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O QUE MUDOU NOS PROCESSOS DE DIVÓRCIO  
E DAS RESPONSABILIDADES PARENTAIS  

COM O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  
— EXISTIU ALGUMA OPORTUNIDADE PERDIDA?

Georgina Couto

A aqui autora, enquanto juíza na área da jurisdição da família e menores, procede a uma 
breve análise das principais alterações introduzidas pela Lei n.º 41/2013, de 26 de Junho, que 
aprovou o novo Código de Processo Civil e a partir da entrada em vigor deste diploma no dia 1 
de Setembro de 2013, sempre na perspectiva dos processos de divórcio e das responsabilidades 
parentais, fazendo simultaneamente, e quando lhe pareceu pertinente, algumas breves reflexões 
sobre algo que tenha ficado por alterar, também sempre na perspectiva dos processos de divórcio 
e das responsabilidades parentais. Com esta abordagem pretendeu, na esteira do que lhe havia 
sido solicitado, ir de encontro aos princípios basilares da JULGAR e assim contribuir para a refle-
xão, debate e discussão da reforma do processo civil na perspectiva do aplicador da lei no âmbito 
da jurisdição da família e menores. 

Assim, começou por tecer algumas considerações gerais sobre a aplicação da lei, passando 
depois para análise das alterações ao nível do Processo de Divórcio Sem Consentimento De Um 
Dos Cônjuges e terminando na análise das repercussões de tais alterações legislativas ao nível 
da regulação das responsabilidades parentais.
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I. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Sem prejuízo de algumas regras especiais fixadas consoante a fase 
processual em que se encontrem, cumpre salientar que as disposições nor-
mativas previstas no Código de Processo Civil, aprovado em anexo à Lei  
n.º 41/2013, são imediatamente aplicáveis às acções declarativas pendentes 
nos termos previstos no artigo 5.º, n.º 1, da referida Lei, aqui se incluindo as 
acções de divórcio e de separação sem consentimento, as acções declarati-
vas com vista à fixação de alimentos entre cônjuges e ex-cônjuges, as acções 
para o estabelecimento da filiação e outras acções declarativas cuja compe-
tência material esteja atribuída aos tribunais ou juízos de família e de menores.

Em contrapartida, as normas relativas à determinação da forma do pro-
cesso declarativo só são aplicáveis às acções instauradas após o dia 1 de 
Setembro de 2013 conforme decorre expressamente no artigo 5.º, n.º 2, da 
mesma Lei. De igual forma as normas reguladoras dos actos processuais da 
fase dos articulados não são aplicáveis às acções pendentes em 1 de Setem-
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bro de 2013, como decorre do n.º 3 do mesmo dispositivo legal, tal significando 
que nas acções declarativas pendentes que se encontrem na fase dos arti-
culados, mais precisamente antes da fase do saneamento e condensação, 
continuam a aplicar-se as regras processuais anteriores.

Porém, nas acções declarativas pendentes que, em 1 de Setembro de 
2013, se encontrem na fase dos articulados, mormente não tenha sido pro-
ferido despacho de saneamento, dispensa da selecção da matéria de facto 
ou marcação de julgamento nas acções não contestadas, deverão ser as 
partes, terminada aquela fase dos articulados, ser notificadas para, em 15 
dias, apresentarem os requerimentos probatórios ou alterarem os que hajam 
apresentados, seguindo-se os demais termos do Código de Processo Civil 
aprovado em anexo à Lei n.º 41/2013 (artigo 5.º, n.º 4).

Por último, cumpre salientar que o novo Código de Processo Civil não 
é aplicável aos procedimentos cautelares instaurados antes da sua entrada 
em vigor como decorre da previsão ínsita no artigo 7.º, n.º 2 da Lei  
n.º 41/2013.

II. PROCESSO DE DIVÓRCIO SEM CONSENTIMENTO DE UM DOS CÔN-
JUGES

Comecemos por analisar o que dispõe nesta matéria o Código de Pro-
cesso Civil no seu Título VII, mais precisamente nos artigos 931.º e 932.º na 
redacção introduzida pela Lei n.º 41/2013, de 26 de Junho, fazendo uma breve 
análise do que mudou ao nível do processado da acção, passando depois 
para uma análise do que mudou ao nível da audiência de discussão e julga-
mento e ao nível da elaboração da sentença.

II.I.
Na petição inicial, o cônjuge autor deverá designar o tribunal em que a 

acção é proposta, identificar as partes, indicando os seus nomes e domicílios, 
indicar o domicílio profissional do mandatário, a forma do processo, expor os 
factos essenciais que constituem a causa de pedir e as razões de direito que 
servem de fundamento à acção, formular o pedido, declarar o valor da causa 
e designar o agente de execução incumbido de efectuar a citação ou o man-
datário judicial responsável pela sua promoção como decorre do disposto no 
artigo 552.º, n.º 1, do Código de Processo Civil. E a acção de divórcio sem 
consentimento de um dos cônjuges deve ser instaurada no tribunal ou juízo 
de família e menores sendo o tribunal territorialmente competente o tribunal 
do domicílio ou da residência do autor — cfr. artigo 72.º do Código de Pro-
cesso Civil — e o valor da acção considera-se sempre de valor equivalente 
à alçada da Relação e mais € 0,01, como decorre do preceituado nos artigos 
303.º, n.º 1, e 546.º, 549.º e 931.º, todos do supra citado Código.

No processo de divórcio sem consentimento do outro cônjuge, tal como 
sucedia no regime anterior à actual Lei é obrigatória a constituição de advo-
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gado (artigo 40.º, n.º 1, alínea a), do Código de Processo Civil), devendo o 
autor, no final da petição, apresentar o rol de testemunhas e requerer outros 
meios de prova. Caso o réu conteste o autor é admitido a alterar o requeri-
mento probatório inicialmente apresentado, podendo fazê-lo na réplica, caso 
haja lugar a esta, ou no prazo de dez dias a contar da notificação da con-
testação — vide artigo 552.º, n.º 2 do Código de Processo Civil.

Tratando-se de processo em que o autor se encontre dispensado de 
efectuar o pagamento da taxa de justiça inicial (artigo 15.º, n.º 1, alínea e), 
do Regulamento das Custas Processuais), não se torna obrigatório comprovar 
o prévio pagamento dessa taxa de justiça mas, se o autor pretender beneficiar 
de apoio judiciário no momento em que instaura a acção, deve apresentar 
documento comprovativo da concessão do benefício de apoio judiciário, na 
modalidade de dispensa do mesmo no momento da apresentação da petição 
inicial — artigo 552.º, n.º 3, do Código de Processo Civil — na medida em 
que um pedido posterior apenas poderá basear-se em circunstâncias super-
venientes de insuficiência económica ocorridas após a instauração da acção ou 
após a primeira intervenção da parte, bastando para tanto atentar no artigo 18.º, 
n.º 2 da Lei do Apoio Judiciário.

Apresentada a petição inicial, se a acção estiver em condições de pros-
seguir 1, o juiz designará dia para uma tentativa de conciliação, sendo o autor 
notificado e o réu citado para comparecerem pessoalmente ou, no caso de 
estarem ausentes do continente ou da ilha onde correr o processo, se fazerem 
representar por mandatário com poderes especiais, sob pena de multa 2 (artigo 
931.º, n.º 1, do Código de Processo Civil).

