e n), todos da Lei Tutelar 
Educativa.
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mas, por forma a que a Justiça não seja uma eterna aspiração nunca con-
cretizada” 21.

Este é outro desafio que se coloca ao juiz de família e menores, ou seja, 
procurar adequar a sua decisão à solução que se afigure mais oportuna e 
conveniente aos interesses em jogo, tentando atenuar o conflito e a animo-
sidade (tarefa nem sempre conseguida) entre as pessoas envolvidas, dentro 
do tempo razoável e com as informações deficientes ou contraditórias que 
lhe são fornecidas.

Cabe ainda ao juiz obstar às estratégias ou procedimentos que prolon-
guem excessivamente o processo mas só o pode fazer com efectividade e 
se dispuser dos instrumentos que superem as dificuldades ou obstáculos que 
possam entorpecer o processo, situação nem sempre conseguida quando se 
depara com os sucessivos escolhos que se colocam no processo: convocação 
dos interessados para a causa, avaliação e assessoria para a decisão, apoio 
na execução dessa mesma decisão, entre outras.

O juiz de família e menores enfrenta também um grande desafio ao 
necessitar de estar atento às grandes mudanças e alterações que ocorreram 
no Direito das Famílias e das Crianças nos últimos anos, ainda que tenha 
reservas pessoais, éticas ou morais relativamente a algumas das soluções 
legislativas, especialmente quando se trate dos denominados “temas fractu-
rantes”.

Os juízes (e juízas) de família e menores portugueses do século XXI são 
homens e mulheres casados, solteiros, em união de facto, divorciados, viúvos, 
namorados, com filhos (próprios ou da pessoa com quem vivem), sem filhos, 
vivenciando muitas vezes as mesmas experiências pessoais que são chama-
dos a julgar 22.

Fala-se muitas vezes na necessidade de experiência dos juízes para 
julgar determinadas situações ou conflitos mas esse parece ser um falso 
problema: se um juiz deve conhecer bem a questão que se coloca ao seu 
julgamento, quer sob o ponto de vista factual mas também do ponto de vista 
jurídico, esse conhecimento não tem que ser de «experiência-feito» pois, caso 
contrário, um juiz com um casamento feliz de muitos anos não poderia apre-
ciar bem os contornos de um divórcio e um juiz sem filhos não poderia deci-
dir sobre uma regulação do exercício das responsabilidades parentais ou sobre 
a quebra dos vínculos afectivos próprios da filiação para decidir um processo 
de adopção.

21 Rodrigues, Álvaro, A Escolha dos Juízes, Crónica publicada no Jornal Correio da Manhã 
de 29 de Setembro de 2012.

22 Os julgamentos na área dos direitos da família e das crianças despertam sempre o interesse 
geral e muita polémica, em primeiro lugar, porque todos têm família e quem a tem identifica-
-se com um problema semelhante e, em segundo lugar, porque boa parte das questões têm 
um conteúdo moral que toca directamente cada um de nós, abalando convicções que pode-
mos ter como estabilizadas. São julgamentos em que existe sempre uma grande carga moral 
e uma subjectividade mesmo por parte dos juízes já que estes devem ser imparciais mas 
não são neutros.
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Estar atento (e de espírito livre) às novas realidades e dinâmicas sociais 
e familiares implica um sentimento de constante actualização e abertura face 
às novas soluções e instrumentos que vão surgindo no Direito das Famílias 
e das Crianças.

Como primeira realidade a ter em conta, importa ter presente que uma 
avaliação multidisciplinar (ou transdisciplinar) já não é apenas uma ferramenta 
de apoio na decisão do juiz de família e menores, em particular quando este-
jam em causa medidas tutelares cíveis, de promoção e protecção ou tutelares 
educativas 23. 

