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Resumo: A Lei n.º 23/2013, de 5/3, aprovou o regime jurídico do processo de inventário, 
matéria que era objeto do processo especial de inventário regulado no Código de Processo Civil 
no domínio da partilha judicial. Com a entrada em vigor da referida lei, a partilha subsequente à 
dissolução da comunhão conjugal pode ser realizada nas conservatórias ou por via notarial, no 
caso de haver acordo dos interessados. Não havendo acordo proceder-se-á à partilha por meio 
de inventário. O processo de inventário é da competência dos cartórios notariais, cabendo ao 
juiz do tribunal de comarca do cartório notarial onde o processo foi apresentado praticar os atos 
que, nos termos do regime jurídico do processo de inventário (RJPI), sejam da sua competência, 
como é o caso da decisão homologatória da partilha. Além disso, a referida lei veio alterar 
algumas normas do Código Civil. E, a este propósito, impõe-se um olhar atento a algumas 
normas que exigem, por isso, alguns esclarecimentos. É o caso dos arts. 1770.º, n.º 2, e 2102.º, 
n.º 1, do Código Civil. 
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A Lei n.º 13.058/2014 e seus reflexos sobre a fixação da guarda compartilhada no Brasil 
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Resumo: O Código Civil Brasileiro foi alterado pela Lei n.º 13.0598/2014 em seu capítulo que 
trata da fixação da guarda dos filhos menores nas hipóteses de divórcio ou separação de fato dos 
genitores. Esta nova disposição legal trouxe ao magistrado a necessária observância da primazia 
da guarda compartilhada em detrimento da guarda unilateral. Diante desse cenário, este artigo 
visa analisar o novel texto civil para aferir o real alcance da nova legislação e sua eficácia no 
processo de família, tendo em vista os princípios constitucionais atinentes às relações familiares 
e a existência de parâmetros decisórios sobre a matéria já consolidados nos tribunais brasileiros.  
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Resumo: O processo de harmonização da lei aplicável aos regimes de bens no seio da União 
Europeia data já de 2003, tendo a Comissão apresentado em 16/3/2011 uma Proposta de 
Regulamento do Conselho relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e à 
execução de decisões em matéria de regimes matrimoniais, a que se seguiu, em Agosto de 2013, 
um Projecto do Parlamento Europeu de Resolução legislativa sobre a Proposta de Regulamento 
que introduzia alterações ao seu texto e convidava a Comissão a alterá-lo em conformidade; 
finalmente, a 10/11/2014, o Conselho apresentou um texto de compromisso que continha 
igualmente alterações e inovações em relação aos textos anteriores. 



Neste trabalho iremos fazer uma análise comparativa entre o texto da Proposta, as alterações 
pretendidas pelo Parlamento Europeu e esta última versão do texto de compromisso do 
Conselho, concentrando a nossa atenção na questão da lei aplicável e do âmbito de aplicação 
material do futuro Regulamento, questões determinantes nesta matéria e entre as que mais 
dúvidas e críticas suscitaram na doutrina aquando da publicação da Proposta da Comissão. 
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Resumo: A investigação científica das últimas décadas tem vindo a alertar para os efeitos 
negativos, em múltiplos domínios do desenvolvimento, da institucionalização de crianças, cuja 
história de vida é marcada pela privação parental precoce. Descrita como uma condição de 
privação multifacetada, caracterizada pela escassez de oportunidades de interação entre a 
criança e um grupo restrito de cuidadores estáveis, a institucionalização geralmente falha na 
satisfação integral das necessidades individuais da criança, incluindo as suas necessidades de 
afeto e de apoio à exploração do ambiente. Este artigo de revisão apresenta uma sistematização 
de resultados de estudos, incluindo estudos realizados no nosso país, que analisaram o impacto 
das experiências precoces de crianças com uma história de acolhimento institucional, no seu 
desenvolvimento físico e neurobiológico, cognitivo, socio emocional e comportamental. Os 
resultados evidenciam  o impacto negativo do acolhimento institucional no desenvolvimento da 
criança, e, em particular, daquelas que são acolhidas mais precocemente em instituições. 
Salientam ainda o papel das experiências no contexto familiar, prévias à institucionalização, 
assim como o impacto da qualidade dos cuidados prestados em contexto institucional. 
Particularmente relevante para as trajetórias de desenvolvimento destas crianças parece ser a 
presença (vs. ausência) de uma figura preferida, sensível e responsiva. Estes resultados apontam 
para a necessidade premente da implementação, no nosso país, de um modelo de acolhimento 
familiar, alternativo ao acolhimento institucional, mais capaz de promover a proteção, bem-estar 
e desenvolvimento das crianças. 
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A tutela da personalidade da criança na relação com os pais 
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Resumo: A tutela da personalidade subsiste na família. Contudo, a lei atribui ao vínculo 
familiar a qualidade de fonte de direitos, deveres, poderes e sujeições. Assim sendo, importa 
saber como se articulam direitos de personalidade e situações jurídicas passivas emergentes do 
vínculo familiar, que se encontrem na esfera do mesmo indivíduo, afigurando-se especialmente 
sensível a questão da criança sujeita às chamadas responsabilidades parentais. Enquanto 
titulares destas responsabilidades, os pais não deixam de estar vinculados ao dever de respeito 
perante os menores, o que dissipa qualquer dúvida sobre a vigência dos direitos de 



personalidade na relação de parentesco. No entanto, os poderes parentais de guarda e de 
educação restringem efectivamente os direitos e liberdades individuais da criança.  
Há, porém, um ponto de equilíbrio, que assegura simultaneamente a intangibilidade do direito 
da personalidade e a intangibilidade do direito da família: os mencionados poderes, integrados 
nas responsabilidades parentais, estão eles próprios submetidos aos limites emergentes da sua 
razão de ser, que é a protecção e a promoção do desenvolvimento do filho, devendo, em geral, o 
seu exercício ter em conta o interesse e a participação do menor. 
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Sobre a relevância constitucional da família 
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Resumo: A família, desconhecida nas Constituições do século XIV, adquiriu uma relevância 
nas Constituições dos séculos XX e XXI. 
Assim sucedeu em Portugal com as Constituições de 1933 e de 1976, apesar de o contexto do 
seu tratamento ser muito diferente. 
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O “estatuto privado” dos membros da união de facto   
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Resumo: O texto descreve o processo de legalização da união de facto no Direito português, 
centrando-se na relevância desta relação no âmbito jurídico-civil. A análise das disposições 
aplicáveis e a reflexão sobre os efeitos reconhecidos à união de facto sublinham o contraste 
existente entre a natureza predominantemente privada da união de facto, no plano das relações 
entre os respetivos membros, e a proteção que lhe é concedida, no plano externo e de proteção 
social. 
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