A citação do réu é feita mediante entrega ao citando de carta registada 
com aviso de recepção, certificação da recusa de recebimento, por contacto 
pessoal do agente de execução ou do funcionário judicial com o citando ou 
ainda promovida por mandatário judicial (artigos 225.º, n.o 1, alíneas b), e c), 
e n.º 2, 228.º, 231.º e 237.º, todos do Código de Processo Civil).

A citação depende de prévio despacho judicial na medida em que deve 
ser o juiz a aferir as condições de prosseguimento da acção e designar data 
para tentativa de conciliação (artigos 226.º, n.º 4, alínea a), e 931.º, n.º 1, do 
Código de Processo Civil).

1 O juiz dispõe ainda dos poderes que lhe são conferidos pelo artigo 590.º, n.º 1, do Código 
de Processo Civil (indeferimento da petição inicial quando o pedido seja manifestamente 
improcedente ou ocorram, de forma evidente, excepções dilatórias insupríveis de que o juiz 
deva conhecer oficiosamente).

2 Algumas vezes, em face de uma situação de conflito exacerbado entre os cônjuges, os 
advogados comparecem na tentativa de conciliação munidos de procuração outorgando 
poderes especiais sem que esteja verificada esta condição (ausência do continente ou da 
ilha onde correr o processo). Neste caso, tendo em conta os objetivos da tentativa de con-
ciliação, deverá ser esta suspensa e designada outra data com vista a assegurar a presença 
da parte, face à expressa determinação desta disposição normativa (ubi lex non distinguit 
nec nos dintinguere debemus).
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Caso a reconciliação resulte, irá ficar plasmada na acta a desistência do 
pedido de divórcio formulado pelo cônjuge autor, o juiz homologá-la-á, absol-
vendo o réu do pedido (artigos 289.º, n.º 2, e 290.º, ambos do Código de 
Processo Civil).

Se a tentativa de conciliação não resultar: 

a) porque o cônjuge réu afirma que não se quer divorciar, ou por não 
ser possível a sua conciliação com o cônjuge autor, nem a hipótese 
a que aludem os n.os 3 e 4 do artigo 931.º do Código de Processo 
Civil é imediatamente notificado para, no prazo de trinta dias, con-
testar o pedido de divórcio (n.º 5 do citado artigo 931.º);

b) ou porque o cônjuge réu afirma que também se quer divorciar (o juiz 
deverá procurar obter o acordo dos cônjuges para o divórcio por 
mútuo consentimento, isto é, o divórcio sem consentimento de um 
dos cônjuges poderá assim ser convolado num divórcio por mútuo 
consentimento, tentando obter-se consenso em relação às questões 
previstas no artigo 1775.º do Código Civil, nomeadamente, a regu-
lação do exercício das responsabilidades parentais dos filhos meno-
res, os alimentos entre cônjuges, o destino dado à casa de morada 
de família durante a pendência do processo e a relação de bens 
comuns (artigo 931.º, n.º 2, do Código de Processo Civil).

Assim, se ambos os cônjuges optarem por esta modalidade, o processo 
passa a ser tramitado como divórcio por mútuo consentimento requerido no 
tribunal como decorre dos artigos 1778.º-A e 1779.º, ambos do Código Civil 
e 994.º e seguintes do Código de Processo Civil.

Cumpre salientar ainda que a tentativa de conciliação é obrigatória, 
apenas podendo ser dispensada se o réu se encontrar ausente em parte 
incerta e após o tribunal ter realizado as diligências previstas no artigo 236.º 
do Código de Processo Civil como previsto no artigo 1779.º, n.º 1 do Código 
Civil.

Se tais diligências com vista a obter a localização do réu resultarem 
infrutíferas, não haverá lugar à tentativa de conciliação, sendo aquele citado 
editalmente para contestar a acção, no prazo de trinta dias, considerando-se 
citado no dia em que se publique o último anúncio ou, não havendo anúncios, 
no dia em que sejam afixados os editais, acrescido do prazo de dilação (arti-
gos 240.º a 242.º, 245.º, n.º 3, e 931.º, n.º 6, do Código de Processo Civil).

Não contestando o réu ou não comparecendo a tempo de a deduzir, 
compete ao Ministério Público a sua defesa, para o que deverá ser citado, 
correndo novamente o prazo para a contestação como decorre do disposto 
no artigo 21.º, n.º 1, do Código de Processo Civil.

Se na tentativa de conciliação faltar alguma ou ambas as partes ou não 
se mostrar possível a sua conciliação nem o acordo para o divórcio por mútuo 
consentimento, o juiz ordenará a notificação do réu para contestar, no prazo 
de trinta dias, notificação essa que deverá ser realizada de imediato, caso o 
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réu esteja presente ou representado, com a entrega do duplicado da petição 
inicial (cfr. artigo 931.º, n.º 5, do Código de Processo Civil).

Com a contestação, o réu deve apresentar o rol de testemunhas e 
requerer outros meios de prova e, neste caso, o autor pode alterar o reque-
rimento probatório inicialmente apresentado, na réplica, quando haja lugar a 
esta ou no prazo de dez dias a contar da contestação (artigos 552.º, n.º 2,  
e 570.º, n.º 1, ambos do Código de Processo Civil).

O réu pode deduzir pedido reconvencional, alegando factos que consubs-
tanciem a ruptura definitiva do casamento (artigos 266.º, n.º 2, alínea d),  
e 932.º, ambos do Código de Processo Civil), podendo ainda, na reconvenção, 
deduzir pedido de alimentos contra o autor, bem como a fixação de um pedido 
provisório quanto às matérias referidas no n.º 7 do artigo 931.º do citado 
Código 3.

Se o réu estiver a aguardar decisão sobre a concessão do benefício de 
apoio judiciário, deve comprovar apenas a apresentação do respectivo reque-
rimento (artigo 570.º, n.º 2 do Código de Processo Civil).

O autor não pode oferecer mais de dez testemunhas para prova dos 
fundamentos da acção, aplicando-se igual limitação ao réu (artigo 511.º,  
n.º 1, 1.ª parte do Código de Processo Civil) e, no caso de reconvenção, cada 
uma das partes pode oferecer também até dez testemunhas (n.º 2 do mesmo 
artigo), considerando-se não escritos os nomes das testemunhas que no rol 
ultrapassem o número legal (n.º 3 do citado artigo).

As testemunhas são apresentadas pelas partes, salvo se a parte que as 
indicou requerer, com a apresentação do rol, a sua notificação para compa-
rência ou inquirição por teleconferência (artigo 507.º, n.º 2, do Código de 
Processo Civil). Não sendo deduzida contestação, a natureza da acção de 
divórcio sem consentimento implica sempre o prosseguimento da acção na 

3 Com a Lei n.º 61/2008, de 31 de Outubro, permaneceu inalterada a possibilidade de cumu-
lação do pedido de divórcio (em sede de reconvenção) com o pedido de indemnização 
relativo aos danos não patrimoniais decorrentes da dissolução do casamento por alteração 
das faculdades mentais (artigos 1781.º, alínea b), 1792.º, n.º 1, ambos do Código Civil), assim 
como os critérios de fixação dessa indemnização, designadamente os critérios de equidade, 
boa prudência e bom senso.

