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=CLS= 

* 

 Inutilidade da Lide 

 A Gradiva Publicações, SA., veio invocar a inutilidade da lide, alegando, em suma, 

que os exemplares editados encontram-se esgotados no armazém, não havendo mais livros a 

editar, uma vez que, apesar de não subscrever a posição da Requerente, a Requerida cessou 

oportunamente as edições do Livro, pelo que inexiste periculum in mora. 

 A Requerente notificada, respondeu nos termos constantes de fls. 207 e seguintes. 

 A finalidade específica de uma providência cautelar é evitar o dano proveniente da 

demora da tutela da situação jurídica, i.e., obviar ao periculum in mora.  

 Ora, o alegado pela Requerida não determina a inutilidade da lide porque a finalidade 

que a Requerente pretende salvaguardar não fica vazia de conteúdo, nem perde o seu efeito 

útil. 

 Com efeito, os pedidos formulados pela Requerente, em sede cautelar, têm subjacente 

que a Requerida Gradiva não possa realizar novas edições do livro em causa, pelo que só por 

via de uma decisão judicial a mesma ficará vinculada a essa obrigação. 

 Em conclusão, não obstante o alegado pela Requerida, não se verifica qualquer 

inutilidade da lide – cf. artigo 277º, al. c) do Código de Processo Civil. 

 Notifique. 

* 

  Considerando que os autos dispõem de elementos que permitem desde já proferir 

decisão, e com vista à obstar à prática de actos inúteis, não se procederá à audição da prova 

arrolada pelas partes – cf. artigos. 130º, 367º, nº1 do Código de Processo Civil. Vd. A. 

Geraldes in Temas da Reforma do Processo Civil, Tomo III, 2ª ed., Almedina, pág. 186,  

* 
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 I. Relatório 

 Fernanda Maria Câncio da Silva Pereira apresentou a presente providência cautelar 

não especificada, ao abrigo do artigo 362.º do Código de Processo Civil, contra José António 

Saraiva e Gradiva Publicações, Lda., pedindo que seja: 

 
“— Decretada a imediata apreensão de todos os exemplares do livro “EU E OS 

POLÍTICOS – O que não pude (ou não quis) escrever até hoje – O LIVRO PROIBIDO”; 

 

— Decretada a imediata proibição de venda e/ cedência de todos os exemplares do 

livro “EU E OS POLÍTICOS – O que não pude (ou não quis) escrever até hoje – O LIVRO 

PROIBIDO”; 

— Ordenado à 2ª requerida que promova, no prazo máximo de 24 horas, pela recolha 

e devolução de todos os exemplares que se encontrem disponíveis para venda pelos vários 

distribuidores; 

— Os requeridos condenados em sanção pecuniária compulsória a fixar em valor não 

inferior a € 50,00 por cada exemplar do livro “EU E OS POLÍTICOS – O que não pude (ou 

não quis) escrever até hoje – O LIVRO PROIBIDO” que venha a ser vendido e ou por si 

cedido após o decretamento da presente medida.” 

 

Fundamenta a sua pretensão, alegando, em síntese que, em 16.09.2016, foi 

amplamente divulgada por vários órgãos de comunicação social, a publicação de um livro da 

autoria do 1º Requerido e editado pela 2ª Requerida, com o título “EU E OS POLITICOS - o 

que não pude (ou não quis) escrever até hoje – O LIVRO PROÌBIDO, tendo verificado que na 

página 165 consta o texto a que alude na petição inicial; é manifesto que o referido texto 

constitui uma invasão da sua vida privada, tendo ambos os Requeridos a plena noção que a 

referência à Requerente não serve qualquer propósito legítimo; que a leitura do texto, cada 

conhecimento do mesmo, constitui uma agressão ao património moral da Requerente, 

configura uma invasão da sua intimidade, um acto intolerável, que configura um atentado aos 

direitos fundamentais da pessoa humana, à intimidade da vida privada e ao bom nome, 
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insusceptível de poder ser justificado por qualquer outro direito, nomeadamente pela 

liberdade de expressão. 

Conclui que a conduta dos Requeridos constitui um ilícito civil e criminal, que o 

conhecimento do livro pelo grande público constitui um dano irreparável, sendo certo que só 

o decretamento de uma providência pode atenuar os efeitos da ofensa cometida ao seu direito, 

devendo ainda ser imposta aos Requeridos uma sanção pecuniária compulsória, não inferior a 

€ 50 00 por cada livro vendido após ser decretado o procedimento cautelar. 

