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1. Introdução  

Ao longo da presente pesquisa incidiremos, de modo geral, sobre o papel 

do advogado no emergente ramo da “justiça adaptada a crianças” e, em especial, 

sobre a natureza, obrigações e consequências práticas erigidas em torno da sua 

ingerência processual, consoante postulado pela Lei nº 169/99, de 14 de setembro, 

Lei Tutelar Educativa, doravante LTE. Procuraremos, nestes contornos, aferir as 

implicações que resultam da sua intervenção a nível processual na defesa dos 

interesses do seu mandante, in casu, da criança ou jovem3, ora não se encontrasse 

a génese de tal profissão associada à palavra advocator ou advocatus, que significa 

aquele que é “chamado para junto, chamado para assistir alguém em justiça”4. 

 

1 A pesquisa que ora se apresenta corresponde, com pontuais alterações, ao trabalho submetido à 
avaliação na unidade curricular de Direito das Crianças e dos Jovens, lecionada no Mestrado em 
Direito Judiciário, Práticas Processuais e Organização Judiciária, no ano letivo de 2019/2020.   
2 Licenciada em Direito e Mestranda em Direito Judiciário, Práticas Processuais e Organização 
Judiciária; Advogada Estagiária.   
3 Ao longo da presente exposição utilizaremos de forma indistinta os termos “criança” e “jovem”, 
sendo que onde se leia um, apela-se à consideração do outro.   
4  Cf. PEREIRA, Rui Alves, “O papel do advogado no direito da família e das Crianças”, Julgar, 
setembro de 2016, p. 4.   
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Irrompendo um modelo de “terceira via”, que dos modelos de proteção e 

de justiça parece colher os melhores frutos, mas destes se autonomizando, 

importa atentar sobre as suas novidades e, bem assim, sobre a concretização das 

mesmas. Posto isto, em primeiro lugar, e aquando da intervenção estadual em 

traços tão delicados como o são estes que implicam a intromissão na esfera privada 

da criança ou jovem, importa apurar que papel desempenhará o advogado na 

aferição da legitimidade de tal intervenção, bem como na definição dos seus 

contornos e limites. Ademais, ultrapassada esta primeira barreira, não cessará a 

atividade do mesmo e isto porque, como teremos oportunidade de ver, é a própria 

redação da LTE que parece conferir ao mandatário os instrumentos e prerrogativas 

necessários a que este paute toda a sua atuação pela defesa do superior interesse 

da criança, pois que só assim, e nesses termos, poderá fazer cumprir os seus 

deveres deontológicos.  

Tendo sucumbido nas malhas do tempo o ideal romântico e apolíneo de 

criança, pretendemos, então, debruçar-nos sobre o papel do mandatário na defesa 

dos interesses desta criança dionisíaca que, sendo delinquente, merecerá um 

“devido processo”, de modo a salvaguardar os seus interesses e lograr a educação 

para o direito, cuja falta lhe apontam5.  

 

2. Do “direito penal dos pequeninos” à “educação do menor para o direito”  

A conceção de criança, as suas necessidades e, bem assim, os seus direitos, 

não são imutáveis e estáticos, sendo antes variáveis em termos culturais e 

 

5 Sem nos querermos adentrar pelo assunto, não podemos deixar de conotar que nos referimos a 
crianças e jovens que, não raras vezes, foram maltratadas na sua infância e que por infortúnio se 
vieram a deparar com o sistema legal. Cf., por todos, WILEY, Tisha R.A., et. al., “A criança perante 
o sistema legal: dados de investigação psicológica”, tradução de António Castro Fonseca, Marta 
Oliveira e Edite Queiroz, in António Castro Fonseca (Coord.) Psicologia Forense, Coimbra, 
Almedina, 2006. Neste sentido, ainda, vide os testemunhos de jovens que são transpostos por 
CARVALHO, Maria João Leote de, em “A Lei Tutelar Educativa - A Criança e o facto qualificado na 
Lei como crime. A medida de internamento – sentido e potencialidades”, Curso de Especialização 
Temas de Direito da Família e das Crianças, CEJ, 2013.   
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históricos, razão pela qual não se estranhará as mudanças ocorridas no que à sua 

proteção e responsabilização tange. Na verdade, e por ocasião do séc. XVII, a 

criança era tida como um ser dócil, vulnerável e que, como tal, carecia de proteção. 