 Contudo, quando o pedido de divórcio se basear em qualquer outro dos fundamentos, a 
reparação dos danos causados por um dos cônjuges deve ser requerida nos tribunais comuns 
e nos termos gerais da responsabilidade civil (artigo 1792.º, n.º 1, do Código Civil).

 Em consequência da eliminação dos efeitos da culpa no divórcio, foi, assim, excluída a 
possibilidade de indemnização pelos danos causados pelo cônjuge declarado único ou prin-
cipal culpado ao outro cônjuge pela dissolução do casamento (artigo 1792.º, n.º 1, do Código 
Civil, na redacção anterior à Lei n.º 61/2008, de 31 de Outubro).

 Esta situação abrangia unicamente os danos decorrentes da própria dissolução do casamento 
e que se traduziam no desvalor social que se considerava ligado à condição de divorciado, 
ao sofrimento, angústia, pelo ruir de um projeto de vida que a dissolução do casamento 
acarretava ou para compensar a dor sofrida pelo cônjuge que via destruído o seu casamento, 
tanto maior quanto mais longa tenha sido essa vida em comum e mais forte o sentimento 
que o prendia ao outro cônjuge (Tomé d’Almeida Ramião, O Divórcio e as Questões Conexas, 
3.ª edição, pg. 176; Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira, Curso de Direito da Família,  
4.ª edição, pg. 708).

3
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medida em que se trata de um direito potestativo (conferindo a um dos côn-
juges o poder de, por acto unilateral da sua vontade e apoiado por decisão 
judicial, introduzir uma alteração na esfera jurídica de outra pessoa, indepen-
dentemente da vontade desta) e irrenunciável (não obstante a permissão legal 
de desistência do pedido — artigo 289.º, n.º 2, do Código de Processo Civil).

Como é sabido a acção de divórcio sem consentimento é uma acção 
que versa sobre o estado das pessoas e, consequentemente, sobre direitos 
indisponíveis o que implica que a vontade das partes é ineficaz, não se admi-
tindo nem a confissão nem o acordo para produção dos seus efeitos jurídicos 
(artigos 568.º, alínea c), do Código do Processo Civil e 354.º, alínea b), do 
Código Civil). Assim sendo, a não contestação do réu é inoperante, ou seja, 
não implica a confissão dos factos alegados, sendo igualmente inadmissível 
o depoimento de parte (artigo 352.º do Código Civil). E também caso o réu 
tenha sido citado editalmente, sendo assim representado pelo Ministério 
Público, a revelia também não é operante (artigo 568.º, alínea b), do Código 
de Processo Civil).

Decorrido o prazo para a apresentação da contestação, o artigo 932.º 
do Código de Processo Civil introduziu uma novidade em relação à anterior 
tramitação: seguir-se-ão os termos do processo comum. Assim, só é admis-
sível réplica para o autor deduzir toda a defesa quanto à matéria da recon-
venção, não podendo a esta opor nova reconvenção (artigo 584.º, n.º 1, do 
Código de Processo Civil), articulado esse que deve ser apresentado no prazo 
de trinta dias a contar daquele em que for ou se considerar notificada a 
apresentação da contestação (artigo 585.º do citado Código).

Assim, sendo deduzidas excepções na contestação, o autor apenas pode 
responder às mesmas na audiência prévia ou, não havendo lugar a ela, no 
início da audiência final — cfr. o disposto no artigo 3.º, n.º 4, do Código de 
Processo Civil.

E findos os articulados, o juiz profere, sendo caso disso, despacho pré-
-saneador destinado a providenciar pelo suprimento de excepções dilatórias, 
pelo aperfeiçoamento dos articulados ou determinar a junção de documentos 
com vista a permitir a apreciação de excepções dilatórias ou o conhecimento, 
no todo ou em parte, do mérito da causa no despacho saneador — vide artigo 
590.º, n.os 2 a 7, do Código de Processo Civil.

Concluídas estas diligências, se a elas houver lugar, o juiz pode convo-
car audiência prévia, a realizar num dos trinta dias subsequentes, destinada 
a facultar às partes a discussão de facto e de direito, nos casos em que ao 
juiz cumpra apreciar excepções dilatórias ou quando tencione conhecer ime-
diatamente, no todo ou em parte, do mérito da causa, discutir as posições 
das partes, com vista à delimitação dos termos do litígio, e suprir as insufi-
ciências ou imprecisões na exposição da matéria de facto que ainda subsistam 
ou se tornem patentes na sequência do debate, proferir despacho saneador, 
determinar, após debate, a adequação formal, a simplificação ou a agilização 
processual, proferir, após debate, o despacho destinado a identificar o objecto 
do litígio e a enunciar os temas da prova, decidindo as reclamações apresen-
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tadas pelas partes, programar, após audição dos mandatários, os actos a 
realizar na audiência final, estabelecer o número de sessões e a sua provável 
duração e designar as respectivas datas como decorre do disposto no 
artigo 591.º, n.º 1, do Código de Processo Civil.

Porém, a audiência prévia não tem lugar nas seguintes situações:

a) quando, havendo o processo de findar no despacho saneador pela 
procedência de excepção dilatória, esta já tenha sido debatida nos 
articulados (artigo 592.º, n.º 1, alínea b), do Código de Processo 
Civil) 4;

b)  nas acções não contestadas (artigo 592.º, n.º 1, alínea a), do Código 
de Processo Civil) devendo o juiz, nos vinte dias subsequentes ao 
termo dos articulados, proferir despacho saneador, despacho a deter-
minar a adequação formal, a simplificação ou a agilização processual, 
o despacho destinado a identificar o objecto do litígio e a enunciar 
os temas da prova e o despacho destinado a programar os actos a 
realizar na audiência final, a estabelecer o número de sessões e a 
sua provável duração e a designar as respectivas datas (artigo 593.º, 
n.º 2, ex vi artigo 592.º, n.º 2, ambos do Código de Processo Civil);

c)  quando o juiz a dispensar por entender que a realização da audiên-
cia prévia apenas se destina a proferir despacho saneador e enten-
der que a simplificação ou a agilização processual justificam a pro-
lação de mero despacho destinado a identificar o objecto do litígio e 
a enunciar os temas da prova, programando os actos a realizar na 
audiência final, estabelecendo o número de sessões e a sua prová-
vel duração e designando as respectivas datas (artigo 593.º, n.os 1  
e 2, 591.º, alíneas d), e), e f), 595.º e 596.º, todos do Código de 
Processo Civil).

Caso alguma das partes pretenda reclamar do despacho que determine 
a adequação formal, a simplificação ou a agilização processual, do despacho 
destinado a identificar o objecto do litígio e a enunciar os temas da prova e 
do despacho destinado a programar os actos a realizar na audiência final, a 
estabelecer o número de sessões e a sua provável duração e a designar as 
respectivas datas, pode requerer, no prazo de dez dias, a realização da 
audiên cia prévia a qual se destinará a apreciar as questões suscitadas e, 
acessoriamente, a permitir a delimitação dos termos do litígio, suprindo-se as 
insuficiências e imprecisões na exposição da matéria de facto como previsto 
no art. artigo 593.º, n.º 3, do Código de Processo Civil.

