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Por outro lado, recordou que “a missão do CEJ é a formação, inicial e con-
tínua, de magistrados judiciais e do Ministério Público para os tribunais ju-
diciais e para os tribunais administrativos e fiscais”. 
Assim, o CEJ comprometeu-se a dar formação contínua aos futuros ma-
gistrados portugueses em matérias que cruzam com a problemática do 
Álcool nas Jurisdições Civil, Penal, Família e das Crianças e Trabalho; a dar 
formação externa em entidades parceiras sobre a mesma problemática ju-
rídica e judiciária; e a contribuir para o melhoramento da legislação atinen-
te, através de possíveis propostas legislativas a apresentar ao Fórum.
Paulo Guerra afirmou que a intenção é, pois, a “construção – por entidades 
multidisciplinares - de um programa de formação para futuros magistra-
dos no âmbito dos problemas ligados ao álcool, formando também todos 
aqueles, de valências não jurídicas, que se cruzam com a Justiça nos seus 
múltiplos caminhos”, com o intuito de “aumentar a sensibilidade e conhe-
cimento dos recursos disponíveis por parte dos magistrados portugueses, 
no que diz respeito aos problemas ligados ao álcool e suas implicações 
legais, tendo em conta os contextos e o ciclo de vida dos indivíduos”.
Neste compromisso percorrido pelo CEJ no âmbito do FNAS, recordaram-
-se alguns dos projetos organizados em conjunto com o SICAD, como a 
primeira ação de formação subordinada aos temas O Álcool em Portugal 
– o estado do consumo e O Álcool em Ação – a justiça, a saúde e os ou-
tros; e a realização de um E-book CEJ/SICAD, eco desta ação, justificando 
esta opção: “É importante refletir sobre esta matéria e, havendo pouco ma-
terial de estudo dedicado à matéria na perspetiva de quem tem que decidir 

(juízes/as ou magistrados/as do MP), fica aqui um contributo que 
creio ser particularmente relevante e, como tal, útil!”.

Anunciou ainda a realização de outra ação de formação 
sobre o assunto em 25 de junho deste ano.

De seguida, o preletor lançou as questões: “E por 
que entra a justiça em ação? Comportamentos 
aditivos ou comportamentos ocasionais?”, recor-
dando que se tratam sempre de comportamentos 

perigosos que geram ilicitudes e disfunções com-
portamentais de vária índole. 

A título de exemplo, recordou “algu-
mas tristes e dolorosas conclu-
sões: 1)- O consumo de álcool é 
responsável por inúmeras pato-
logias, de diversos órgãos e apa-

relhos; 2)- O consumo de álcool é 
responsável por inúmeras mor-
tes, milhões em termos mun-
diais; 3)- O consumo de álcool é 
responsável por muitos milhões 

VIDEOCONFERÊNCIA SICAD ABORDA IMPLICAÇÕES JUDICIÁRIAS DO MAU USO DO ÁLCOOL

INTERFACES ENTRE O ÁLCOOL
E A JUSTIÇA

Este foi o tema da videoconferência SICAD, que decorreu a 24 de maio, no 
âmbito dos compromissos do Centro de Estudos Judiciários (CEJ), no Fó-
rum Nacional Álcool e Saúde (FNAS) e que teve como conferencista Paulo 
Guerra, Juiz Desembargador e diretor-adjunto do CEJ. 
João Goulão moderou esta sessão, que contou com 186 participantes.
 As implicações judiciárias do uso do álcool em várias jurisdições, como o 
direito civil, o direito penal, direito da família e das crianças e direito do tra-
balho e da empresa, foram apresentadas através do disposto na lei, de as-
petos específicos ligados ao uso do álcool e de alguns exemplos concre-
tos, através da citação de alguns acórdãos.
O diretor-geral do SICAD agradeceu a assunção deste compromisso do 
CEJ com o FNAS e a abertura desta instituição para ações de formação na 
área da saúde e da justiça, contribuindo para melhor responder às neces-
sidades dos cidadãos, visando proteger a sociedade dos efeitos do uso 
nocivo do álcool e melhorar a interação com as pessoas que vivem este 
problema tendo em vista a sua recuperação e reinserção.
Dependências apresenta um resumo da conferência de Paulo Guerra.