Os Requeridos citados apresentaram oposição. 

A Requerida Gradiva Publicações, SA., veio dizer, em suma, além do mais, que não 

existe “ periculum in mora”, que neste momento os exemplares editados encontram-se 

esgotados no seu armazém, não havendo mais livros a editar, uma vez que, apesar de não 

subscrever a posição da requerente, cessou oportunamente as edições do livro em causa, pelo 

que a decisão que venha a ser proferida pelo Tribunal, no que a si diz respeito, será 

absolutamente inútil, por intempestiva, concluindo pela sua improcedência. 

 O Requerido José António Saraiva, invocou, além do mais, em resumo, que tem um 

largo percurso profissional, para além de jornalista, escreveu quatro romances e foi autor de 

outos dois livros que identifica; que escreveu o livro objecto da presente providência numa 

linguagem objectiva e serena, o parágrafo que fala da requerente, limita-se a descrever um 

episódio verdadeiro, de que teve conhecimento e não comentou, o livro contem um retrato da 

sociedade, do nosso tempo, e o episódio relatado relativo à Requerente, não põem em causa a 

sua vida privada. Como resulta da leitura integral do livro, trata-se de um livro de memórias 

que não está sujeito às regras jornalísticas, sendo uma obra literária, que tem como principais 

corolários a liberdade de expressão e criação cultural, constitucionalmente protegidas. 

Conclui que o pedido da Requerente é ilegal e desproporcional, que além disso o 

Requerido não tem poderes, nem meios, para determinar a apreensão de todos os exemplares 

do livro e, por fim, que é parte ilegítima para o segundo pedido formulado e, em 

consequência, o ultimo pedido é também impossível e está fora do âmbito do Requerido, pelo 

que a providência deve ser recusada. 

O Requerido juntou ainda aos autos o exemplar do aludido livro. 
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A Requerente foi notificada para, querendo, se pronunciar conforme consta dos 

despachos de fls. 199 e 203, tendo respondido nos termos de fls. 208 e seg. 

Os Requeridos notificados para, querendo, dizer o que tiverem por conveniente, nada 

disseram. 

II. Pressupostos Processuais 

O tribunal é competente internacionalmente, em razão da matéria e da hierarquia. 

As partes são dotadas de personalidade e capacidade judiciárias, a Requerente e os 

Requeridos são dotadas de legitimidade ad causam e estão regularmente patrocinadas. 

O processo é o próprio. 

Considerando que o conhecimento do mérito da providência será integralmente 

favorável ao Requerido José António Saraiva, não será conhecida a excepção de ilegitimidade 

por si deduzidas, atento a manifesta inutilidade, conforme previsto no art. 278º, nº3, segunda 

parte, do Código de Processo Civil. 

Não existem nulidades, questões prévias ou outras excepções que obstem ao 

conhecimento do mérito da causa. 

III. Fundamentação de Facto 

Da factualidade alegada, com interesse para a causa, resulta indiciariamente assente o 

seguinte: 

1. O Requerido é o autor do livro com o título “EU E OS POLÍTICOS, O que não pude 

(ou não quis) escrever até hoje”, publicado pela Editora “Gradiva Publicações, SA”- cf. doc. 

nº 1, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido. 

2. A Requerida Gradiva Publicações; SA, é a editora da obra referida em 1), sendo a 1ª 

edição de Setembro de 2016 e a 12ª edição de Outubro de 2016 – cf. o aludido doc. nº1. 

 3. Na página 165 do referido livro consta o seguinte texto: 

“ Faço um parêntesis para falar de Fernanda Câncio”. Conheci-a no Expresso, onde 

ela começou a trabalhar como estagiária antes de se mudar para a Elle. Nessa altura 

namorava com Abílio Leitão, que também trabalhava no Expresso como copy desk e vivia em 

casa de um colega, onde Fernanda Câncio ficava também muitas vezes a dormir. 

Sucede que Abílio tinha um fetiche pela fotografia (aliás, viria a ser fotógrafo free 

lancer) e dedicava-se a tirar fotografias das relações com a namorada. E não tinha o cuidado 
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de esconder as fotos, deixando-as a revelar em cima dos móveis. Um dia, a empregada que ia 

fazer a limpeza foi entregar ao dono da casa um maço de fotografias que tinha apanhado e 

que considerava impróprio estarem espalhadas pelo quarto. Devo esclarecer que nunca vi 

essas fotos, mas o episódio que acabo de relatar é autêntico, dada a fonte que mo 

confidenciou.”. 