4 Sendo deduzida alguma excepção dilatória que possa ser julgada procedente e tendo em 
conta que não é possível articulado de réplica quando apenas tenham sido deduzidas excep-
ções, o juiz deve providenciar pela possibilidade de observância do contraditório (artigo 3.º, 
n.º 4, do Código de Processo Civil) com vista a poder decidir a excepção dilatória invocada 
dispensando a audiência prévia.
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Parece-nos assim que, tendo em conta a causa de pedir e o pedido 
habitualmente subjacente às acções de divórcio sem consentimento de um 
dos cônjuges, mesmo que tenha havido contestação, o juiz pode dispensar 
a realização da audiência prévia e proferir os despachos previstos no n.º 2 
do artigo 593.º do Código de Processo Civil, programando igualmente os actos 
a realizar na audiência final e designar as respectivas datas. Com efeito, a 
invocação de excepções dilatórias ou peremptórias não é habitual neste tipo 
de acções, tornando o despacho saneador extraordinariamente simples, 
ficando apenas sujeitas à necessidade de eventual discussão ou debate das 
questões subjacentes aos mecanismos de simplificação processual e de agi-
lização processual que o juiz entenda realizar e as questões relativas à 
identificação do objecto do litígio e a enunciação dos temas da prova (o que 
antes da alteração legislativa se denominava como selecção da matéria de 
facto com a indicação dos factos assentes e daqueles que constituíam a base 
instrutória).

Na verdade, dispõem o n.º 1 do artigo 6.º e do artigo 547.º, ambos do 
Código de Processo Civil, reveladores dos mecanismos de simplificação e de 
agilização processual, que cumpre ao juiz, sem prejuízo do ónus de impulso 
especialmente imposto pela lei às partes, dirigir activamente o processo e 
providenciar pelo seu andamento célere, promovendo oficiosamente as dili-
gências necessárias ao normal prosseguimento da acção, recusando o que 
for impertinente ou meramente dilatório e, ouvidas as partes, adoptando 
mecanismos de simplificação e agilização processual que garantam a justa 
composição do litígio em prazo razoável, adoptando a tramitação processual 
adequada às especificidades da causa e adaptar o conteúdo e a forma dos 
actos processuais ao fim que visam atingir, assegurando um processo equi-
tativo.

A prática judiciária tem demonstrado que, com a expurgação da discus-
são da culpa no divórcio, as questões de facto discutidas no âmbito destas 
acções passaram a ter uma menor complexidade 5, permitindo uma melhor 
concretização do objecto do litígio que não tornava particularmente difícil a 
elaboração de uma selecção de facto para além de que, na elaboração da 
base instrutória, sendo que o juiz apenas devia estar preocupado com os 
factos relevantes para a discussão da causa já que assentes apenas se 
poderão considerar aqueles que se encontram demonstrados por documento 
autêntico (v.g. o casamento e o nascimento dos filhos menores).

Resulta da experiência da aqui autora, e salvo o devido respeito por 
opinião diversa, que um dos factores de menor eficácia na realização das 

5 Ao desconsiderar totalmente a natureza especial da acção de divórcio sem consentimento, 
fazendo-lhe aplicar as regras do processo comum após a contestação ou do decurso do 
prazo para apresentação desta, a Reforma do Código de Processo Civil perdeu uma excelente 
oportunidade para imprimir maior eficácia e simplicidade nestas acções e que justificava 
algumas das soluções previstas no artigo 1408.º do Código de Processo Civil (na redacção 
anterior à Lei n.º 41/2013).
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audiências de julgamento consiste no tempo excessivo que é consumido com 
a inquirição das testemunhas, fazendo-lhes perguntas que se revelam abso-
lutamente desnecessárias, concluindo-se que muitas delas não têm conheci-
mento pessoal e directo das questões para as quais foram indicadas ou, ainda 
mais evidente, ouvindo-as sobre factos assentes ou irrelevantes para a deci-
são da causa.

Infelizmente, o Código de Processo Civil não veio atribuir ao juiz o poder 
que resultava do artigo 11.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 108/2006, de 8 de Junho 
(Regime Processual Civil Experimental) 6, permitindo-lhe recusar o depoimento 
de testemunhas sobre factos assentes ou irrelevantes para a decisão da 
causa, associada à obrigatoriedade de indicação dos factos sobre que iria 
incidir o depoimento daquelas testemunhas, pelo que caberá ao juiz providen-
ciar para que a prestação do depoimento da testemunha seja realizado de 
forma mais eficaz.

Na verdade, com o Novo Código de Processo Civil o juiz dispõe de uma 
petição inicial (com a indicação dos respectivos requerimentos probatórios) e 
de uma contestação (igualmente com a indicação do respectivo requerimento 
probatório), podendo existir uma reconvenção que fundamente articulado de 
réplica por parte do autor. E considerando a especial natureza desta acção, 
o juiz encontra-se, assim, habilitado a proferir despacho identificando os termos 
do litígio e enunciando os temas da prova e programar os actos a realizar na 
audiência final, agendando as respectivas sessões.

Ora, os temas da prova a enunciar não traduzem uma “quesitação ato-
mística e sincopada de pontos de facto, permitindo que a instrução decorra 
sem barreiras artificiais e que aquilo que mais adiante se exige na decisão 
sobre a vertente fáctica da lide é a reprodução o mais fiel possível da reali-
dade histórica que se tenha revelado nos autos, eliminando preclusões quanto 
à alegação de factos, seja na eliminação de um nexo directo entre os depoi-
mentos das testemunhas e concretos pontos de facto pré-definidos, seja ainda 
na inexistência de uma decisão judicial que se limite a responder a questões 
eventualmente até não formuladas” (cfr. Exposição de Motivos da Proposta 
de Lei n.º 113/XIII). 

Assim, a selecção da matéria de facto integrada pela base instrutória e 
pela factualidade assente (ou a especificação e questionário) a que se pro-
cedia antes da entrada em vigor da Lei n.º 41/2013, de 26 de Junho, embora 
reconhecidamente garante de uma disciplina processual assinalável, é subs-

6 Esta faculdade (prevista no artigo 11.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 108/2006) decorre igualmente 
do Princípio 3 da Recomendação N.º R (84) 5 do Conselho de Ministros do Conselho da 
Europa (adoptado em 28 de Fevereiro de 1984), o qual estabelece, entre outras coisas, que 
o tribunal deve poder excluir testemunhas cujo depoimento seja irrelevante para o caso.

 Com efeito, as situações conhecidas na prática judiciária sobre a aplicação desta disposição 
normativa nalguns tribunais em que esteve em vigor o Regime Processual Civil Experimental 
permitiriam uma aplicação adequada de uma norma semelhante no Código de Processo Civil 
que tornasse mais eficaz a produção de prova testemunhal.
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tituída por um conceito indeterminado, denominado de “temas da prova”. E 
se os grandes temas da prova constituem o conteúdo mínimo do guião da 
produção de prova, nada impede os sujeitos processuais de o densificarem, 
quando essa adequação se justificar, sem que a elaboração de uma peça 
processual mais pormenorizada por lei possa servir de pretexto para a ocor-
rência de atrasos processuais ou para que se imponha uma delimitação 
preclusiva dos objectos da instrução e da decisão de facto. 

