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Tribunal:    Tribunal Judicial da Comarca de Faro - Juízo Central Cível de 

Portimão - Juiz 1 

Processo:    1013/20.1T8PTM 

Relator:    Bruno Oliveira Pinto 

Descritores:  Depositário em Processo Penal 

   Depósito de Especial Complexidade 

   Remuneração 

Sumário:    I - Depósito de bem que não é depositável em qualquer local, razão pela 

qual terá sido conferida à demandante a tarefa de o guardar. 

   II – Em direito público ou privado, independentemente da qualificação 

que seja dada à relação estabelecida entre as partes, a tarefa de 

depósito e guarda do bem, ao revelar-se de especial complexidade, pode 

exigir também especiais características por parte do depositário.  

   III - Não se cuidando de perspetivar qual a duração possível do 

depósito, nem de estabelecer quaisquer requisitos no respeitante à 

retribuição do mesmo, coloca-se, de algum modo, o depositante Estado 

à mercê daquilo que vier a ser fundadamente pedido pelo particular e 

depositário a este respeito. 

   IV - Embora se considere que a relação estabelecida entre o Estado e a 

Autora é de qualificar como uma relação de direito público, entende-

se que a retribuição da mesma, enquanto depositária com especiais 

características, deve processar-se atendendo aos critérios pelos quais 

os particulares são remunerados, no âmbito do direito privado. 

   V – A remuneração a atribuir à demandante deve ser a que pela mesma 

é pretendida, de acordo com as tabelas de preços por si mesma 

praticados, e que seriam cobrados a qualquer outro ocupante do 

espaço em questão, incluindo-se na remuneração as despesas com o 

chamado travel lift.  

   VI - Por não ter sido estipulado um termo final para o depósito, deve 

reconhecer-se-lhe, o direito a fazer cessar o depósito, como a mesma 
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pretende.    

Data da decisão: 28-05-2021 


 

I Relatório 

 

AA – EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, S.A., com sede …, Edifício 

Administrativo, …, …, NIPC ..., veio intentar a presente ação comum contra o Estado Português, 

representado, nos termos do artigo 24.º n.º 1 do Código de Processo Civil, pelo Ministério Público, 

com fundamento em existência de contrato de depósito de embarcação. 

Alegou para o efeito que foi entregue à sua guarda, no âmbito de apreensão em processo 

criminal, uma embarcação, que ainda hoje se encontra aparcada nas suas instalações, sem que 

nada lhe tenha sido pago e sem que possa usar o espaço em causa para ali colocar outros navios e 

obter o inerente pagamento.   

Concluiu, pedindo o seguinte: 

I- Seja declarado o termo do contrato de deposito em causa, 

II - condenado o R. retirar a embarcação “Joanna”, devidamente descrita nos presentes Autos das 

instalações da A. de forma imediata, e sem mais delongas, 

III– posterior, sucessiva e cumulativamente, ao após termo do depósito, seja o R condenado ao 

pagamento do valor do depósito em divida no total de € 517.787,62 (quinhentos e dezassete mil setecentos e 

oitenta e sete euros e sessenta e dois cêntimos) 

IV- acrescido de valor diário vincendo, à taxa de € 156,91 (diários) até efetiva remoção da embarcação 

a título de remuneração do deposito. 

V- Acrescidos de juros comerciais vincendos após declaro o termo do deposito 

VI – cumulativamente condenado no pagamento dos trabalhos de retirada da água identificados como 

“travel lift” no valor de € 2.870,00 (dois mil oitocentos e setenta euros) acrescido de juros vencidos desde o dia 

23 de fevereiro de 2012, no valor de € 1.338,73 (mil trezentos e trinta e oito euros e setenta e três cêntimos) e 

vincendos desde a citação até integral pagamento. 

O réu contestou, alegando que o custo em causa deve ser calculado, não nos termos da 

remuneração do contrato de depósito civilisticamente considerado, mas nos termos em que são 

remunerados os intervenientes em processo penal, pelo que não pode ser reclamado ao Estado o 

montante pedido na presente causa. 
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Ademais, alegou que a embarcação, devido a guarda negligente da A., tem sofrido danos 

que, entretanto, impediram a respetiva venda por um valor que normalmente poderia ser realizado 

sem esses mesmos danos.  

Concluiu pela improcedência da ação. 