Noção esta que é relativamente recente na história, se tomarmos em consideração 

que tão só com o surgimento da família burguesa é que se autonomizou a infância 

da vida adulta 6 . Posteriormente, e já no séc. XIX, a expressão “delinquência 

juvenil” viria a surgir em Inglaterra, depois de terem sido condenadas à morte 5 

crianças. Nos Estados Unidos da América despoleta, naquela época, a necessidade 

de diferenciar o tratamento entre adultos e crianças, o que impulsionou a criação 

do primeiro tribunal de menores no mundo7. A par da crescente preocupação com 

estes jovens delinquentes, muitas das vezes abandonados e maltratados, fez-se 

sentir a preocupação, um pouco generalizada, sobre o tratamento a dar aos 

mesmos. Na verdade, começou a fazer-se evidente a reviravolta no paradigma 

assente na angelização da criança apolínea, tomando o seu lugar a personificação 

diabólica em torno da mesma.   

Questionado o arquétipo, até então vigente, e face à necessidade de combater 

o mal em que se traduzia a criança dionisíaca, fosse esta uma criança em perigo, 

fosse a mesma delinquente, surge o modelo que ficou conhecido como modelo de 

proteção. Arrogando-se o Estado titular da legitimidade para intervir nestes casos, 

era a sua atuação pautada pela falta de destrinça entre o “menor perigoso” e o 

“menor em perigo”. Na verdade, os pais eram vistos como causa dos atos 

perpetrados pelos seus filhos, pelo que era necessário suprir as falhas educativas 

 

6 Como refere SANTOS, Ana M. Marques, O modelo de Protecção à Infância: Entre a justiça e a 
comunidade, Lisboa, Chiado Editora, 2016, p. 24, é por esta ocasião que surge o ideal de infância, 
conferindo à criança um espaço diferenciado, iniciando-se, então, a separação entre os universos 
dos adultos e da criança.   
7 No nosso ordenamento jurídico, é no Código Penal de D. Maria I que encontramos a referência 
de que “o menor criminoso deve ser tratado para seu bem e da sociedade, ser tratado por esta como 
um doente ou ignorante (…)”. Cf., CARVALHO, Maria João Leote de, “Traços da evolução da Justiça 
Juvenil em Portugal: do “menor” à justiça amiga das crianças”, Configurações – Revista de 
Sociologia, nº 20, 2017, pp. 17-18.   
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da criança e, bem assim, limitar a autoridade dos pais em relação às mesmas8. 

Implantado tal modelo, e durante a sua vigência, o mesmo caraterizava-se, ainda, 

pela supressão de direitos fundamentais da criança, pela irrelevância atribuída ao 

facto ilícito praticado pelo menor e também pelo isolamento das condições 

pessoais e familiares que se pretendia operar em relação ao menor. Dessa sorte de 

acontecimentos, as medidas aplicadas tinham uma duração indeterminada e 

gozavam de uma aplicação livre. Destarte, este modelo foi o que no nosso 

ordenamento jurídico vigorou até à entrada em vigor da LTE9.   

No polo oposto, e como meio de reação às vicissitudes que exigiam as atuações 

destas crianças e jovens, surge o modelo de justiça, este já caraterizado pela 

destrinça operada entre “criança/jovem em risco” e “criança/jovem delinquente”. 

Neste modelo, a aplicação de qualquer medida configurava um verdadeiro 

“castigo”, ademais, constituía entendimento corrente que o arrimo do “castigo” a 

aplicar à criança residia não nas suas específicas necessidades, mas antes no facto 

ilícito por si perpetrado 10, razão pela qual a aplicação de uma medida apenas 

assumiria lugar se fosse lograda a prova do cometimento de tal facto. Como 

salienta Figueiredo Dias a respeito do que antecede, “o que importa é 

responsabilizá-lo [ao menor]”, “sendo as necessidades de (re)inserção do menor 

relegadas para segundo plano”11.  

