
Maior acompanhado

Tramitação do processo



Artigo 891 do CPC

Natureza do processo

- Caracter urgente ( decorre da lei, não necessita de despacho para o efeito)

- aplica-se o disposto nos processos de
jurisdição voluntária( poderes do Juiz, critério de julgamento, alteração

de decisões com fundamento em circunstâncias supervenientes)

- Medidas cautelares em qualquer altura do
processo( oficiosamente ou por requerimento)



Requerimento inicial

Artigo 892

1 - No requerimento inicial, deve o requerente, além do mais: 

a) Alegar os factos que fundamentam a sua legitimidade e que justificam a proteção
do maior através de acompanhamento; 

b) Requerer a medida ou medidas de acompanhamento que considere adequadas; 

c) Indicar quem deve ser o acompanhante e, se for caso disso, a composição do 
conselho de família; 

d) Indicar a publicidade a dar à decisão final; 

e) Juntar elementos que indiciem a situação clínica alegada. 

2 - Nos casos em que for cumulado pedido de suprimento da autorização do 
beneficiário, deve o requerente alegar os factos que o fundamentam.



Legitimidade 

Artigo 141.º

(Legitimidade)

1 - O acompanhamento é requerido pelo 
próprio ou, mediante autorização deste, pelo 
cônjuge, pelo unido de facto, por qualquer 
parente sucessível ou, independentemente de 
autorização, pelo Ministério Público. (…)



Fundamentos de facto 
1. Situação socio- económica do beneficiário(a): 
dados pessoais como residência, estado civil, data 
de nascimento, habilitações literárias, situação 
laboral, recebimento de pensões e/ou subsídios( 
valores), encargos com despesas médicas e 
medicamentosas, etc
2.Capacidade para tarefas do dia a dia ( vestir, 
comer, higiene pessoal, higiene da habitação, 
confeccionar refeições, localização no espaço e no 
tempo, conhecimento de dados pessoais como seja 
nome, morada, data de nascimento.



Quais as medidas?

Artigo 145.º

Âmbito e conteúdo do acompanhamento

1 - O acompanhamento limita-se ao necessário. 

2 - Em função de cada caso e independentemente do que haja sido pedido, o tribunal pode cometer ao acompanhante algum ou alguns dos 
regimes seguintes: 

a) Exercício das responsabilidades parentais ou dos meios de as suprir, conforme as circunstâncias; 

b) Representação geral ou representação especial com indicação expressa, neste caso, das categorias de atos para que seja necessária; 

c) Administração total ou parcial de bens; 

d) Autorização prévia para a prática de determinados atos ou categorias de atos; 

e) Intervenções de outro tipo, devidamente explicitadas. 

3 - Os atos de disposição de bens imóveis carecem de autorização judicial prévia e específica. 

4 - A representação legal segue o regime da tutela, com as adaptações necessárias, podendo o tribunal dispensar a constituição do conselho 
de família. 

5 - À administração total ou parcial de bens aplica-se, com as adaptações necessárias, o disposto nos artigos 1967.º e seguintes.

Artigo 147.º

Direitos pessoais e negócios da vida corrente

1 - O exercício pelo acompanhado de direitos pessoais e a celebração de negócios da vida corrente são livres, salvo disposição da lei ou 
decisão judicial em contrário. 

2 - São pessoais, entre outros, os direitos de casar ou de constituir situações de união, de procriar, de perfilhar ou de adotar, de cuidar e de 
educar os filhos ou os adotados, de escolher profissão, de se deslocar no país ou no estrangeiro, de fixar domicílio e residência, de estabelecer 
relações com quem entender e de testar.



Composição do Conselho de Familia

Acompanhante

Substituto do acompanhante

Vogal do Conselho de Família

Quando esteja em causa beneficiário(a) 
institucionalizado?

- Dispensa de designação de composição de Conselho de 
Familia;

- Nomeação de acompanhante : responsável pela Instituição 
por inerência de funções



Publicidade a dar à decisão final 

1. única opção do requerente ( publicidade a dar à
decisão final)
2. O Juiz, porém, decide, em face do caso: - artigo
893, n.º 1 do CPC:

- dispensa de publicidade
- a publicidade no inicio, decurso e termo

do processo
Portaria não publicada: Publicidade segundo o regime
anterior à Lei n.º 49/2018? Na minha opinião, sim:
mais eficaz e seguro.



Elementos que indiciem situação 
clinica 

• Declaração médica e/ou relatório que descreva a
situação clinica, data de inicio, tratamento e
prognostico

- Como compatibilizar com artigo 899, n.º1 do
CPC?

“ Quando determinado pelo juiz, (…)” significa que
elaboração de relatório é opcional. Logo, incumbe
ao Juiz analisar se os elementos que indiciem
situação clinica são suficientes e idóneos.



Suprimento da autorização do 
beneficiário

Artigo 141 do código civil
2 - O tribunal pode suprir a autorização do beneficiário quando, em face das circunstâncias, este não a possa livre e conscientemente dar, ou
quando para tal considere existir um fundamento atendível.
3 - O pedido de suprimento da autorização do beneficiário pode ser cumulado com o pedido de acompanhamento.