 

II Fundamentação 

 

A) Factos 

 

a) Factos provados 

 

1- A autora tem por objeto social, entre outros, a exploração, atracação, acostagem, 

estacionamento de embarcações tanto em água como em doca seca, cobrando o respetivo depósito 

conforme tabelas de conhecimento público (resposta aos artºs 6º e 10º da p.i. e 11º da contestação). 

2- No dia 23/02/2012 a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da 

Policia Judiciária depositou nas instalações da A. uma embarcação com 38 (trinta e oito) metros 

de comprimento, 5 (cinco) metros de boca e 7 (sete) metros de arcada ou pontal, 1330 (mil 

trezentos e trinta) metros cúbicos, de nome JOANNA, embarcação apreendida a B (resposta aos artºs 

1º e 7º da p.i.). 

3- Tal depósito foi determinado pela diretoria de Lisboa da Polícia Judiciária (Unidade 

nacional de combate ao tráfico estupefaciente) por intermédio do Inspetor Chefe C (e resultou da 

apreensão da referida embarcação no âmbito do Processo 239/11.3…, o qual veio a ser decidido 

por acórdão cuja certidão se encontra junta, nomeadamente, como documento nº 6 da p.i.) (resposta 

ao artº 8º da p.i.). 

4- A apreensão, tendo sido efetivada pela PJ, foi posteriormente validada pelo Ministério 

Público (resposta ao artº 11º da contestação). 

5- No referido acórdão foi, além do mais, proferida declaração de perda a favor do Estado 

da referida embarcação JOANNA (resposta ao artº 9º da p.i.). 

6- No âmbito do Processo Administrativo nº 2/16.5… (instaurado subsequentemente à 

declaração de perda da embarcação para o Estado), o Ministério Público, por notificação efetuada 
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em 18 de fevereiro de 2016, e de que se encontra junta cópia nos autos, constituindo o documento 

nº 7 da p.i. veio a contactar a A. no sentido de ser informado de qual o valor em divida, tendo a 

A. respondido através do documento cuja cópia se encontra junta aos autos como documento nº 8 

da p.i., no sentido de que em 29/02/2016 o valor em divida pelo deposito da embarcação JOANNA 

era de € 253.417,44 (duzentos e cinquenta e três mil quatrocentos e dezassete euros e quarenta e 

quatro cêntimos), comunicação que não mereceu oposição do Estado (resposta aos artºs 11º e 12º da 

p.i.). 

7- Já em 18 de fevereiro de 2013, a A. enviara para a Capitania do Porto de …, que o 

remeteu para o tribunal a comunicação cuja cópia se encontra junta aos autos como documento nº 

9 da p.i., informando de que o valor anual, à data, da referida embarcação orçava em € 49.940,00 

(quarenta e nove mil novecentos e quarenta euros), acrescida da operação portuária no valor de € 

2.870,00 (dois mil oitocentos e setenta euros) (resposta ao artº 13º da p.i.). 

8- Em 06 de junho de 2018 a A. enviou para o processo administrativo nº 2/16.5… a 

comunicação cuja cópia se encontra junta como documento nº 10 da p.i., na qual solicitou o 

pagamento vencido de € 338.835,00 (trezentos e trinta e oito mil oitocentos e trinta e cinco euros), 

e respetivas prestações vincendas, alertando para que tal comunicação devia considerar-se “para 

o previsto no artigo 804.º do Código Civil”, quanto aos “juros e prestações vencidas” (resposta ao 

artº 14º da p.i.). 

9- Os valores cobrados pela A. constam das suas tabelas de preços, de conhecimento 

público, nomeadamente aquelas cujas cópias foram juntas como documentos 1 a 4 da p.i, e não 

foram objeto de oposição desde o ano de 2012 (resposta ao artº 28º da p.i.) 

10- Até à presente data a A. não recebeu qualquer valor por conta do depósito da referida 

embarcação, sendo que, pelos valores constantes das tabelas de conhecimento publico da A., a 

mesma contabilizou a dívida em: 

a) no ano de 2012, no período compreendido entre 23 de fevereiro de 2012 e 31 de 

dezembro de 2012, trezentos e doze dias à ordem diária de € 136, 32, no valor de € 42.594,24, 

acrescido de IVA à taxa legal aplicável, 

b) no ano de 2013, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro 

de 2013, trezentos e sessenta e cinco dias à ordem diária de € 136, 32, no valor de € 49.829,80, 

acrescido de IVA à taxa legal aplicável, 
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c) no ano de 2014, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro 

de 2014, trezentos e sessenta e cinco dias à ordem diária de € 136, 32, no valor de € 49.829,80, 