 

8 Cf. idem, p. 18.   

9 Ou seja, durante a vigência da Lei da Organização Tutelar de Menores, em diante OTM, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 44.288, de 20 de abril de 1962.  Cf., por todos, LÚCIO, Álvaro Laborinho, “O 
advogado e a Lei Tutelar Educativa”, Revista do Ministério Público, nº 104, outubro/dezembro de 
2005, p. 46; MESSENA, Ana et. al., in Cristina Dias, Margarida Santos, Rui do Carmo (coord.), Lei 
Tutelar Educativa Anotada, Coimbra, Almedina, 2018, p. 16; SANTOS, Margarida, “A intervenção 
tutelar educativa: especificidades, desafios e perspetivas futuras”, Atas das Jornadas Internacionais 
“Igualdade e Responsabilidade nas Relações Familiares”, Escola de Direito da Universidade do 
Minho, 2020, pp. 367-368.   
10 Cf., LÚCIO, Álvaro Laborinho, “O advogado (…)”, op. cit., p. 46, MANATA, Celso, “Lei Tutelar 
Educativa- Desafios da sua aplicação prática”, Intervenção Tutelar Educativa, Coleção de formação 
contínua CEJ, 2015, pp. 407-408.  
11 Cf., DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal: Parte Geral, Tomo I – Questões fundamentais – A 
doutrina geral do crime, 2ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, p. 597.   
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Distanciando-se, em certa medida, dos anteriores paradigmas, a LTE instituiu, 

entre nós, um terceiro modelo, que se dá pelo nome de Modelo Educativo e de 

Responsabilidade, subtraindo a aplicação do direito penal lato sensu tradicional 

ao menor, sendo vocacionado para a intervenção estadual “sempre que o menor, 

ao ofender valores essenciais da comunidade e regras mínimas de convivência 

social, revele uma personalidade hostil ao dever-ser jurídico básico, traduzido nas 

normas criminais”12, dizendo-se tal modelo tutelar por reclamar a intervenção 

estadual na proteção da infância e juventude, tarefa esta que lhe é encarregue por 

força do disposto no art. 70º, nº 2 da Lei Fundamental, e educativo conquanto que 

tal intervenção visa precisamente educar o menor para o respeito pelas normas do 

ordenamento jurídico 13 , orientado sempre pela descriminalização, 

desinstitucionalização, diversão e devido processo14.  

Feito este breve enquadramento, importa em seguida atentar sobre o que 

particularmente nos comprometemos tratar: o papel do advogado a quem, 

balizado pelo modelo vindo de enunciar, bem como dando cumprimento a 

ditames supranacionais15, caberá a defesa do interesse superior da criança16 no 

decurso do processo, tal como regulado pela LTE.   

 

3. Do papel do advogado na LTE em prol da defesa dos interesses da 

criança/jovem   

 

12 Conforme se alcança da exposição de motivos da Proposta de Lei nº 266/VII.   

13 Como sublinha Souto de Moura, apud SANTOS, Margarida, “A intervenção (…)”, op. cit., p. 370.   
14 A regra dos “D´s” a que se refere, de entre outros, MANATA, Celso, “Lei Tutelar (…)”, op. cit., p. 
407.   
15 Como, v.g., as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de menores, 
a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças de 1989 e, ainda, os Princípios 
Orientadores de Riade de 1990.   
16 Como reclama, desde logo, o art. 3º da Convenção sobre os Direitos da Criança.   
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No âmbito da vigência da Lei da Organização Tutelar de Menores, esta pautada 

pela proteção conferida à criança, com a total ausência da sua responsabilização, 