Desta forma, na perspectiva da aqui autora e na esteira dos denomina-
dos princípios da gestão processual e adequação processual previstos, res-
pectivamente, nos arts. 6.º e 547.º do Novo Código de Processo Civil, nada 
impedirá que, quando se justifique, o juiz proceda à elaboração de uma fer-
ramenta mais pormenorizada contendo a descrição ou enumeração dos factos 
relevantes, principais ou principais e instrumentais, alegados pelas partes. Daí 
que, se entender adequado, poderá mesmo assumir a forma de um verdadeiro 
questionário (factos sob interrogação), devendo enquadrar-se esta opção como 
um acto de gestão processual e de adequação formal.

E quais os temas da prova que podem ser enunciados numa acção de 
divórcio sem consentimento do outro cônjuge?

Serão, caso a caso, os seguintes:

1.º — Separação de facto por mais de um ano consecutivo;
2.º — Alteração das faculdades mentais;
3.º — Ausência do outro cônjuge sem notícias;
4.º — Ruptura definitiva da vida em comum.

II.II.
Relativamente à audiência de discussão e julgamento importa referir 

algumas novidades implementadas pelo Novo Código de Processo Civil.
Desde logo a prova por declarações de parte.
Estabelece o artigo 466.º do Código de Processo Civil que as partes 

podem requerer, até ao início das alegações orais em 1.ª instância, a pres-
tação de declarações sobre factos em que tenham intervindo pessoalmente 
ou de que tenham conhecimento directo, aplicando-se as regras previstas 
para o dever de cooperação para a descoberta da verdade, apreciando livre-
mente o tribunal as declarações das partes, salvo se as mesmas constituírem 
confissão.

Se esta nova forma de produção de prova pode revelar-se útil para a 
decisão, principalmente naqueles casos em que a factualidade tenha tido lugar 
entre as partes e sem a presença de terceiros intervenientes, como referido 
por João Paulo Remédio Marques, cfr. A Aquisição e a Valoração Probatória 
de Factos (Des)favoráveis, in Revista Julgar, n.º 16, pgs. 137 e seguintes, ao 
depoente ou à parte chamada a prestar declarações ou esclarecimentos, em 
contrapartida, pode revelar-se problemática em acções sobre o estado das 
pessoas, nas quais poderá haver uma tendência para que as partes queiram 
“desabafar” perante o juiz a sua versão dos factos, acrescida da circunstância 



O que mudou nos processos de divórcio e das responsabilidades parentais... 39

Coimbra Editora ® JULGAR - N.º 24 - 2014

da mesma poder ser requerida até ao início das alegações orais em 1.ª ins-
tância e não no momento da proposição dos demais meios de prova 7. Acresce 
que, a admissibilidade da confissão como meio de prova tendo por objecto 
factos relativos a direitos indisponíveis (v.g. nas acções sobre o estado das 
pessoas) constitui uma questão controversa face ao disposto na alínea b) do 
artigo 354.º do Código Civil que prevê expressamente a inadmissibilidade 
deste meio de prova, se o mesmo recair sobre factos relativos a direitos 
indisponíveis. No entanto, o artigo 361.º do mesmo Código dispõe que o 
reconhecimento de factos desfavoráveis, que não possa valer como confissão, 
vale como elemento probatório, que o tribunal aprecia livremente, o que jus-
tifica que alguma doutrina se refira à ineficácia da confissão (vide neste 
sentido, Antunes Varela, Manual de Processo Civil, 2.ª edição, pg. 549). Como 
assim, a confissão incidente sobre factos relativos a direitos indisponíveis 
pode constituir um meio de prova admissível, submetido, no entanto, à livre 
convicção do julgador.

Há quem sustente a tese da inadmissibilidade do depoimento de parte 
nestas acções uma vez que o mesmo visa obter a confissão judicial, admitindo 
que o juiz possa determinar que as partes prestem informações ou esclare-
cimentos ao tribunal ao abrigo do disposto nos artigos 356.º, n.º 2, do Código 
Civil e 265.º e 519.º, ambos do Código de Processo Civil — neste sentido, 
Rodrigues Bastos, Notas ao Código de Processo Civil, vol. III, 1972,  
pgs. 118-119. Porém, em sentido contrário, há quem defenda a admissibilidade 
do depoimento de parte, argumentando que este “não se circunscreve à 
obtenção da confissão judicial com eficácia plena mas que poderia ter por 
objecto qualquer declaração confessória ainda que sujeita à livre convicção 
do julgador” 8 — neste sentido, Américo Campos Costa, cfr. O depoimento de 
parte sobre factos relativos a direitos indisponíveis, in Revista dos Tribunais, 
Ano 76.º, pgs. 322 a 327. 

No entanto, aderimos à primeira das posições acima enunciadas, atentas 
as razões e fundamentos acima enunciados.

Por último, e mercê da alteração prevista no artigo 155.º, n.os 1 e 2, do 
Código de Processo Civil, a audiência final nas acções, bem como nos inci-
dentes e procedimentos cautelares é sempre gravada, devendo apenas ser 
assinalados na acta o início e o termo de cada depoimento, informação, 

7 Em Parecer elaborado pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses, chamou-se a aten-
ção para a conveniência de que este meio de prova fosse requerido conjuntamente com os 
demais com vista a respeitar a programação dos meios de prova que deve ser realizada pelo 
juiz mas também para evitar interrupções da audiência de julgamento motivadas por reque-
rimento para audição da parte que não se encontra presente e não contava com o requeri-
mento da outra parte, argumentando com os princípios da igualdade e do contraditório, 
desregulando o tempo previsível de duração de uma audiência de julgamento.

8 Assim, poder-se ia utilizar o depoimento de parte para a obtenção de tal declaração confes-
sória, sendo que recai sobre o depoente o dever de ser fiel à verdade, muito embora as suas 
respostas sejam desprovidas de valor probatório tarifado, estando sujeita ao regime da prova 
livre.
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esclarecimento, requerimento e respectiva resposta, despacho, decisão e 
alegações orais, sendo essa gravação efectuada em sistema sonoro, sem 
prejuízo de outros meios audiovisuais ou de outros processos técnicos seme-
lhantes de que o tribunal possa dispor. Tal gravação deve ser disponibilizada 
às partes, no prazo de dois dias, a contar do respectivo acto (n.º 3 do artigo 
155.º) e a falta ou deficiência da gravação deve ser invocada, no prazo de 
dez dias, a contar do momento em que a gravação é disponibilizada (n.º 4 
do mesmo artigo), competindo à secretaria proceder à transcrição de reque-
rimentos e respectivas respostas, despachos e decisões que o juiz, oficiosa-
mente ou a requerimento, determine, por despacho irrecorrível (n.º 5 do citado 
artigo), sendo a transcrição feita no prazo de cinco dias a contar do respectivo 
acto, contando-se o prazo de cinco dias para arguir qualquer desconformidade 
da transcrição a contar da sua incorporação nos autos (n.º 6 do artigo 155.º).