acrescido de IVA à taxa legal aplicável, 

d) no ano de 2015, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro 

de 2015, trezentos e sessenta e cinco dias à ordem diária de € 138, 09 no valor de € 50.402,85, 

acrescido de IVA à taxa legal aplicável, 

e) no ano de 2016, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2016 e 31 de dezembro 

de 2016, trezentos e sessenta e seis dias à ordem diária de € 140,50 no valor de € 51.423,00, 

acrescido de IVA à taxa legal aplicável, 

f) no ano de 2017, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro 

de 2017, trezentos e sessenta e cinco dias à ordem diária de € 140,50 no valor de € 51.282,50, 

acrescido de IVA à taxa legal aplicável, 

g) no ano de 2018, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2018 e 31 de dezembro 

de 2018, trezentos e sessenta e cinco dias à ordem diária de € 142,61 no valor de € 52.052,65, 

acrescido de IVA à taxa legal aplicável, 

h) no ano de 2019, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro 

de 2019, trezentos e sessenta e cinco dias à ordem diária de € 148,46 no valor de € 54.187,90, 

acrescido de IVA à taxa legal aplicável, 

i) no ano de 2020, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2020 e 13 de maio de 

2020, trezentos e cento e trinta e quatro dias à ordem diária de € 156,91 no valor de € 21.025,94, 

acrescido de IVA à taxa legal aplicável, 

no total de € 420.965,55 (quatrocentos e vinte mil novecentos e sessenta e cinco euros e cinquenta 

e cinco cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal, perfazendo a quantia total de € 517.787,62 

(quinhentos e dezassete mil setecentos e oitenta e sete euros e sessenta e dois cêntimos) (resposta 

aos artºs 1º, 10º e 15º da p.i.). 

11- A embarcação ocupa um espaço de trinta e oito metros por cinco, de cento e noventa 

metros quadrados, e um volume de mil trezentos e trinta metros cúbicos (resposta ao artº 16º da p.i.). 

12- A A. procedeu à construção de uma cerca em rede com o objetivo de melhorar as 

condições de guarda do barco no espaço em terra para onde foi transferido (resposta ao artº 17º da p.i.). 
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13- A embarcação, à presente data, ainda se encontra à guarda da A., impossibilitando a 

exploração comercial do espaço pela mesma ocupado com as outras embarcações que se 

encontram em lista de espera para ocupar tal espaço (resposta aos artºs 18º e 20º da p.i.). 

14- Aquando do depósito da embarcação não foi acordada qualquer data para a sua 

cessação (resposta aos artºs 25º da p.i. e 41º da contestação). 

15- O Estado, durante o período de tempo em que a embarcação tem estado à guarda da 

A., diligenciou por dar destino ao objeto e retirá-lo do local, visando proceder à sua venda, mas 

tal ainda não foi possível (resposta ao artº 28º da contestação). 

16- Por oficio datado de 22 de junho de 2016, a sociedade “D”, nomeada encarregada da 

venda da embarcação, informou o processo administrativo do Ministério Público que 

acompanhava o processo de venda de que existia um potencial interessado, não identificado e de 

que este considerava o valor pedido para a venda elevado, pelo facto de existir um rombo no 

casco, tendo ficado de efetuar uma peritagem à embarcação com técnico especializado, a fim de 

apresentar uma proposta de compra (resposta ao artº 30º da contestação). 

17- No dia 11 de outubro de 2018, por ofício enviado ao processo administrativo, a 

encarregada da venda supra referida, na pessoa de E, comunicou ao Ministério Público ter-se 

dirigido novamente, em 1 de outubro de 2018, ao local onde a A. mantinha a embarcação na 

companhia de um interessado que também não foi identificado, referindo o seguinte: 

“Na qualidade de encarregada da venda da embarcação Pesqueira “Joanna” cumpre-me informar V.exa. do seguinte: 

1- No passado dia 1 de outubro (2018) desloquei-me à Marina de … a fim de efetuar uma visita à embarcação com um cliente 

eventualmente interessado em efetuar uma proposta de compra de cerca de 150.000,00 para aquisição. 

1.1 Durante a visita constatou-se que não existiam válvulas de protecção dos depósitos dos dezoitos porões e que os 

referidos depósitos estavam cheios de água e óleo. Dai a embarcação terá de ser toda descontaminada; 

1.2 Que o casco estava todo rachado; 

1.3 A casa das máquinas está cheia de água; 

1.4 Neste estado a embarcação não poderá entrar na água; 

2- Enquanto aguardava na Marina de … vi andar (caminhar) na embarcação uma pessoa do sexo masculino; 

3- No actual estado da embarcação o cliente, disse que a embarcação não valerá mais que €20.000,00. 