ao advogado cabia um papel minimalista, reduzido ao art. 41º da OTM, sendo que, 

como denota Castanheira Neves, tal capitis diminutio sempre foi considerada 

inadmissível pelos advogados 17 . Em abono da verdade, a intervenção do advogado 

estava subordinada à interposição de recurso, pelo que não nos parece extravasada 

da realidade a afirmação de que a sua atuação a um quase nada se reduzia, vendo-

se a criança emaranhada em teias processuais cujas complexidades e 

consequências lhe eram, naturalmente, incognoscíveis. Destarte, por ocasião da 

prolação do Acórdão nº 870/96 do Tribunal Constitucional 18 , viria o preceito 

sujeito a escrutínio a ser declarado inconstitucional, com força obrigatória geral, 

exatamente por se entender que o mesmo bulia com o subvertido nos arts. 18º, nºs 

2 e 3 e 20º, nº 2 da CRP. Ademais, também a nível internacional ecoava o apelo à 

necessidade de representação do jovem em processos que a si respeitassem. Neste 

sentido apontam, desde logo, o art. 40º, nº 2, al. b), ii), da Convenção sobre os 

Direitos da Criança, ratificada por Portugal em 1990, bem como os arts. 9º e 1º da 

Convenção Europeia sobre o Exercício dos Direitos das Crianças, ratificada por 

Portugal em 2014.   

Sensível a todas estas questões pareceu ter sido a LTE e dizemo-lo porque, 

desde logo, na sua exposição de motivos se alude à necessidade de concretização 

do princípio do contraditório, e bem assim ao papel do defensor, cuja assistência 

surge como corolário, e isto porque “não tendo a medida tutelar finalidade 

retributiva e devendo os objectivos de prevenção ou de defesa social ser plasmados 

num critério que compreenda funções educativas, de reinserção, de pacificação 

 

17 Cf. NEVES, Alfredo Castanheira, “A intervenção do advogado no âmbito do direito dos menores”, 
in Guilherme de Oliveira (coord.), Volume Comemorativo dos 10 anos do curso de pós-graduação 
“Proteção de Menores – Prof. Doutor F. M. Pereira Coelho”, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, p. 328. 
Prossegue ainda o autor denotando que “(…) a ausência do defensor constituía uma lacuna apenas 
compreensível à luz de uma antropologia da família e do Estado injusta e ultrapassada (…)”.  
18 Disponível em https://bit.ly/2VGdlSp [acesso a 24.4.2020].   

https://bit.ly/2VGdlSp
https://bit.ly/2VGdlSp
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social e de estabilização das expectativas comunitárias relativas à vigência das 

normas, o papel do defensor irradia para áreas de diversa raiz e densidade”19. Pelo 

que no pretérito ficou o modelo de proteção da criança, bem como a parca 

intervenção do seu defensor.   

No âmbito do atual paradigma que perfilha a “justiça adaptada às crianças”, ao 

advogado cabe um papel multifuncional que, como teremos oportunidade de ver, 

em mais se traduz do que na tradicional defesa do interesse legal do cliente, 

extrapolando-se, neste peculiar ramo, para a esfera mais íntima do mandante, ao 

ser-lhe exigida, também, uma intervenção ao nível do contexto familiar. Mas a seu 

tempo a este ponto voltaremos.  

Hodiernamente, é o art. 46º da LTE que cuida de regular a nomeação do 

defensor, que pode ser feita em qualquer momento processual, sendo que, na 

ausência de tal constituição, providenciará a autoridade judiciária pela sua 

nomeação no despacho que determine a audição ou detenção da criança, 

constituindo tal preceito um exemplo da revolutio operada por este diploma legal. 

Uma vez constituído mandatário, a este competirá velar pela defesa dos direitos 

fundamentais da criança e, ainda, pela defesa dos seus direitos processuais 20 . 

Tecidas tão breves considerações, importa atentar em tão ambicionada 

intervenção do mandatário, conforme previsto na LTE, para daí se escoarem os 

seus benefícios e obrigações inerentes, e isto porque já se fez certa a consideração 

de que a intervenção do MP e do juiz não é suficiente para, de per se, acautelar o 

núcleo essencial dos direitos conferidos ao jovem21.    