4. O 1º Requerido tem o percurso profissional, cujo teor está sumariamente descrito na 

banda do aludido livro, que aqui se dá por reproduzido. 

5. Para além do percurso como jornalista, o Requerido escreveu quatro romances, foi 

autor de livros que versam sobre História Politica, História, Politica e Memórias, com os 

títulos identificados na banda do referido livro, cujo teor aqui se dá por reproduzido. 

6. O livro em causa nos autos está a ser vendido ao público pela quantia que varia entre 

os € 11,25 e € 12, 50. 

IV. Fundamentação de Facto 

O Tribunal fundamentou a sua convicção com base na análise do texto do livro junto 

aos autos e ainda no acordo das partes quanto ao preço da venda ao público do respectivo 

livro. 

          V. Fundamentação de Direito 

           A questão que se coloca, nesta sede, circunscreve-se a saber se os autos reúnem os 

pressupostos legais para que a providência seja decretada. 

 Dispõe o artigo 362.º, n.º 1, do Código de Processo Civil que, “sempre que alguém 

mostre fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável ao seu direito, 

pode requerer a providência conservatória ou antecipatória concretamente adequada a 

assegurar a efectividade do direito ameaçado”. 

 Temos, pois, como requisitos na medida cautelar atípica, a existência de um direito, 

direito esse cujo reconhecimento apela a um mero juízo de probabilidade, ainda que com 

algum grau de consistência ou verosimilhança, e a existência de uma situação susceptível de, 

objectivamente, antes de proposta a acção principal ou antes da justa - composição da mesma, 

criar o justo receio a alguém de ver concretizada uma lesão grave e de difícil reparação do 

respectivo direito.   
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Além destes aspectos, exige-se a adequação da providência à situação de lesão 

iminente, não superioridade do prejuízo resultante da providência ao dano que com ela se 

pretende evitar e, por fim, a inexistência de providência específica que acautele o direito que 

está em “jogo” - cf., por todos, Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, de 16/05/1991, in 

CJ, Tomo III, pág. 287. 

No caso sub judice, alega a Requerente que o trecho do livro em causa constitui um 

atentado aos direitos fundamentais da pessoa humana, à intimidade da sua vida privada e ao 

seu bom nome, incompatível de, em concreto, poder ser justificado por qualquer outro direito, 

nomeadamente pela liberdade de expressão. 

Vejamos. 

Nos termos do artigo 70.°, n.ºs 1 e 2 do Código Civil, a lei protege os indivíduos 

contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade física ou moral e, 

independentemente da responsabilidade civil a que haja lugar, a pessoa ameaçada ou ofendida 

pode requerer as providências adequadas às circunstâncias do caso, com o fim de evitar a 

consumação da ameaça ou atenuar os efeitos da ofensa já cometida 

Integrando a categoria de direitos absolutos (oponíveis a todos os terceiros sobre quem 

impende o dever de os respeitar), a personalidade moral de uma pessoa, o seu bom nome e 

consideração social, são, como resulta das normas acima transcritas, valores tutelados pela lei 

civil e também constitucionalmente protegidos nos artigos 1.° (dignidade da pessoa humana 

como fundamento da sociedade e do Estado), artigo 13.°, n.º 1 (igual dignidade social dos 

cidadãos), artigo 24.°, n.º 1 (inviolabilidade da vida humana), artigo 25.° (garante o direito à 

integridade moral e física da pessoa) e o artigo 26.° (consagra outros direitos respeitantes à 

identidade, ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom 

nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da intimidade da vida privada e familiar e à 

protecção legal contra quaisquer formas de discriminação) da Constituição da República 

Portuguesa. 

 A protecção assim garantida abrange o homem naquilo que ele é e não naquilo que ele 

tem, não sendo objecto da respectiva relação o indivíduo ou a pessoa ou a sua personalidade, 

mas sempre o direito de personalidade que incide sobre certas manifestações ou objectivações 
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da mesma (vide Hennch Horster, in "A Parte Geral do Código Civil Português", pág. 258, 

citado no Ac. do STJ de 5/12/2002, in http://www.dgsi.pt). 

Poderemos definir positivamente o bem da personalidade humana juscivilisticamente 

tutelado como o real e potencial físico e espiritual de cada homem em concreto, ou seja, o 

conjunto autónomo, unificado, dinâmico e evolutivo dos bens integrantes da sua materialidade 

física e do seu espírito reflexivo, sócio-ambientalmente integrado (Prof Rabindranah Capelo 

de Sousa in "O Direito Geral de Personalidade", pág. 117). 