Questões que se suscitam:

“(…) se a lei pretendia agilizar o processo, introduz aqui um novo incidente que apenas vem entorpecer o
decorrer da acção, exigindo-se ao Tribunal que verifique, caso seja junta a autorização do beneficiário, se este
está em condições de a conceder ao requerente ou se se justifica suprir essa falta de autorização. Sucede que
para tomar essa decisão, o Tribunal terá que apurar factos que constituem a própria causa de pedir da acção de
acompanhamento, ou seja, apurar se o beneficiário se encontra impossibilitado por razões de saúde,
deficiência, ou pelo seu comportamento, de exercer, plena, pessoal e conscientemente os seus direitos ou, nos
mesmos termos, cumprir os seus deveres.
O objecto do incidente destinado a aferir da legitimidade do requerente confunde-se, assim, com o objecto da
própria acção, obrigando o Juiz a adoptar medidas de gestão processual e de adequação formal se não quiser
repetir diligências probatórias.
Por outro lado, nessas acções, se o requerente requerer o acompanhamento com autorização do beneficiário,
ou pedindo o suprimento dessa autorização, contra quem intenta a acção? Poder-se-á responder que deverá
ser citado o Ministério Público, mas essa solução limitará os direitos do próprio beneficiário de intervir na
acção como parte e, como tal, constituir mandatário, apresentar a sua defesa, requerer diligências probatórias,
alegar em audiência de julgamento e recorrer de decisões desfavoráveis.
Não seria mais simples conferir legitimidade ao cônjuge, unido de facto ou outro parente sucessível de intentar
a acção contra o próprio beneficiário para que este pudesse intervir na acção como parte autónoma e aí
exercer plenamente os seus direitos?(…)”- livredesaforo.com



Citação – artigos 895 e 896 do CPC

• Quando não seja o beneficiário(a) a requerer:

- Citação por contacto pessoal 

- Citação postal ( não considero adequada atendendo à 
natureza do processo)

Quando beneficiário(a) impossibilitado de receber ou na falta de 
resposta – aplica-se artigo 21 do CPC.

Quando MºPº figurar como requerente? Solicita-se a nomeação 
de Patrono(a)



Audição do beneficiário(a)

Artigo 897º CPC

poderes instrutórios

(…) 2 - Em qualquer caso, o juiz deve proceder, sempre, à audição pessoal e direta do
beneficiário, deslocando-se, se necessário, ao local onde o mesmo se encontre.

Como compatibilizar com prática de actos inúteis( artigo 130 do CPC)? V.g. pessoas em estado
vegetativo.

Entendo, salvo melhor opinião, deve ser dispensada a audição desde que com o
conhecimento dos demais intervenientes e anuência do perito(a).

Citando Rui Machado, livredesaforo.com publicação de 14.03.2019

“(…) Não seria mais simples consagrar como regra geral a obrigatoriedade da audição pessoal,

mas possibilitando-se, a título excepcional, a dispensa dessa diligência, em função do teor de

relatório médico que atestasse a impossibilidade do beneficiário entender o que lhe

perguntassem ou de estabelecer comunicação com o Tribunal?(…)”



Audição pessoal

• Presença do perito? Em meu entender, nos casos que seja
necessário realização de relatório pericial, revela-se prudente e
célere por duas ordens de razões:

---- concentra no mesmo momento dois actos relevantes ( audição e
perícia);

---- permite ao perito, querendo, ditar, de imediato, o relatório para a
Acta ( evitando delongas)

• Agendamento com perito: os juízos de competência genérica de Rio
Maior, Cartaxo, Coruche e Almeirim bem como Juízo local cível de
Santarém, com a colaboração do Hospital Distrital de Santarém
(departamento de psiquiatria) comprometeram-se a fixar períodos de dias
mensais de 6 em 6 semanas para deslocação dos(as) senhores(as)
Peritos(as) aos respectivos Tribunais.



Relatório pericial

Artigo 899.º

Relatório pericial

1 - Quando determinado pelo juiz, o perito ou os peritos elaboram um relatório que 
precise, sempre que possível, a afeção de que sofre o beneficiário, as suas 
consequências, a data provável do seu início e os meios de apoio e de tratamento 
aconselháveis. 
2 - Permanecendo dúvidas, o juiz pode autorizar o exame numa clínica da especialidade, com internamento nunca superior a um mês e sob 
responsabilidade do diretor respetivo, ou ordenar quaisquer outras diligências.

Características do relatório:

1. Facultativo

2. Perícia singular ou colegial

3. Identificação da patologia que padece o beneficiário

4. Consequências da mesma ( v.g. nas tarefas básicas do dia a dia; na interacção com os outros ; 
consciência  e responsabilidade na prática de actos da vida corrente e/ou decorrentes de actos 
pessoais expressos no artigo  147, n.º2 do Código Civil)

5. Data provável de inicio 

6. Meios de apoio e tratamento ( reversível ou irreversível; com ou sem agravamento)



Obrigada pela vossa atenção!