Da conjugação dos arts. 1º e 2º da LTE resultam os requisitos de aplicação de 

uma medida tutelar. Assim, para que se dê azo a tal feito é necessário, em primeiro 

 

19 Cf. exposição de motivos da proposta de lei nº 266/VII.   
20 Cf. LÚCIO, Álvaro Laborinho, “O advogado (…)”, op. cit., p. 64.   

21 Cf., por todos, MANATA, Celso, “Lei Tutelar (…)”, op. cit., p. 407; ABREU, Carlos Pinto de, “O 
advogado, os direitos humanos e os novos desafios do direito de menores”, Direitos do Homem – 
Dignidade e Justiça, Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, S. João do Estoril, 
Principia, 2005, p. 77.   
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lugar, que o menor com idade compreendida entre os 12 e os 16 anos tenha 

praticado um facto qualificado pela lei como crime e que o mesmo careça de 

educação para o direito, bem como que essa necessidade seja atual. E aqui se inicia 

o papel do advogado. Para que a atuação do Estado se faça legítima, é necessário o 

cumprimento cumulativo dos requisitos vindos de enunciar, pelo que caberá ao 

mandatário, em articulação com o jovem, a quem se reconhece o direito ao 

contraditório22, submeter à sua análise e crivo de verificação tais requisitos, sob 

pena da atuação estadual ser ilegítima e, assim, intrusiva nos direitos do jovem.   

Doutro bordo, sendo o jovem dotado da qualidade de sujeito processual, 

devendo encontrar-se representado em juízo, e tendo o mesmo ainda o direito a 

contradizer o que contra si é aduzido, cremos que a intervenção do advogado se 

iniciará pela audição do que o jovem tem a dizer. Cumprida esta primeira etapa, e 

tendo o advogado razões suficientes para crer que a criança não praticou o facto 

ilícito, deve este, em respeito pelos seus deveres deontológicos 23 , proceder à 

realização de prova e às demais diligencias que repute necessárias para defender o 

superior interesse da criança. E aqui se iniciará também a construção da sua 

estratégia de defesa, pois caso o advogado creia legitimamente que o jovem é 

inocente, que não praticou o facto ilícito, que este não carece de educação para o 

direito ou que tal necessidade não é atual, poderá aconselhar o menor ao silêncio, 

conquanto que falhada a prova de facto, falhará a pretensão educativa do Estado e 

a subsequente condenação do jovem24.   

 

22 Cf., exposição de motivos da LTE; LÚCIO, Álvaro Laborinho, “O advogado (…)”, op. cit., p. 62 e 
NEVES, Alfredo Castanheira, “A intervenção (…)”, op. cit., p. 334.   
23  Referimo-nos, desde logo, à obrigação do advogado em defender os direitos liberdades e 
garantias, bem como pugnar pela boa aplicação das leis, tal como resulta do art. 90º, nº 1 do 
Estatuto da Ordem dos Advogados.   
24 Cf. LÚCIO, Álvaro Laborinho, “O advogado (…)”, op. cit., p. 67. Não obstante, na doutrina existe 
quem, como Julian Carlos Rios Martin, considere a intervenção do advogado desnecessária, desde 
logo, por entender que o menor poderia ser aconselhado a utilizar o direito para não se declarar 
culpado, militando mesmo contra a verdade. Quanto a nós, não podemos deixar de discordar do 
que vem dito e isto porque reconhecemos a preponderância do papel do advogado na defesa dos 
interesses da criança, bem como as especificidades que este ramo do direito faz sobre si impender 
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Por outro lado, e conforme constitui entendimento assente na exposição de 

motivos da Proposta de Lei nº 266/VII, “a intervenção não deve ter lugar se a 

prática do facto exprimir ainda uma atitude de congruência ou mesmo tão só de 

não desrespeito para com os valores jurídicos. A mesma resposta valerá para os 

casos em que a prática do facto, posto que objectivamente desvaliosa, se insira nos 

processos normais de desenvolvimento da personalidade que incluem, dentro de 

limites razoáveis, a possibilidade de o menor testar a vigência das normas através 

da infracção”. Com efeito, deverá também o advogado pugnar pela não aplicação 

de uma medida tutelar ao jovem que, pese embora tenha cometido o facto que lhe 

é imputável, agiu de acordo com os processos normais de desenvolvimento 

psicológico da sua personalidade.   