O Juiz Desembargador e diretor-adjunto do Centro de Estudos Judiciários 
começou por salientar as múltiplas dimensões que contempla o interface 
entre álcool e justiça e, como introito, aventurou-se num “tom de poesia 
cinética”, trazendo alguns exemplos de escritores e cineastas consagra-
dos que abordaram a questão do álcool numa perspetiva mais positivista, 
mas também com citações que lembram que a experiência do abuso “traz 
de facto consequências”, sendo que a questão em cima da mesa “não é 
propriamente o efeito ao álcool no comportamento do ser humano, mas 
o excesso e o abuso do mesmo por um lado e, por outro, a capacida-
de para resistir à atração fatal do redemoinho do vício”. Reconhe-
cendo poder haver um equilíbrio, o juiz acrescenta que o mesmo 
“é tão diminuto e frágil que o tremendo esforço a que obriga para 
alguém lá se manter é digno de um funâmbulo profissional e o 
deslize dali até à desgraça é tão fácil quanto previsível”.
Lembrando o lugar da justiça nesta problemática, Paulo Guerra 
começou por enquadrar a participação do CEJ no FNAS, definindo 
este como uma “plataforma em que um conjunto alargado de 
entidades aderem a uma carta de compromisso, que 
concorre para um agregado de objetivos com 
base nas metas do Plano Nacional para a Redu-
ção dos CAD, designadamente nas que dizem 
respeito ao álcool”. 
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de anos vividos com incapacidade ou perdidos para uma vida saudável; 4)- 
Portugal é um dos principais consumidores mundiais de bebidas alcoóli-
cas”.
Assinalando que “o álcool significa perigo para a saúde e para a vida”, Pau-
lo Guerra assinalou algumas conclusões do E-book, facilmente consultá-
vel no site do CEJ: 
“De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), para além das 
mortes e patologias apenas relacionadas com o uso nocivo do álcool, 27% 
de todas as lesões provocadas em acidentes rodoviários a nível global 
(mundial) são atribuíveis ao álcool. O mesmo para 18% de todas as lesões 
fruto da violência entre as pessoas e ainda 18% das lesões autoinfligidas, 
nomeadamente suicídios. 13% das situações de epilepsia são também 
atribuídas ao álcool. Mas também, as mais comummente reconhecidas as 
cirroses hepáticas (48%) e as pancreatites 26%. O álcool é uma substância 
cancerígena, daí que vários cancros são também atribuídos ao consumo 
de bebidas alcoólicas, nomeadamente 26% dos cancros da cavidade oral, 
11% dos cancros colo retais ou 5% dos cancros da mama. O consumo de 
álcool não só facilita comportamentos de risco como também fragiliza o 
nosso sistema imunitário, daí que 20% dos casos de tuberculose e mesmo 
3% de todos os casos de infeção por VIH ou SIDA são também atribuídas 
ao uso nocivo do álcool. A hipertensão arterial é seguramente uma das si-
tuações de saúde/doença mais frequentemente diagnosticadas, pois pelo 
menos 7% de todos os casos de hipertensão serão relacionados com o 
uso nocivo do álcool. O consumo de bebidas alcoólicas durante a gravi-
dez, para além dos riscos para a mulher, acarreta ou pode acarretar riscos 
graves para o desenvolvimento do feto. As lesões provocadas no feto pelo 
consumo de álcool pela mãe podem ser físicas ou mentais e intelectuais e 
são para toda a vida”. 
Socorrendo-se do relatório da OMS publicado em 2018 sobre a situação 
das mortes atribuídas ao álcool, a nível mundial, em 2016, lembrou ainda 
que “neste ano morreram, em todo o mundo, 3 milhões de pessoas por 
causa do uso nocivo do álcool (5,3% de todas as mortes). E mais 132,6 mi-
lhões de anos vão ser vividos com incapacidade (sem saúde, portanto)”. 
Quanto a dados relativos ao nosso país, o preletor lembrou, de novo ba-
seado em dados inseridos no referido e-book, que “em 2017, estiveram in-
ternados, por doenças relacionadas com álcool, 22.227 indivíduos, num 
total de 29.192 episódios de internamentos. Em 4.425 desses internamen-
tos a causa era mesmo uma doença atribuída ao uso nocivo do álcool 
(não estamos a falar das situações de dependência alcoólica tratadas nas 
Unidades de Alcoologia). Morreram (em 2016) 2.515 pessoas devido ao 
uso nocivo do álcool. 170 morreram em acidentes rodoviários, 89 morre-
ram por abuso do álcool e 44 por intoxicação alcoólica. Das 27.291 situa-
ções de violência doméstica em 2017, 11.190 (41%) foram devidas ao uso 
nocivo do álcool. Se olharmos para as vítimas mortais em acidentes de 
viação verificamos, também aqui, que a maioria (40%) tinha mais de 50 
anos. Analisando ainda os casos de óbitos em acidentes de viação, verifi-
camos que 80% eram condutores, 14% peões e 6% passageiros. Se olhar-
mos para estes óbitos e fizermos a sua distribuição consoante a taxa de 
alcoolémia encontrada, verificamos que dos 170 mortos, 113 (66,5%) ti-
nham uma taxa de alcoolémia acima de 1,2g/l. Nos testes feitos ao ar ex-
pirado a condutores, pelas forças de segurança, foram identificados 
19.848 casos de taxa de alcoolémia acima de 1,2g/l (crime)”.
Depois desta introdução, Paulo Guerra debruçou-se então nas implicações 
judiciárias em várias Jurisdições que a problemática do abuso do álcool 
tem. 