Atento ao estado da embarcação com sinais prováveis de furto e vandalismo o cliente perde interesse em efectuar proposta.” 

(resposta aos artºs 31º e 32º da contestação). 

 

Foi considerada não provada a matéria do art.º 39.º da contestação.  
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Não se respondeu à matéria dos art.ºs 2º a 5º, 19º, 21º a 24º, 26º, 27º e 29º a 34º da p.i. e 

1º a 10º, 12º a 27º, 33º a 38º e 40º da contestação, por se considerar o respetivo teor conclusivo. 

 

Consigna-se ainda que a p.i. não tem artigo 4º. 

 

b) Motivação da decisão de facto 

 

O tribunal formou a sua convicção com base na ponderação conjugada da prova 

testemunhal e documental, à luz das regras de experiência comum, nos termos que se passam a 

explicar. 

Nos presentes autos, a prova documental assume especial relevo, podendo qualificar-se o 

respetivo contributo para a decisão da matéria de facto como assaz importante. 

Por um lado, é relevante a prova documental relativa ao teor do processo criminal que 

correu termos no tribunal competente em …, nomeadamente o acórdão ali proferido, bem como 

o auto de constituição de fiel depositário. 

Para além disso, é também relevante a correspondência trocada entre a demandante e o 

Ministério Público, essencialmente correspondência por aquela remetida ao processo relativo ao 

destino a dar aos objetos declarados perdidos a favor do Estado no aludido procedimento criminal.  

A leitura dessa correspondência, junta quer com a petição, quer com a contestação e a que 

nos próprios factos provados se faz, a par e passo, referência, permite-nos traçar com precisão um 

quadro concreto sobre aquilo que constituiu a correspondência trocada entre as partes, o seu 

conteúdo e as respetivas respostas. 

Foi ainda relevante a documentação junta com a contestação e referente ao expediente que 

foi sendo enviado para o referido processo de venda de objetos perdidos a favor do Estado pela 

ali encarregada da venda. 

A este respeito, entendemos dever fazer uma precisão: não tendo sido pelo réu apresentada 

prova testemunhal a este respeito que corroborasse o teor dos documentos em causa, mas não 

colocando a demandante verdadeiramente em causa que os mesmos tenham sido produzidos, 

apenas atacando o seu teor, perante a prova produzida, o que entendemos é que pode 

razoavelmente aceitar-se que a encarregada da venda terá remetido para o processo que se 
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encontrava a cargo do Ministério Público a citada correspondência, de onde fazia constar, 

designadamente, a circunstância de a embarcação em causa nos autos se encontrar, a seu ver, de 

algum modo danificada e de ali ter visto uma pessoa que não lograva identificar. 

Não pode ter-se por exato, como decorre do que se disse, que tais factos tenham sucedido, 

mas ter-se-á por certo que a encarregada da venda remeteu ao Ministério Público a dita 

correspondência com o teor mencionado, o que é algo diverso. 

Retornando à documentação junta com a petição inicial, e, de modo geral, também 

posteriormente integrada no rol de documentos juntos com a contestação, importará fazer menção 

à tabela de preços praticados pela demandante. 

Neste particular, afigura-se-nos ser ainda relevante comparar o teor dessa prova 

documental com a prova testemunhal produzida.  

Referimo-nos, em particular, e com especial relevo, ao depoimento da testemunha F, que 

trabalha para a demandante desde 2000 (e há cerca de 15 anos exerce mesmo funções de diretora-

geral das Marianas do …). Esta testemunha declarou que foi transmitido aos elementos, 

nomeadamente da autoridade policial, que supervisionaram a colocação da embarcação fora de 

água e num espaço em terra, onde permaneceu depositada nas instalações da demandante, o 

conteúdo da tabela de preços pela mesma praticados (fazendo-se notar que deste depoimento se 

colheu igualmente a perceção de que as tabelas causa são de conhecimento público), sendo que 

nunca foi enviada à mesma qualquer reclamação a respeito dos valores do estacionamento do 

navio. 