Porém, podemos, ainda, defrontar-nos com a situação oposta, isto é, com o 

reconhecimento, por parte da criança, do facto que lhe é imputável. Nesta 

situação, cremos, caberá ao advogado indagar sobre a necessidade da educação do 

jovem para o direito e sobre a sua atualidade. Isto porque, como vimos, a 

intervenção tutelar não visa a punição do jovem, devendo ocorrer nos estritos 

casos em que a necessidade de correção da personalidade subsista no momento da 

aplicação da medida, sendo a sobejada educação do jovem para o direito o objetivo 

primordial da LTE.    

Sujeitos tais requisitos à sua ponderação, e crendo o advogado que haverá lugar 

à aplicação de uma medida tutelar, deverá este atuar, coadjuvando e auxiliando o 

poder estadual, mormente, no que concerne à necessidade de defesa e proteção 

dos interesses da comunidade e bem assim do superior interesse do jovem, cuja 

educação e reinserção social se deve lograr, para que o seu futuro se quede 

incólume. Na senda destas situações, e não descurando em medida alguma a 

defesa dos direitos fundamentais e processuais do seu mandante, cremos que o 

 

e, ainda, as obrigações que resultam do seu estatuto. Quanto ao papel do advogado nestas 
circunstâncias, vide, por todos, PEREIRA, Rui Alves, “O papel (…)”, op. cit., p. 22.   
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papel do advogado será indispensável na intervenção centrada na 

responsabilização do menor e na aceitação da sua necessidade de educação para o 

direito 25 . Nestes casos, deverá o mandatário pautar a sua estratégia pelo 

aconselhamento do jovem a colaborar com a entidade estadual competente, com 

arrimo na convicção de que a aplicação de uma medida tutelar educativa será 

necessária para o seu correto desenvolvimento. Dando continuidade a esta 

hipótese, cremos que, agora, o papel do defensor se traduzirá no controlo a 

efetuar, em prol do interesse do mandante, na medida a aplicar, bem como nos 

contornos da sua execução.26 Isto se o mandatário considerar afastável o princípio 

in dubio pro reo, pois na esteira do que acontece no direito processual penal, 

enquanto direito subsidiariamente aplicável, ex vi o art. 128º da LTE, se o tribunal 

não for capaz de suprir as suas dúvidas em relação à matéria de facto, deve decidir 

em sentido favorável ao jovem27.  

Assente a necessidade de intervenção tutelar, o papel do mandatário 

circunscrever-se-á ao auxílio no apuramento da medida a adotar, enquanto 

defensor do interesse da criança, pois que esse interesse constituirá ele próprio 

fundamento, limite e objetivo da intervenção estadual28.  

 

25 Cf. LÚCIO, Álvaro Laborinho, “O advogado (…)”, op. cit., p. 66.  
26 E isto porque, como refere Laborinho Lúcio, em causa não está uma escolha cujas reservas devam 
incidir sobre o próprio menor e seu defensor. Ademais, a opção por um ou por outro dos modelos 
de defesa não parece dever ficar no domínio de uma escolha livre e não vinculada do advogado. 
Diversamente, tudo parece apontar para que a solução deva poder encontrar-se, sobretudo, a 
coberto das referências legais, idem, pp. 67-68. 