Para além disso, a realização e o conteúdo dos demais actos proces suais 
presididos pelo juiz são documentados em acta, na qual são recolhidas as 
declarações, requerimentos, promoções e actos decisórios orais que tiverem 
ocorrido, cabendo a redacção da acta ao funcionário judicial, sob a direcção 
do juiz (n.os 7 e 8 do artigo 155.º). E em caso de alegada desconformidade 
entre o teor do que foi ditado e o ocorrido, são feitas consignar as declarações 
relativas à discrepância, com indicação das rectificações a efectuar, após o 
que o juiz profere, ouvidas as partes presentes, decisão definitiva, sustentando 
ou modificando a redacção inicial (n.º 9 do citado artigo).

II.III.
Realizada a audiência de discussão e julgamento segue-se a sentença 

que, de acordo com o disposto nos artigos 607.º, n.o 2, e 608.º, n.º 2, ambos 
do Código de Processo Civil, começa por identificar as partes e o objecto do 
litígio, enunciando, de seguida, as questões que ao tribunal cumpre solucionar, 
designadamente as questões que as partes tenham submetido à apreciação 
do tribunal, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução 
dada a outras, não podendo ocupar-se senão das que tenham sido suscitadas 
pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso 
de outras. Seguem-se os fundamentos, devendo o juiz discriminar os factos 
que considera provados e indicar, interpretar e aplicar as normas jurídicas 
correspondentes, concluindo pela decisão final (artigo 607.º, n.º 3, do Código 
de Processo Civil).

Na fundamentação da sentença, o juiz declara quais os factos que julga 
provados e quais o que julga não provados, analisando criticamente as provas, 
indicando as ilações tiradas dos factos instrumentais e especificando os demais 
fundamentos que foram decisivos para a sua convicção, tomando ainda em 
consideração os factos que estão admitidos por acordo, provados por docu-
mentos ou por confissão reduzida a escrito, compatibilizando toda a matéria 
de facto adquirida e extraindo dos factos apurados as presunções impostas 
por lei ou por regras de experiência (artigo 607.º, n.º 4, do Código de Processo 
Civil).
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O juiz aprecia livremente as provas segundo a sua prudente convicção 
acerca de cada facto, mas essa livre apreciação não abrange os factos para 
cuja prova a lei exija formalidade especial, nem aqueles que só possam ser 
provados por documentos ou que estejam plenamente provados, quer por 
documentos, quer por acordo ou confissão das partes (artigo 607.º, n.º 5, do 
Código de Processo Civil).

No final da sentença, deve o juiz condenar os responsáveis pelas custas 
processuais, indicando a proporção da respectiva responsabilidade  
(artigo 607.º, n.º 6, do Código de Processo Civil).

O relatório — exposição historiada mas concisa dos termos do litígio 
(acção e defesa) — deixa de ser peça obrigatória da sentença passando 
apenas a exigir-se a identificação das partes e o objecto do litígio.

Assim, a sentença passa a incorporar duas linhas programáticas essen-
ciais: concentração dos actos (v.g. eliminação da decisão autónoma sobre a 
matéria de facto) e simplificação (v.g. eliminação do relatório e fundamentação 
por adesão). Logo, a sentença não deve ser o lugar para uma reprodução 
(não raras vezes quase textual) dos articulados: “como nestes se escreve 
muita coisa desnecessária e inútil, como na réplica e na tréplica se repete 
frequentemente o que se alegou na petição e na contestação, como nos 
articulados se expõem não só os factos essenciais, mas também os factos 
secundários, é bem de ver que um relatório-cópia dos articulados há-de ser 
fatalmente uma peça longa, estirada e indigesta” (vide Alberto dos Reis, Breve 
Estudo sobre o Processo Civil, pg. 460).

Por sua vez, a fundamentação também beneficia de alguma flexibilização, 
sempre que tal possa ser conseguido, sem prejuízo das garantias das partes. 
Em casos de manifesta simplicidade ou quando a contraparte não tenha 
apresentado oposição ao pedido, pode a fundamentação consistir na simples 
adesão aos fundamentos alegados no requerimento ou na oposição (artigo 
154.º, n.º 2, do Código de Processo Civil).

A sentença é o acto processual que culmina um conjunto pré-ordenado 
e regulamentado de procedimentos preparatórios, constituindo, precisamente, 
a solução desse problema e deve ser um documento simples, claro, logica-
mente ordenado, enxuto (isto é, com o quantum satis de argumentação, 
especialmente de argumentação jurídica), e esgotante, no sentido de que 
deve resolver suficientemente o problema e não deve dizer nem mais nem 
menos do que é preciso 9.

9 Sobre o conteúdo da sentença, ensinava Alberto dos Reis que “o juiz diga as razões jurídicas 
da sua decisão, é indispensável; que transforme a motivação da sentença num estendal 
pretensioso de doutrina e opiniões alheias, que faça alarde pomposo, e inteiramente desne-
cessário, de erudição fácil, eis o que é, de todo em todo, despropositado” (Código de Processo 
Civil Anotado, vol. V, pg. 42).

 Este autor refere ainda que tão grande era a preocupação do legislador italiano em controlar 
excessos de erudição fácil que as Disposições para a actuação do Código de Processo Civil 
Italiano proibiam toda a citação de autores jurídicos.
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III. REGULAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES PARENTAIS 

As providências tutelares cíveis que se destinem a regular o exercício 
das responsabilidades parentais (incluindo as alterações, incumprimentos, 
limitações e inibições) encontram-se qualificadas como processos de jurisdição 
voluntária (artigo 150.º da Organização Tutelar de Menores e Título XV do 
Código de Processo Civil, na redacção dada pela Lei n.º 41/2013, de 26  
de Junho).

É sabido que todas elas constituem processos de jurisdição voluntária 
que são exercidos em função dos interesses dos sujeitos envolvidos ou de 
situações jurídicas subjectivas, cuja tutela é assumida por razões de interesse 
geral da comunidade, visando a actividade do tribunal, na resolução do caso 
concreto, com vista a permitir um certo interesse ou feixe de interesses pre-
vistos na lei e não à mais justa composição dos interesses e direitos contra-
postos dos litigantes; ou um certo interesse ou feixe de interesses deixado à 
livre apreciação do juiz; ou ainda para permitir que o juiz se limite a controlar 
uma auto-composição processual das próprias partes.

No âmbito desta jurisdição, existe uma diferente modelação prática de 
certos princípios ou regras processuais (neste sentido, Remédio Marques, in 
Acção Declarativa à Luz do Código de Processo Civil Revisto, Coimbra, 
Almedina, pp. 78-80), sendo que a característica geral dos processos de 
jurisdição voluntária é a de que não há neles “um conflito de interesses a 
compor, mas só um interesse a regular, embora podendo haver um conflito 
de opiniões ou representações acerca do mesmo interesse” (Manuel de 
Andrade, Noções Elementares de Processo Civil, Coimbra Editora, p. 72) ou 
“um interesse fundamental tutelado pelo direito (acerca do qual podem formar-
-se posições divergentes), que ao juiz cumpre regular nos termos mais con-
venientes” (Antunes Varela e outros, Manual de Processo Civil, Coimbra 
Editora, 2.ª edição, p. 69).