A referida testemunha manifestou igualmente que não há registo de nenhuma entidade ter 

visitado a embarcação em 2018, sendo que, normalmente, a haver visita, deveria ocorrer esse 

registo (posto que, segundo sustentou, não é possível aceder a embarcações parqueadas na 

instalação da demandante sem que tal seja devidamente registado). Assim, esta testemunha 

transmitiu a convicção de que não seria exata a menção da referida encarregada da venda a um 

terceiro, não identificado, a percorrer o convés da embarcação. 

Mais esclareceu que o barco em causa não tem qualquer rombo no seu casco, podendo sim 

ocorrer que tenha no mesmo alguma fissura, devido à exposição ao sol. 

Porém, esclareceu que tal situação não é incomum e é facilmente reparável. 
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Como decorre do que se referiu, esta testemunha confirmando o teor dos valores praticados 

pela autora para depósito das embarcações, esclareceu ainda que na base dos mesmos está um 

critério relacionado com o tamanho, nomeadamente o comprimento, das embarcações. 

Referiu ainda, de modo que se considera relevante para a decisão do litígio, que se esta 

embarcação não se encontrasse a ocupar o lugar que ocupa desde 2012 ali estaria outro navio, 

posto que a marina tem para o efeito listas de espera. 

Em sentido concordante com o deste depoimento, regista-se ainda o da testemunha G, 

rececionista da demandante (para a qual trabalha desde 2000). 

Esta testemunha depôs, esclarecendo que a embarcação se encontra parqueada nas 

instalações da Marina desde 2012, em local vedado e com um vigilante, apenas se podendo ali 

aceder com autorização. 

Igualmente confirmou que as embarcações são taxadas de acordo com o seu comprimento. 

Do depoimento da última testemunha ouvida, H (responsável financeiro da demandante 

desde 2010), retira-se ainda, para além do referido, nomeadamente quanto aos valores em que o 

parqueamento do navio em causa nos autos importa, a reiteração do declarado pela primeira 

testemunha, no sentido de existir procura de outros interessados em colocar embarcações nas 

instalações da demandante, pelo que a permanência deste barco no local onde se encontra priva a 

autora de poder ali colocar outras embarcações e receber o montante correspondente a essa 

colocação, salientando que a marina tem muita procura e tem inclusivamente diligenciado em 

tempos mais recentes por tentar aumentar o espaço que ocupa. 

Também esta testemunha manifestou ser de admitir que o barco tivesse fissuras 

decorrentes da exposição aos elementos, que classificou como normais, acrescentando ainda que 

a demandante não exerce a conservação das embarcações.  

Estas testemunhas, pese embora todas exerçam funções na demandante, depuseram de 

modo que pode ser considerado, acima de tudo, como perfeitamente lógico, do ponto de vista das 

regras de experiência comum, atestando um decurso de factos que pode ter-se por normal, posto 

que não haverá muita dúvida, e o próprio réu o não contestará, que a demandante é entidade que 

se dedica, nomeadamente, à atividade de estacionamento de embarcações e que por tal facto cobra 

as suas retribuições, de acordo com tabelas que são públicas. Também não repugna, 

evidentemente, aceitar que exista bastante procura para os espaços que a requerente explora, posto 
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que a atividade em causa é (como igualmente é do conhecimento público e, pelo menos, 

necessariamente, é do conhecimento do Estado) concessionada e exercida em espaço público, não 

podendo as embarcações geral e, em especial, embarcações pesqueiras como aquela que está em 

causa nos autos, ser estacionadas em qualquer espaço que se encontre livre, nomeadamente na via 

pública. 

Acresce que os referidos depoimentos foram prestados de modo sereno, convicto e 

manifestamente coerente entre si, o que abonou a sua credibilidade, para além de, em larga 

medida, estarem em consonância com aquilo que já resultava da prova documental a que acima 

se fez referência. 

Os documentos que se tornaram, por si só, mais relevantes, foram objeto de menção 

expressa no próprio elenco de factos provados. 

Finalmente, refira-se que não foi apresentada qualquer prova do alegado no artº 39º da 

contestação (quanto a não ter sido solicitada a realização de mudança de lugar do barco para o 

local onde se encontra, alegadamente geradora do pedido de cobrança do denominado “travel 

lift”).  

 

B) Direito 

 

Aplicando o direito aos factos provados, dir-se-á o seguinte: 

A presente ação afigura-se-nos ter sido estruturada por forma a que da análise da matéria 

de facto alegada na p.i (e que a autora pretenderia ver provada) se atingisse a conclusão de que 

entre as partes se estabelecera um contrato de depósito, regulado pelo normativo civilístico que 

disciplina tal figura, acabando por desembocar-se na conclusão de que a remuneração devida à 

demandante pelo depósito da embarcação oportunamente apreendida pela autoridade policial, e 

colocada à guarda daquela nas respetivas instalações, se processaria necessariamente de acordo 

com as tabelas de retribuição do depósito que a demandante tem como estabelecidas na sua 

atividade e que são do conhecimento público. 