27 Tal como nos relembra, desde logo, o Acórdão do TRC proferido a 12.10.2011 e de onde se alcança 
que “Nos termos da LTE, só podemos aplicar a um menor inimputável uma qualquer medida 
tutelar educativa desde que se tenha provado, fora de qualquer dúvida razoável, que ele participou 
no concreto facto qualificado pela lei como crime, mesmo que se saiba que estamos perante um 
jovem habitualmente avesso aos valores do nosso Estado de Direito, por força da investigação 
sócio-familiar levada a cabo”, disponível em https://bit.ly/3aES0g0 [acesso a 27.4.2020].  
28 Cf. LÚCIO, Álvaro Laborinho, “O advogado (…)”, op. cit., p. 55. Ademais, um dos princípios que 
guia a intervenção tutelar é, precisamente, o da mínima intervenção, vide, por todos, MARTINS, 
Norberto, “Jovens com comportamentos delinquentes”, in António Castro Fonseca (Coord.) 
Psicologia (…), op. cit., Coimbra, Almedina, 2006, pp. 395-396. 

https://bit.ly/3aES0g0
https://bit.ly/3aES0g0
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No âmbito deste segundo espetro de intervenção, isto é, do papel do advogado 

no desenrolar do processo tutelar, prevê, desde logo, o art. 46º-A que é obrigatória 

a assistência de defensor em qualquer ato processual29, o que incrementa, em face 

do regime anterior e em grande medida, a defesa dos direitos do jovem. Caso se 

entenda pela aplicação de uma medida cautelar, além da audiência prévia do 

defensor, tal como prevista pelo art. 59º, nº 2 da LTE, cremos também que a este 

caberá um papel decisivo no controlo dos pressupostos da sua aplicação, revisão, 

cessação ou extinção, regulados, respetivamente, pelos arts. 55º, 61º, 62º e 64º do 

mesmo diploma, tudo de modo a pugnar pelo interesse da criança, evitando a 

aplicação de uma medida cautelar injusta ou desadequada. Também em fase de 

inquérito, o advogado terá um papel preeminente, cabendo-lhe, nomeadamente, 

a obrigação de comparência na sessão conjunta de prova, conforme previsto pelo 

art. 82º, nº 1 da LTE. Chegado o processo à fase jurisdicional, ao advogado 

competirá participar na audiência prévia, tal como determina o art. 101º, nº 1 da 

LTE, bem como a dedução de alegações, nos termos regulados pelo art. 109º da 

LTE. Uma vez proferida a decisão, e atendendo “ao interesse em jogo”, cremos que 

sobre o advogado impende a obrigação do controlo da legalidade da mesma, 

nomeadamente, através do controlo das situações que a LTE, no seu art. 111º, 

comina com a nulidade da decisão, bem como da interposição de recurso, nos 

termos do art. 121º da LTE e seguintes, se for caso disso. Não obstante, uma vez 

determinada a medida tutelar a aplicar, um novo olhar inspetivo se exige ao 

advogado, no que à sua escolha e duração concerne, nos termos dos arts. 6º e 7º da 

LTE. Por fim, e de um modo que não se fez de todo exaustivo, não podemos deixar 

de dar conta do papel fulcral que o advogado assume na fase de revisão da medida 

aplicada, e bem assim no período de pós execução da medida de internamento, 

 

29  Quanto à redação deste artigo, acompanhamos a posição sufragada, nomeadamente, por 
Margarida Santos que considera que está em causa a assistência obrigatória nos atos em que o 
menor possa estar presente, sendo que a sua falta é sancionada com nulidade insanável de 
conhecimento oficioso. Cf., MASSENA, Ana et.al., in Cristina Dias, Margarida Santos, Rui do Carmo 
(coord.) Lei Tutelar, op. cit., pp. 198-199.   
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onde, como salienta Inês Carvalho Sá, ao advogado é concedida a prerrogativa de 

solicitar um período de supervisão intensiva, executado em meio natural de vida 

ou, em alternativa, em casa de autonomia30.   

Posta a intervenção do advogado no controlo da legitimação da intervenção 

estadual e apontadas algumas das suas intervenções processuais, uma breve nota 

merece o terceiro campo da sua intervenção, maxime, o contexto familiar do 

jovem. Como se salienta na exposição de motivos da Proposta de Lei nº 266/VII, 

“(…) a função do defensor não pode deixar de alargar-se ao próprio ambiente 

familiar porque é aí que a personalidade do menor se revela ou se oculta e que o 

facto criminal se apresentará ou não como determinante”, pois como considera 

Castanheira Neves, a atuação do mandatário deve pautar-se pela subtileza 

necessária para que a justiça afira até que ponto a família está ao lado “do interesse 

do menor”31.   