"A honra abrange desde logo a projecção do valor da dignidade humana, que é inata, 

ofertada pela natureza igualmente para todos os seres humanos, insusceptível de ser perdida 

por qualquer homem em qualquer circunstância (…) Em sentido amplo, inclui também o bom 

nome e reputação, enquanto sínteses do apreço social pelas qualidades determinantes da 

unicidade de cada indivíduo no plano moral, intelectual, sexual, familiar, profissional ou 

político" (Prof Rabindranah Capelo de Sousa, in ob. cit., págs. 303/304). 

O direito ao bom nome e reputação, propriamente dito, constitui um dos aspectos do 

livre desenvolvimento da dignidade humana que, na sua vertente externa, se trata de um bem 

relacional, atingindo o sujeito enquanto protagonista de uma actividade económica, com 

repercussões no campo social, profissional e familiar e mesmo religioso (Maria Paula G. 

Andrade, in "Da ofensa do crédito e do bom nome", pág. 97). Consistirá "essencialmente no 

direito a não ser ofendido ou lesado na sua honra, dignidade ou consideração social mediante 

imputação feita por outrem, bem como no direito a defender-se dessa ofensa e a obter a 

competente reparação" (Profs. Gomes Canotilho e Vital Moreira, in "Constituição da 

República Portuguesa Anotada", 3a ed., págs. 180/181). 

Revertendo ao caso em apreço importa objectivamente analisar se o texto em causa 

constitui uma invasão da vida privada da Requerente e uma ofensa ao seu bom nome. 

O referido texto documenta em relação à Requerente que “ (…) Nessa altura, 

namorava com Abílio Leitão (…), que vivia em casa de um colega, onde aquela ficava muitas 

vezes a dormir.” Para além disso, o Abílio Leitão “ (…) dedicava-se a tirar fotografias das 

relações com a namorada. (…)”. 

Face os padrões actuais da sociedade portuguesa (data em que o livro em causa foi 

publicado) temos de concluir que é tido por normal que casais de namorados se relacionem 
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entre si intimamente, deixando de se exigir o vinculo do casamento para que os casais 

estabeleçam relações de intimidade. 

Quanto à documentação desses momentos íntimos através de fotografia o autor do 

livro não imputa à Requerente a prática de qualquer acto, designadamente que a mesma 

soubesse que essas fotografias eram deixadas pelos móveis da casa e muito menos que eram 

visionadas por terceiros, designadamente o dono da casa e a mulher-a-dias. 

Acresce que na sociedade actual, atento os costumes vigentes, a documentação em 

privado de momentos íntimos entre namorados não tem uma carga negativa sobre a honra das 

pessoas que seja digna de tutela nos termos requeridos, ou seja de tutela cautelar. 

Trata-se se um livro de memórias escrito pelo Requerido, configurando-se como uma 

obra literária, que não está sujeito aos estritos deveres de informação e as regras jornalísticas 

– Lei nº 2/1999, de 13 de Janeiro. 

Assim, ainda que se entendesse que estávamos perante uma invasão da privacidade da 

Requerente não autorizada, face à concreta situação apresentada, sempre se teria de concluir 

pela ausência de uma lesão objectivamente grave e dificilmente reparável ao seu direito, 

inexistindo assim um dos requisitos de que a lei faz depender a possibilidade do decretamento 

da providência – cf. artigo 362º, nº1 do Código de Processo Civil. 

Em suma, a análise objectiva do trecho do livro em causa não autoriza este Tribunal a 

restringir a liberdade de expressão do seu autor e, consequentemente, a decretar a proibição da 

venda do referido livro – cf. artigos 37º e 42º da Constituição da República Portuguesa e 

artigo 10º da Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais. 

Na verdade, pese embora se compreenda a indignação da Requerente, no caso em 

apreço uma concepção menos ampla da liberdade de expressão faz surgir o risco de que os 

Tribunais possam funcionar como órgãos de censura, inibindo assim a liberdade de expressão, 

o que não é legalmente admissível aos Tribunais. 

Em conclusão, e sem necessidade de mais considerações, a providência terá de ser 

julgada improcedente. 

VI. Decisão 
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Pelo exposto, visto os factos e o direito, julgo improcedente a presente providência 

cautelar. 

Custas pela Requerente. 

Notifique e registe. 

Lisboa, 06-12-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