Em contrapartida, a versão da defesa assenta no pressuposto de que não foi 

verdadeiramente estabelecido qualquer contrato de depósito, tendo a nomeação de depositário 



 

 
 
 

Tribunal Judicial da Comarca de Faro 
Juízo Central Cível de Portimão - Juiz 1 

Palácio da Justiça, Av.ª Miguel Bombarda, 
8500-960 Portimão 

Telefone: 282092144 Fax: 282092169 Mail: portimao.judicial@tribunais.org.pt 
 
  

Página 11 de 24 
 

ocorrido no âmbito de processo penal, não havendo lugar à aplicação das normas que no Código 

Civil regulam o contrato de depósito, nomeadamente os artigos 1185º e seguintes desse diploma. 

Vistas estas posições, analisado o acervo probatório colhido para os autos e ponderadas as 

diversas perspetivas legais e jurisprudenciais afloradas em decisões com eventual relevo para o 

desfecho dos presentes autos, e que adiante se referirão, cremos poder sustentar que é 

efetivamente controversa e algo complexa a definição do quadro normativo no qual a situação em 

discussão é suscetível de ser enquadrada. 

Por um lado, compreende-se a pretensão da demandante no que respeita ao enquadramento 

da situação no âmbito de acordo regulado pela disciplina da figura civilista do contrato de 

depósito. 

Por outro, compreende-se igualmente que alguns dos traços que podem integrar-se na 

classificação dessa figura sejam colocados em causa pelo réu, tendo em conta que a designação 

de depositário ocorreu no âmbito de processo criminal, no qual o Estado (por via da autoridade 

policial competente) investiu a demandante na qualidade de depositária, sem que tenha 

propriamente sido efetuada qualquer particular convenção, nomeadamente quanto às condições 

do depósito, sua duração e sua remuneração (admite-se até que fosse de equacionar se, à luz do 

disposto no artigo 4° do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, a questão a tratar não 

seria inclusivamente uma questão administrativa, embora se admita que tal, a final, não fosse 

decisivo para a opção a tomar quanto ao enquadramento legal dos factos, sendo ainda que 

igualmente não se divisou que estivesse em causa uma questão de direito marítimo, 

nomeadamente para efeitos da aplicação do disposto no artigo 113º da LOSJ, a Lei nº 62/2013, 

de 26 de agosto). 

Assim, e tendo presente que a apreensão com a qual todo o processo factual se iniciou teve 

lugar no âmbito de procedimento criminal, recorde-se o que vem disposto no artigo 178º do 

Código de Processo Penal, disposição cujos passos terão sido observados no caso: 

1 - São apreendidos os instrumentos, produtos ou vantagens relacionados com a prática de um facto ilícito 

típico, e bem assim todos os animais, as coisas e os objetos que tiverem sido deixados pelo agente no local do crime 

ou quaisquer outros suscetíveis de servir a prova. 

2 - Os instrumentos, produtos ou vantagens e demais objetos apreendidos nos termos do número anterior 

são juntos ao processo, quando possível, e, quando não, confiados à guarda do funcionário de justiça adstrito ao 

processo ou de um depositário, de tudo se fazendo menção no auto, devendo os animais apreendidos ser confiados 
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à guarda de depositários idóneos para a função com a possibilidade de serem ordenadas as diligências de prestação 

de cuidados, como a alimentação e demais deveres previstos no Código Civil. 

3 - As apreensões são autorizadas, ordenadas ou validadas por despacho da autoridade judiciária. 

4 - Os órgãos de polícia criminal podem efectuar apreensões no decurso de revistas ou de buscas ou quando 

haja urgência ou perigo na demora, nos termos previstos na alínea c) do n.º 2 do artigo 249.º 

5 - Os órgãos de polícia criminal podem ainda efetuar apreensões quando haja fundado receio de 

desaparecimento, destruição, danificação, inutilização, ocultação ou transferência de animais, instrumentos, 

produtos ou vantagens ou outros objetos ou coisas provenientes da prática de um facto ilícito típico suscetíveis de 

serem declarados perdidos a favor do Estado. 