É uma necessidade reconhecida por todos os que trabalham nesta área, 
exigindo uma avaliação da situação da família e de todos os membros que 
a compõem (em especial as crianças ou jovens), a ligação afectiva entre os 
seus membros, numa perspectiva sistémica, nomeadamente das suas com-
petências, do meio, do tipo de família, da avaliação e definição de prioridades 
e necessidades da família quanto a objectivos e apoios, face aos recursos 
disponíveis, dos sentimento de competência e de valor dos cuidadores, da 
sua disponibilidade e empenhamento na resolução da situação, por forma a 
ajuizar da necessidade e aplicação da medida mais adequada, podendo, 
inclusive, sugerir o tipo de intervenção, num verdadeiro processo de  
co-decisão.

Outra realidade afirmada e assumida na mais recente alteração do regime 
jurídico do divórcio e das responsabilidades parentais (Lei n.º 61/2008, de 31 
de Outubro) consiste na noção de que o divórcio significa o fim de um casa-
mento mas não significa o fim de uma família, ou dito de outra forma, o plano 
das relações conjugais é diverso do plano das relações parentais.

Questões como a parentalidade positiva, coparentalidade, parentalidade 
partilhada, tutela da convivência familiar, alienação parental, residência alter-
nada ou partilhada, famílias paralelas ou simultâneas, união sem coabitação, 
são realidades com que os juízes de família e menores devem estar familia-
rizados, na certeza de que, nestas matérias, as tendências e modelos de 
organização familiar e de parentalidade não se reconduzem a um modelo 
único mas antes a um modelo que seja adequado à(s) família(s) a que se 
destina e à(s) criança(s) a que diz(em) respeito (artigo 4.º, alíneas a), d), f), 
e g) da Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo ex vi artigo 147.º-A 
da Organização Tutelar de Menores).

A evolução das ciências médicas, em especial no campo da genética, 
veio facilitar e conferir certeza à prova no estabelecimento da filiação bio-
lógica 24 mas, ao mesmo tempo, surgiram novas questões éticas e morais 

23 Na feliz expressão de que “ninguém bate palmas com uma mão só” (Guerra, Paulo, Bolieiro, 
Helena, A Criança e a Família — Uma Questão de Direitos, Visão Prática dos Principais 
Institutos do Direito da Família e das Crianças e Jovens, Coimbra: Coimbra Editora, 2009, 
nota 168, p. 260).

24 Esta consolidação e facilidade de aplicação das novas técnicas laboratoriais de determinação 
científica da paternidade ou da maternidade vieram mesmo a ser decisivas na mudança de 
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relacionadas com a procriação sem recurso a acto sexual (processos heteró-
logos, anonimato do dador, maternidade de substituição, procriação assistida 
post mortem, o destino dos embriões excedentários e a procriação medica-
mente assistida homóloga e parcialmente heteróloga).

Num mundo globalizado, o Direito não conhece fronteiras mas, nesta 
jurisdição e nos últimos anos, temos verificado uma certa importação ou 
permeabilidade de soluções externas25 ou a aplicação de instrumentos inter-
nacionais ou regionais de cooperação judiciária (especialmente nos domínios 
mais sensíveis do rapto internacional de crianças, da protecção internacional 
de crianças, da adopção transnacional e da cobrança internacional de alimen-
tos), exigindo uma especial atenção ao intérprete sobre normas de conflitos 
e questões jurídicas plurilocalizadas.

Sujeito a um determinado grau de incerteza (e de crítica na aplicação a 
determinados casos concretos), o Direito da Família e das Crianças pressupõe, 
como dissemos, o recurso a conceitos indeterminados, cujo preenchimento 
não arbitrário envolve sempre diversos entendimentos 26, oscilando entre a 
dimensão pessoal e a dimensão ética de cada um 27 (basta pensar nos con-
ceitos de progenitor cuidador, de referência ou facilitador de contactos, no 
duplo binómio na fixação de alimentos, na quebra dos vínculos afectivos 
próprios da filiação, nas relações afectivas profundas ou na contribuição 
excessiva para os encargos da vida familiar).