Assim, na jurisdição voluntária há, não a decisão de uma controvérsia 
entre as partes, mas uma actividade de assistência e de fiscalização em 
relação a actos realizados pelos particulares, sendo a intervenção requerida 
pela parte interessada. Pode existir controvérsia entre os interessados mas o 
essencial, nestes casos, é que haja um interesse fundamental tutelado pelo 
direito e ao juiz se tenha atribuído o poder de escolher a melhor forma de o 
gerir ou de fiscalizar o modo como se pretende satisfazê-lo.

Com vista a explicitar o critério distintivo entre a jurisdição voluntária e 
a jurisdição contenciosa, Alberto dos Reis afirma que aquela tem um “fim 
essencialmente constitutivo, tendendo à constituição de relações jurídicas 
novas ou coopera na constituição e no desenvolvimento de relações existen-
tes” (Processos Especiais II, Coimbra Editora, pp. 397-398).

Posto isto, cumpre salientar que pese embora a natureza de tais proces-
sos, são sempre aplicáveis as disposições normativas constantes dos  
artigos 292.º a 295.º e 986.º a 988.º, todos do Código de Processo Civil, em 
que existe uma conformação diferente da tramitação processual e onde é 
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mais forte a presença do princípio do inquisitório, em contraposição ao prin-
cípio do dispositivo, na medida em que o julgador pode investigar livremente 
os factos, coligir as provas, ordenar os inquéritos e recolher as informações 
convenientes, tendo o poder de só admitir as provas que julgue necessárias 
(artigo 986.º, n.º 2, do Código de Processo Civil) 10. No entanto, neste tipo 
de jurisdição o poder inquisitório do tribunal não deixa de ser complementar 
do dever de fundamentação do pedido, que cabe às partes, significando, deste 
modo, que o juiz não fica sujeito apenas aos factos invocados por estas, na 
fundamentação da decisão que vier a proferir, podendo utilizar factos que ele 
próprio capte e descubra (neste sentido, Ac. RL de 19/10/1999 in CJ, IV, 1999, 
pg. 129). É o mesmo que dizer que o juiz não está sujeito a critérios de 
decisão fundados em legalidade estrita, podendo pautar-se pela equidade 11, 
adoptando, em cada caso 12, a solução que lhe pareça mais conveniente e 
oportuna ou devendo procurar antes, pela via do bom senso, a solução mais 
adequada a cada caso 13 (artigo 987.º do mesmo Código), sem prejuízo da 
possibilidade de livre modificação das decisões adoptadas pelo julgador, com 

10 Na jurisdição contenciosa, o juiz só pode, em regra, servir-se dos factos fornecidos pelas 
partes ao passo que na jurisdição voluntária, pode utilizar factos que ele próprio capte e 
descubra. Nestes processos, o material de facto sobre que há-de assentar a resolução, é 
não só a que os interessados ofereçam, senão também o que o juiz conseguir trazer para o 
processo pela sua própria actividade, dispondo de largo poder de iniciativa na colheita dos 
factos e nos meios de prova. Em suma, na jurisdição contenciosa, os poderes oficiosos do 
juiz em matéria de prova têm natureza subsidiária enquanto que, na jurisdição voluntária, 
essa limitação não existe (Alberto dos Reis, Processos Especiais II, Coimbra, Coimbra Editora, 
1982, pp. 399-400).

 Com efeito, mesmo na jurisdição contenciosa, a prova dos factos deixou de constituir mono-
pólio das partes já que o juiz tem o poder de realizar ou ordenar oficiosamente as diligências 
necessárias ao apuramento da verdade, encontrando-se o papel do juiz-árbitro definitivamente 
ultrapassado (neste sentido, Lebre de Freitas, Introdução ao Código de Processo Civil, Con-
ceito e Princípios Gerais à Luz do Código Revisto, Coimbra, Coimbra Editora, 1996, p. 138).

11 Como ensina Alberto dos Reis, “um julgamento pode inspirar-se em duas orientações ou em 
dois critérios diferentes: critério de legalidade, critério de equidade. No primeiro caso, o juiz 
tem de aplicar aos factos da causa o direito constituído; tem de julgar segundo as normas 
jurídicas que se ajustem à espécie respectiva, ainda que, em sua consciência, entenda que 
a verdadeira justiça exigiria outra solução. No segundo caso, o julgamento não está vinculado 
à observância rigorosa do direito aplicável à espécie vertente; tem liberdade de se subtrair 
a esse enquadramento rígido e de proferir a decisão que lhe pareça mais equitativa” (Pro-
cessos Especiais II, Coimbra Editora, p. 400).

12 A expressão “em cada caso” significa que o julgador, em vez de se orientar por conceitos 
abstractos de humanidade e de justiça, deve olhar para o caso concreto e procurar descobrir 
a solução mais conveniente para os interesses em causa (Alberto dos Reis, Processos 
Especiais II, Coimbra Editora, pp. 400-401).

13 Contudo, como afirmam Antunes Varela e outros (Manual de Processo Civil, Coimbra Editora, 
p. 72) “a prevalência da equidade sobre a legalidade estrita, nas providências que o tribunal 
tome, não vai obviamente ao ponto de se permitir a postergação de normas imperativas 
aplicáveis à situação”.

 Com efeito, do ponto de vista da técnica legislativa, a explicitação e formulação da discricio-
naridade ou submissão de determinadas matérias à livre resolução do tribunal ou prudente 
arbítrio é feita através da utilização de expressões como “pode o juiz”, “o tribunal pode 
ordenar”, “como o juiz reputar mais conveniente” e “o tribunal, sempre que o entender con-
veniente”. Por sua vez, quando quer referir-se a poder vinculado, a técnica legislativa faz uso 
de fórmulas diferentes daquelas, mas nelas detecta-se sempre uma clara imposição ao juiz, 
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fundamento em circunstâncias supervenientes que justifiquem essa modifica-
ção (cláusula rebus sic standibus) (artigo 988.º, n.º 1, do referido Código) 14.

Assim, são aplicáveis aos processos de jurisdição voluntária (e às pro-
vidências tutelares cíveis previstas na Organização Tutelar de Menores) as 
seguintes regras (artigo 150.º da Organização Tutelar de Menores): 

a) a presença do princípio do inquisitório, em contraposição ao princípio 
do dispositivo, na medida em que o julgador pode investigar livre-
mente os factos, coligir as provas, ordenar os inquéritos e recolher 
as informações convenientes, tendo o poder de só admitir as provas 
que julgue necessárias15 (artigo 987.º, n.º 2, do Código de Processo 
Civil);

b) o juiz não está sujeito a critérios de decisão fundados em legalidade 
estrita, podendo pautar-se pela equidade, adoptando, em cada caso, 
a solução que lhe pareça mais conveniente e oportuna ou devendo 
procurar antes, pela via do bom senso, a solução mais adequada a 
cada caso16 (artigo 988.º do mesmo Código);

c) as decisões adoptadas pelo julgador são livremente modificáveis, 
com fundamento em circunstâncias supervenientes que justifiquem 
essa modificação (princípio «rebus sic standibus») (artigos 988.º,  
n.º 1, do referido Código e 182.º, n.º 1, da Organização Tutelar de 
Menores);

d) é inadmissível recurso de revista para o Supremo Tribunal de Justiça 
de todas as decisões proferidas no âmbito destes processos, contanto 
que tenham sido pronunciadas segundo critérios de estrita conve-

como por exemplo, “os actos decisórios são sempre fundamentados”, “o juiz designa imedia-
tamente” e “cumpre ao juiz”.