[…] 

E caberá ainda registar que o artigo 185º do CPP, nomeadamente nos respetivos nºs 1 e 4, 

logo faz referência à necessidade de conservação e administração dos bens apreendidos, nos 

seguintes termos: 

1 - Se a apreensão respeitar a coisas sem valor, perecíveis, perigosas, deterioráveis ou cuja utilização 

implique perda de valor ou qualidades, a autoridade judiciária pode ordenar, conforme os casos, a sua venda ou 

afetação a finalidade pública ou socialmente útil, as medidas de conservação ou manutenção necessárias ou a sua 

destruição imediata, ressalvado o disposto nos n.ºs 4 e 5. 

[…] 

4 - Quando a coisa a que se refere o n.º 1 for um veículo automóvel, uma embarcação ou uma aeronave, no 

prazo máximo de 30 dias após a apreensão, a autoridade judiciária profere despacho determinando a sua remessa 

ao Gabinete de Administração de Bens para efeitos de administração em conformidade com o disposto na Lei n.º 

45/2011, de 24 de junho, nomeadamente nos seus artigos 14.º e 20.º-A, comunicando àquele gabinete informação 

sobre o valor probatório do veículo e sobre a probabilidade da sua perda a favor do Estado. 

E, ainda no que ao CPP concerne, recorde-se também que o respetivo artigo 524º dispõe 

que é subsidiariamente aplicável o disposto no Regulamento das Custas Processuais. 

Ora, o Regulamento das Custas Processuais dispõe, no seu artigo 16º, nomeadamente, que:  

1 - As custas compreendem os seguintes tipos de encargos: 

[…] 

h) As retribuições devidas a quem interveio acidentalmente no processo; 

[…] 

E a generalidade das remunerações referidas tem assento no subsequente artigo 17º, que 

prevê, designadamente, o seguinte: 

1 - As entidades que intervenham nos processos ou que coadjuvem em quaisquer diligências, salvo os 

técnicos que assistam os advogados, têm direito às remunerações previstas no presente Regulamento. 
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2 - A remuneração de peritos, tradutores, intérpretes, consultores técnicos e liquidatários, administradores 

e entidades encarregadas da venda extrajudicial em qualquer processo é efetuada nos termos do disposto no presente 

artigo e na tabela iv, que faz parte integrante do presente Regulamento. 

3 - Quando a taxa seja variável, a remuneração é fixada numa das seguintes modalidades, tendo em 

consideração o tipo de serviço, os usos do mercado e a indicação dos interessados: 

a) Remuneração em função do serviço ou deslocação; 

b) Remuneração em função do número de páginas ou fração de um parecer ou relatório de peritagem ou 

em função do número de palavras traduzidas. 

4 - A remuneração é fixada em função do valor indicado pelo prestador do serviço, desde que se contenha 

dentro dos limites impostos pela tabela iv, à qual acrescem as despesas de transporte que se justifiquem e quando 

requeridas até ao encerramento da audiência, nos termos fixados para as testemunhas e desde que não seja 

disponibilizado transporte pelas partes ou pelo tribunal. 

[…]. 

Significa isto que deve automaticamente buscar-se o critério de remuneração dum tipo de 

depósito como o que se encontra em causa nos autos por mero recurso ao RCP e às tabelas anexas 

ao mesmo? 

A resposta a tal questão assume especial relevo, posto que não resulta difícil de aceitar que 

a sujeição às tabelas anexas ao RCP venha, em geral, a balizar as possibilidades de retribuição ao 

depositário dum modo bastante mais restrito do que o que resulta da aplicação do regime do 

Código Civil (sem embargo de, em dado caso, até poder revelar-se em concreto, mais favorável a 

aplicação dos valores decorrentes do RCP, o que se nos afigura não suceder no caso dos autos, do 

que decorrerá, aliás, o essencial do presente litígio…). 

Veja-se, então o que, inversamente, decorre da aplicação do Código Civil. 

De acordo com o respetivo artigo 1185º:  

Depósito é o contrato pelo qual uma das partes entrega à outra uma coisa, móvel ou imóvel, para que a 

guarde, e a restitua quando for exigida. 

No que respeita à duração do depósito, prescreve o artigo 1201º do Código Civil que: 

Não tendo sido convencionado prazo para a restituição da coisa, o depositário tem o direito de a restituir 

a todo o tempo; se, porém, tiver sido convencionado prazo, só havendo justa causa o pode fazer antes de o prazo 

findar. 