Como principais dificuldades no exercício das competências, a jurisdição 
da família e das crianças não tem conseguido ser imune ao aumento das 
entradas processuais, ao atraso ou falta de resposta nas soluções finais e ao 
correspondente aumento das pendências, do tempo de duração dos proces-
sos, aliada à “fragilidade das garantias de execução” de certas decisões, em 
especial no que se refere à tutela da convivência familiar e execução de 
medidas de promoção e protecção ou tutelares educativas 28.

rumo da jurisprudência constitucional sobre os prazos de caducidade das acções de estabe-
lecimento da filiação (com mais desenvolvimentos sobre o assunto, Cura Mariano, João, O 
Direito da Família na Jurisprudência do Tribunal Constitucional Português — Uma Breve 
Crónica, Revista Julgar n.º 21, 2013, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 36-41).

25 A título de exemplo, o regime jurídico do divórcio e das responsabilidades parentais aprovado 
pela Lei n.º 61/2008, de 31 de Outubro, foi fortemente influenciado pelos Princípios de Direito 
Europeu sobre o Divórcio e as Obrigações Alimentares entre os Cônjuges e os Princípios de 
Direito Europeu sobre as Responsabilidades Parentais elaborado pelo Comissão para um 
Direito Europeu da Família.

26 Apesar disso, não se pense que o uso de conceitos indeterminados poderá dar sempre lugar 
a erros de interpretação ou de má aplicação de normas, em face das interpretações subjec-
tivas, opiniões, preconceitos e vivências do julgador. Quem critica também não está imune a 
essas interpretações subjectivas, opiniões, preconceitos e vivências, sendo certo que a tarefa 
do juiz é mais complexa na medida em que tem o dever de fundamentar adequadamente a 
sua opção.

27 Duarte Pinheiro, Jorge, O Direito da Família Contemporâneo: Lições, 4.ª edição — 
reimpressão, Lisboa: AAFDL, 2013, pp. 85-88.

28 A inexistência ou deficiência dos sistemas preventivos de intervenção judicial ou à boa exe-
cução das leis leva ao aumento dos litígios judiciais o que, por seu turno, introduz morosidade 
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Não serão apenas os “temas fracturantes” que irão constituir novos 
desafios que se irão colocar ao juiz de família e das crianças (adopção por 
casais do mesmo sexo ou a adopção do filho do cônjuge ou unido de facto 
numa relação entre pessoas do mesmo sexo, denominado de coadopção 
numa iniciativa legislativa recente), questões que não se poderão considerar 
encerradas ou fechadas no âmbito das agendas políticas dos partidos com 
assento parlamentar, mas também aqueles que resultam de experiências já 
vividas noutros países estrangeiros com alguma afinidade cultural ou jurídica 
relativamente ao nosso país, designadamente a responsabilidade civil por 
abandono afectivo, a alienação parental ou a responsabilização pela devolu-
ção de crianças em fase de pré-adopção sem motivo justificado ou por que-
bra dos vínculos estabelecidos pela adopção.

Há quem defenda que o juiz é um “corpo estranho” na patologia das 
relações familiares uma vez que os afectos não podem (ou não devem) ser 
judicializados. No meio deste discurso, surge a comparação entre a mediação 
e a desjudicialização como a “boa” solução e o uso do processo judicial como 
a “má” solução, num julgamento simplista que não é justo para nenhum dos 
sistemas já que nem sempre a mediação é possível, a desjudicialização pode 
não ser aconselhável e, finalmente, em boa parte dos processos ou procedi-
mentos da competência das secções de família e menores, nem o próprio 
juiz é livre de avaliar ou decidir se a conciliação é adequada para o caso uma 
vez que essa decisão já foi determinada pela lei — por estarem em causa 
relações de proximidade, nas quais estão envolvidas emoções —, conside-
rando o legislador (e bem) que se justifica sempre tentar a resolução das 
questões de forma consensual 29.

Em suma, o juiz da família e das crianças deve resistir à geometrização 
da função de julgar, certo que a riqueza dos interesses que deve compor não 
pode ser subsumida a fórmulas tarifadas, deve assumir a sua própria condição 
humana ou, dito de outra forma, “ser um homem e uma mulher do seu tempo” 
e, finalmente, precisa de alcançar um estado de sabedoria como visão do 
Mundo que o rodeia.