Quanto ao direito civil, abordou as problemáticas jurídicas e judiciárias ati-
nentes a:

•  Acidentes de viação e seguro de responsabilidade civil automóvel; 
•  Contrato de seguro e cláusulas de exclusão (nomeadamente nos segu-

ros de vida); 
•  Maiores acompanhados – como doença crónica e como fundamento 

de «inabilitação»; 

•  Incapacidade acidental (na teoria do negócio jurídico) e imputabilidade 
(na responsabilidade civil); 

•  Arrendamento e práticas “imorais” no prédio arrendado como funda-
mento de despejo”. 

Já no domínio do direito penal, focou:
•  A criminalidade rodoviária (artigos 69º, 291º e 292º do Código Penal); 
•  O crime de embriaguez e intoxicação (art. 295º do Código Penal); 
•  O crime de Violência Doméstica (artigo 152º do Código Penal); 
•  As penas aplicadas a alcoólicos (artigos 86º e 87º do Código Penal) – 

a dupla face da moeda; 
•  O regime de prova e deveres na suspensão da execução da pena de 

prisão (artigo 52º do Código Penal); 
•  As medidas de coação [art. 200º, nº 1, al. f) do Código de Processo Pe-

nal]”. 

No direito da família e das crianças, fez menção aos seguintes temas:
•  Exposição ao álcool no período de gestação e suas repercussões no 

estado de saúde da criança, com relevância no âmbito da Lei de Pro-
moção e Proteção; 

•  Consumo de álcool na pré-adolescência  e na adolescência - causa de 
perigo e/ou da prática de factos qualificados como crime na lei penal: 
danos psicológicos e físicos; fator de vulnerabilidade e de maior expo-
sição ao perigo; violência entre pares; prática de factos ilícitos; 

•  Consequências dos comportamentos alcoólicos dos pais e/ou cuida-
dores - violência doméstica, maus-tratos a crianças e jovens e possí-
veis limitações ou inibições do exercício das responsabilidades paren-
tais; 

•  Fator que pode estar na base do decretamento do divórcio sem consenti-
mento de um dos cônjuges [artigo 1781º, alínea d) do Código Civil].

Finalmente, no âmbito do direito do trabalho e da empresa, abordou três 
prismas:

•  A questão da licitude da imposição de realização de testes de alcoole-
mia pelo empregador para certas categorias de trabalhadores; 

•  Relevância disciplinar para despedimentos; 
•  Eventual desoneração de responsabilidade em caso de acidente de 

trabalho.

Para enquadrar todas estas implicações judiciárias, Paulo Guerra apresen-
tou várias abordagens jurisprudenciais e doutrinárias sobre os assuntos 
em causa em cada Jurisdição.
A terminar, Paulo Guerra apresentou dados estatísticos preocupantes: 
“Os portugueses consomem anualmente, em média, 12 litros de álcool, 
um dos registos mais elevados dos países da Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Económico (OCDE), segundo um relatório divul-
gado em maio de 2021. De acordo com o estudo “Prevenir a Utilização No-
civa do Álcool”, a média de Portugal considera pessoas com 15 ou mais 
anos e os 12 litros de álcool consumidos são o equivalente a duas garra-
fas e meia de vinho ou 4,6 litros de cerveja por semana. De acordo com a 
análise feita em 52 países, os homens consomem 19,4 litros de puro ál-
cool ´per capita` por ano, enquanto as mulheres consomem 5,6 litros. Re-
corde-se que, entre os países da OCDE, o consumo médio é de 10 litros 
anuais de álcool por pessoa”.
E, com ironia à mistura, não deixou de expressar o mau gosto na publica-
ção recente desta “estatística”: “Cada português precisa de beber 210 li-
tros de cerveja para salvar os bares após o confinamento!”
Muito caminho ainda a fazer por todo o sistema que envolve a Justiça e a 
Saúde, não deixando de exigir que a JUSTIÇA faça o seu papel e cumpra a 
sua missão – fazer notar a Portugal, de forma absolutamente inequívoca, 
que o mau uso de álcool acarreta pesados efeitos para o agente e para ter-
ceiros, sob o ponto de vista sanitário, social, moral, familiar, económico e 
laboral, devendo punir adequadamente para dissuadir reincidências.