14 Esta possibilidade de livre modificabilidade das decisões não é absoluta já que “o caso julgado 
forma-se nos mesmos termos em que se forma nos processos de jurisdição contenciosa mas, 
aqui, não possui o dom da irrevogabilidade na medida em que qualquer resolução pode ser 
livremente alterada, embora haja transitado em julgado.

 Livremente alterada não significa «alterada arbitrariamente ou caprichosamente» pois o tri-
bunal tem que fundamentar a sua decisão e esta instabilidade do caso julgado não vai até 
ao ponto de prejudicar os efeitos que já tenha produzido a resolução anterior; esses efeitos 
subsistem. A nova resolução só exerce a sua eficácia em relação ao futuro”. (Alberto dos 
Reis, Processos Especiais II, Coimbra, Coimbra Editora, 1982, p. 403).

15 Na jurisdição contenciosa, o juiz só pode, em regra, servir-se dos factos fornecidos pelas 
partes ao passo que na jurisdição voluntária, pode utilizar factos que ele próprio capte e 
descubra. Nestes processos, o material de facto sobre que há-de assentar a resolução, é 
não só a que os interessados ofereçam, senão também o que o juiz conseguir trazer para o 
processo pela sua própria actividade, dispondo de largo poder de iniciativa na colheita dos 
factos e nos meios de prova. Em suma, na jurisdição contenciosa, os poderes oficiosos do 
juiz em matéria de prova têm natureza subsidiária enquanto que, na jurisdição voluntária, 
essa limitação não existe (Alberto dos Reis, Processos Especiais II, Coimbra Editora,  
pgs. 399-400).

16 Como afirma Antunes Varela (Manual de Processo Civil, pg. 72) “a prevalência da equidade 
sobre a legalidade estrita, nas providências que o tribunal tome, não vai obviamente ao ponto 
de se permitir a postergação de normas imperativas aplicáveis à situação”.
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niência e de oportunidade, ou seja, segundo critérios (decisórios) de 
equidade (artigo 988.º, n.º 2, do Código de Processo Civil);

e) não é obrigatória a constituição de advogado, salvo na fase de 
recurso (artigo 986.º, n.º 4, do Código de Processo Civil);

f) com o requerimento inicial e a respectiva oposição, devem ser logo 
oferecidas as testemunhas e requeridos os outros meios de prova 
(artigo 292.º, n.º 2, ex vi artigo 986.º, n.º 1, ambos do Código de 
Processo Civil);

g) cada parte não pode oferecer mais de cinco testemunhas (artigo 
292.º, n.º 1, ex vi artigo 986.º, n.º 1, ambos do Código de Processo 
Civil).

À semelhança do que acontecia antes da entrada em vigor do Novo 
Código de Processo Civil, quando haja lugar à audiência de julgamento e 
“estando presentes as partes, o juiz interrogá-las-á” (artigo 158.º, n.º 1, alínea a), 
da Organização Tutelar de Menores). E, estando em causa um processo de 
jurisdição voluntária, esta audição das partes deve ser conjugada com o 
princípio de que o julgador pode investigar livremente os factos, coligir as 
provas, ordenar os inquéritos e recolher as informações convenientes, tendo 
o poder de só admitir as provas que julgue necessárias (artigo 987.º, n.º 2, 
do Código de Processo Civil).

Logo, tendo em conta que na audiência de julgamento apenas devem 
ser praticados os actos úteis para a descoberta da verdade material e, na 
grande maioria das vezes, aquilo que a parte pretende dizer já foi suficiente-
mente alegado por escrito pelo seu mandatário, a prova por declarações de 
parte prevista no artigo 466.º do Código de Processo Civil apenas se justificará 
nos casos de ampliação da matéria carecida de prova e nas situações em 
que, comprovadamente, não exista outro meio de prova viável, cabendo ao 
juiz decidir da utilidade da sua produção. No entanto, e estando em causa 
uma acção sobre o estado das pessoas e sobre interesses imateriais, em que 
boa parte da factualidade pode não ter tido lugar perante testemunhas ou não 
existam documentos de suporte, afigura-se razoável que o juiz tenha um 
especial cuidado nesta produção de prova, sobretudo tendo em conta que a 
fundamentação de facto em que assenta essa factualidade poderá não assen-
tar exclusivamente nas declarações da parte que a produziu, sobretudo quando 
lhe sejam favoráveis.

Finalmente, sempre se questionará se no âmbito destes processos se 
aplicará a regra da obrigatoriedade da gravação da audiência de julgamento 
prevista no art. 155.º do Novo Código de Processo Civil. Isto porque a Orga-
nização Tutelar de Menores (OTM), aprovada pelo Decreto-Lei n.º 314/78,  
de 27 de Outubro (e com várias alterações posteriores) prevê no seu artigo 158.º, 
n.º 1, al. c), que, na audiência de discussão e julgamento dos processos 
tutelares cíveis (que incluem a regulação das responsabilidades parentais 
como resulta do artigo 146.º, al. d), da OTM), as declarações e os depoimen-
tos não são reduzidos a escrito. Ou seja, não é permitido aquilo a que o 
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legislador tem designado, em inúmeros diplomas, de «documentação da 
prova» (ou registo para efeitos de recurso quanto à matéria de facto). Tal 
proibição, com a evolução trazida pelo Decreto-Lei n.º 39/95, de 15 de Feve-
reiro (anterior ao Novo Código de Processo Civil), ao permitir a gravação de 
audiências, era entendida como extensiva ao registo áudio ou vídeo de decla-
rações ou depoimentos. E sempre foi entendido que não devia ser admitida, 
sequer, a possibilidade de as partes requererem a gravação da prova nos 
processos tutelares cíveis. Ou seja, a audiência de discussão e julgamento 
não tinha de ser gravada e nunca poderia ser atendida a pretensão de gra-
vação formulada pelas partes — vide entre outros Acórdão da Relação do 
Porto de 28.05.2008, in www.dgsi. 

Ora, dispõe o art. 161.º do mesmo diploma que nos casos omissos são 
de observar com as necessárias adaptações as regras de processo civil que 
não contrariem os fins da jurisdição de menores. Porém, em causa não se 
trata de um caso omisso, pois que a Organização Tutelar de Menores cons-
titui lei especial relativamente ao Novo Código de Processo Civil, na medida 
em que previa e continua a prever, expressamente, que as declarações e 
depoimentos prestados em audiência de discussão e julgamento não são 
reduzidos a escrito — cfr. citado artigo 158.º, n.º 1, al. c). 

Assim sendo, é entendimento da aqui autora, e sem prejuízo de opinião 
diversa, que tal norma deverá prevalecer sobre a lei geral, mais precisamente 
sobre o referido artigo 155.º da Lei n.º 41/2013, de 26 de Junho.

Por último, e quanto à sentença — sua elaboração e fundamentação 
—  dão-se aqui por inteiramente reproduzidos os argumentos e considerações 
já devidamente explanados supra, mais concretamente no Ponto II.III., relati-
vos à prolação da sentença no processo de divórcio. 