Por tudo quanto vai dito, desajustada não se fez a alusão à preferência por 

advogado especialista nestas matérias, conforme postula o art. 46º da LTE, 

atendendo à colaboração e especificidades que a “justiça adaptada às crianças”, em 

geral, e a LTE, em especial, exigem32.   

  

4. Conclusões  

1. Atualmente, e no que à criança ou jovem delinquente concerne, vigora no 

nosso ordenamento jurídico o Modelo Educativo e de Responsabilidade, tal 

como consagrado pela LTE. Tal modelo diz-se tutelar por reclamar a 

 

30 Cf. SÁ, Inês Carvalho, A intervenção do advogado em processo tutelar educativo, disponível em 
https://bit.ly/2y0TnIH [acesso a 26.4.2020].   
31 NEVES, Alfredo Castanheira, “A intervenção (…)”, op. cit., p. 335.   

32 Pois como observa MANATA, Celso, não se basta aqui a atuação de defensores oficiosos que 
muitas das vezes apresentam um conhecimento insipiente da LTE e que são incapazes de 
estabelecer um contacto adequado com o jovem e com a sua família, “Lei Tutelar (…)”, op. cit., p. 
418.   

https://bit.ly/2y0TnIH
https://bit.ly/2y0TnIH
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intervenção estadual na proteção da infância e juventude, e educativo, 

atendendo a que uma intervenção nestes moldes visa, precisamente, educar 

o jovem para o direito.   

2. Com o início da vigência da LTE, o papel do advogado deixou de se 

reconduzir a uma capitis diminutio, como outrora sucedia por ocasião da 

vigência da OTM, para assumir um papel preponderante na defesa do 

interesse da criança, tal como o exigem, desde logo, a Convenção sobre os 

Direitos da Criança e a Convenção Europeia sobre o Exercício dos Direitos 

das Crianças.   

3. No âmbito da relação que se estabelece entre o atual paradigma e o papel 

do advogado caberá a este, em primeiro plano, atentar sobre a legitimidade 

da intervenção estadual ao caso subvertido. Para o efeito, deverá, em 

respeito pelo que o jovem lhe tem a dizer, apurar se existiu a prática do 

facto ilícito e, por outro lado, se o jovem carece de educação para o direito, 

devendo tal necessidade ser, ainda, atual. E isto porque, ab initio, tais 

considerações serão fulcrais na determinação da sua estratégia processual.   

4. De seguida, havendo lugar à aplicação de uma medida tutelar, caberá ao 

advogado, enquanto defensor do interesse da criança, auxiliar na sua 

determinação e incidir sobre a sua execução. Reconhecido o preponderante 

papel que ao advogado assiste no decorrer do seu iter processual, a LTE 

permite a sua intervenção, desde logo, e de um jeito que não se vislumbra 

de todo taxativo, por força dos seus arts. 59º, nº 2, 55º, 61º, 62º, 64º, 82º, nº 

1, 101º, nº 1, 109º e 121º.   

5. Por último, e em terceiro plano, não poderá o advogado deixar de constituir 

uma ponte entre a criança e a sua família, apelando-se ao seu olhar 

cuidadoso na aferição da natureza da relação que entre aqueles se 

estabelece, nomeadamente, se a família desta criança se encontra do seu 

lado.   
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6. Face a tudo quanto precede, englobante se faz a intervenção do advogado 

nestes campos, onde a sua atuação, enquanto membro “indispensável à 

administração da justiça”, se deve pautar sempre pela ratio última de servir 

o interesse da criança que, no seu percurso, se deparou com percalços 

legais, pois que só assim conseguirá também pugnar pela defesa dos 

interesses da comunidade.   

 


