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NOTA INTRODUTÓRIA

Este livro não pretende ser um livro de Direito, não aspira a ser um livro de 
auto-ajuda e gostávamos que não fosse o livro debaixo da perna da mesa para 
endireitar refeições.

“Direito Descomplicado – 50 PERGUNTAS E RESPOSTAS” nasce do pro-
jeto “Pão de Law”, um programa, no YouTube e Instagram, que, em vídeos de 
cerca de 3 minutos, procura descomplicar questões ou temas jurídicos que nos 
interessam a todos, enquanto cidadãos inseridos numa vida em comunidade 
que obedece a certas regras e que se rege por determinados princípios. 

Com este livro pretendemos contribuir para a cultura geral de todos e dispo-
nibilizar informação útil e algumas curiosidades, sem, naturalmente, substituir o 
aconselhamento que, só perante um caso concreto, um advogado poderá prestar.

Procurámos abordar assuntos diversos que acabam por surgir na nossa 
vida e que seriam mais fáceis se todos soubéssemos um pouco de Direito.  
É possível perceber o Direito e, achamos nós, que cabe a quem lida com ele 
diariamente, explicá-lo, de forma acessível, a todos os que, sabiamente, não 
entraram no mundo do Direito, mas, inevitavelmente, se veem confrontados 
com as suas consequências. Este é o nosso pequeno contributo para a des-
complicação do que é, tendencialmente, complicado.

Lembramos que cada caso é um caso, e que não há respostas certas ou 
erradas para problemas em abstrato. Às vezes, nem as há para problemas em 
concreto. De facto, pode haver situações em que estamos perante os mesmos 
factos, mas o desfecho é diametralmente oposto. 

A leitura deste livro não dispensa, por isso, o aconselhamento junto de 
profissionais – advogados, solicitadores, notários, etc. 

 Inês Rogeiro e Luísa Teixeira da Mota
 Julho de 2022
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SABIAM QUE…

…os magistrados – juízes e procuradores – usam beca, e os advogados 
usam toga?

…os juízes não têm martelo?
… toda a gente na sala se deve levantar quando o juiz entra?
… as testemunhas não podem prestar declarações de braços cruzados?
… os advogados não podem fazer publicidade à qualidade dos seus escri-

tórios?
… as crianças podem ser responsáveis por danos que causarem a partir 

dos 7 anos?
…todos os fornecedores ou prestadores de serviço com contacto com o 

público são obrigados a ter livro de reclamações?
…um menor com 16 ou 17 anos pode casar, se tiver autorização dos pais?
…uma promessa de casamento quebrada pode gerar direito a indemni-

zação?
…o pai também pode ter direito a licença de paternidade?
…um nascituro – um bebé já concebido, mas que ainda não nasceu – pode 

ser herdeiro se o pai falecer antes do seu nascimento?
…quando uma mulher casada tem um filho, presume-se que esse filho é 

também do marido?
…não é crime fugir do país com uma pena de prisão por cumprir?
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