Finalmente, uma derradeira advertência.
Dificuldades de comunicação, uma cultura de litigiosidade, a pretensa 

necessidade de um terceiro (juiz) para resolver conflitos, constituem o mote 
para a maneira equivocada com que as famílias procuram, por vezes, resol-
ver uma escolha quotidiana e banal que deveria ser sua, transformando a 

e faz baixar a qualidade das respostas que os cidadãos esperam do sistema de Justiça, 
afectando a credibilidade deste. Neste domínio, são importantes as mudanças graduais e 
sustentadas, aproveitando ou renovando as estruturas já existentes, os recursos económicos 
e financeiros existentes, o capital de experiência adquirida mas, sobretudo, preservando ou 
aumentando os níveis de motivação de todos os agentes envolvidos.

29 Deste modo, fomenta-se a obtenção de uma solução que as partes considerem adequada 
antes de se passar à solução jurídica da questão a qual não tem em causa as especificida-
des do caso e, nalgumas situações, limita-se a discricionariedade do juiz em convocar ou 
não a conciliação.
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mera divergência em conflito, no qual esperam que o Estado assuma o seu 
lugar.

Este modelo eivado de paradoxos transmite à sociedade a equivocada 
impressão de que a solução dos (seus) problemas deve caber a um terceiro 
e de que a comunicação é uma dificuldade invencível. 

Boa parte das decisões decorrentes do exercício das responsabilidades 
familiares não deve ser delegada no Estado, sob pena de invasão da esfera 
privada de intimidade de cada família ou de cada indivíduo (artigo 8.º da 
Constituição da República Portuguesa).

Mesmo com a afirmação de que existe uma esfera de conflitos que não 
pode ser submetida ao Estado, tratando-se de conflitos que dizem respeito 
exclusivamente à privacidade e à intimidade, alguns pais, inseguros do seu 
papel, procuram “delegar” no juiz escolhas quotidianas, numa declarada auto-
-imposição de limitação do exercício das suas responsabilidades parentais. 

Um verdadeiro paradoxo, na medida em que a sociedade que brada por 
menos Estado, espera que o Estado interfira justamente naquelas relações 
que deveriam ser exclusivamente privadas.

A tentativa de transferência dessas responsabilidades para os juízes não 
parece o melhor caminho para enfrentar o problema. As novas gerações, 
seguramente mais informadas, mais tolerantes e menos preconceituosas, 
merecem ser cultivada e educadas por valores mais consistentes. Mais do 
que ensinados e verbalizados, os valores éticos devem ser transmitidos pelo 
exemplo. 

Com base nessas premissas, não se pode acolher (sempre) a pretensão 
de pais no sentido de delegar junto dos tribunais a decisão sobre todos os 
aspectos correntes ou banais que digam respeito ao processo de desenvol-
vimento dos seus filhos.

Se o acesso irrestrito à justiça criou a falsa percepção de que todos os 
conflitos humanos podem ser solucionados pelos tribunais, também a falta de 
formação adequada pode levar alguns juízes a acreditar de que não só podem, 
como devem, interferir na vida desses cidadãos utentes da justiça, compor-
tando-se como verdadeiros salvadores morais e adoptando a perigosa postura 
de se transformarem em medida moral para os comportamentos sociais e 
familiares.

A justiça e os afectos são construções da civilização e, nesse sentido, 
cabe também aos juízes de família e menores esclarecer “os cidadãos que 
buscam a efectividade de seus direitos pelos processos que a infelicidade 
não é crime e a euforia perpétua não constitui direito ou obrigação” 30.

Este é o último desafio que é colocado aos juízes de família e das 
crianças.

30 Pachá, Andréa Maciel, Quando Menos Interferência é Melhor Justiça, Texto elaborado para 
o VIII Congresso Brasileiro de Direito de Família, organizado pelo IBDFAM — Novembro de 
2011 (gentilmente cedido pela autora).