E, no que toca à remuneração do depositário, o artigo 1199º do Código Civil, consagra, 

desde logo, alguns princípios fundamentais, dispondo que: 

O depositante é obrigado: 
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a) A pagar ao depositário a retribuição devida; 

b) A reembolsá-lo das despesas que ele fundadamente tenha considerado indispensáveis para a conservação 

da coisa, com juros legais desde que foram efetuadas; 

c) A indemnizá-lo do prejuízo sofrido em consequência do depósito, salvo se o depositante houver procedido 

sem culpa. 

Porém, é necessário igualmente atentar no que, de modo que temos por especialmente 

relevante, nesta matéria advém do disposto no artigo 1186º do Código Civil, ao remeter para o 

disposto no artigo 1158º. 

E assim é porque o artigo 1158º do Código Civil dispõe que: 

1- O mandato presume-se gratuito, exceto se tiver por objeto atos que o mandatário pratique por profissão; 

neste caso, presume-se oneroso. 

2- Se o mandato for oneroso, a medida da retribuição, não havendo ajuste entre as partes, é determinada 

pelas tarifas profissionais; na falta destas, pelos usos; e, na falta de umas e outros, por juízos de equidade. 

Ou seja, ao aplicar-se este regime, duas consequências importantes avultam de imediato: 

Por um lado, o depositário, posto que o depósito não foi convencionado com termo certo, 

pode fazer valer a sua pretensão de o ter por terminado.  

Por outro, sendo o depósito em causa enquadrável na sua atividade comercial habitual, o 

depósito presume-se oneroso e o depositário deverá ser remunerado nos termos dessa atividade. 

Debruçando-se sobre o tema da caracterização da posição do depositário, a jurisprudência 

veio, nalguns casos, evidenciando tendência para qualificar a relação com o mesmo estabelecida 

como uma relação de direito público. 

Assim, no acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 8 de fevereiro de 2018 (rel. 

Ana Pinhol – aresto disponível, como os demais que se citarão, em www.dgsi.pt) referiu-se que: 

os poderes e deveres do depositário judicial são, em grande parte, diversos dos do depositário convencional 

dado que este é essencialmente um guarda e aquele além de guarda é administrador e, porque o é, está sujeito ao 

regime geral dos administradores de bens alheios, regime que tem a sua expressão mais característica na obrigação 

de prestação de contas (cfr. artigo 760.º do CPC). 

Desta forma, faz sentido afirmar que o depositário que é investido na guarda de um bem por determinação 

judicial é sujeito de uma relação jurídica de direito público. 

Na verdade, na nomeação de fiel depositário (no caso ocorrida no âmbito de processo de nos autos de 

execução) não existe uma relação de direito privado que possa ser enquadrável na definição de contrato de depósito, 

nos termos e no regime legal constante do artigo 1185º do CC, já que nenhum contrato é feito entre a Administração 

Tributária, e o particular a quem é cometida a incumbência do depósito 
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Do mesmo modo, no acórdão da Porto de 21 de fevereiro de 2005 (rel. Fonseca Ramos) 

foi entendido que: 

no caso de nomeação de alguém como depositário pelo Tribunal, não existe uma relação de direito privado 

que possa ser enquadrável na definição de contrato de depósito, nos termos e no regime legal constante do art. 1185º 

do Código Civil, já que nenhum contrato é feito entre o Tribunal, enquanto órgão de soberania do Estado, e o 

particular a quem é cometida a incumbência do depósito, ainda que a pessoa ou entidade nomeada o tenha sido por 

sugestão de alguma das partes processuais, no caso a requerente cautelar. 

Isto sem embargo do depositário judicial estar obrigado a guardar a coisa e a restitui-la quando lhe for 

determinado. 

Daí que, ao invés do que sucede no regime do Código Civil, quanto à remuneração do depositário – art. 

1200º – o Tribunal não fixe, à partida, qualquer remuneração – muito embora o depositário tenha direito a ela. 

O depositário que é investido na guarda de um bem por determinação judicial é sujeito de uma relação 

jurídica de direito público, muito embora o Código de Processo Civil preveja no seu art. 1023º processo de prestação 

de contas de depositário judicial. 

A análise destas decisões permite fazer notar que, em ambos os casos tratados se estava 

perante uma questão diretamente respeitante à remuneração do depositário.  

Porém, no acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 5 de dezembro de 2007 (rel. 

Pais Borges) já vislumbramos entendimento diferente. Com efeito, aí se entendeu que o 

depositário intervinha como agente ad hoc do Estado, discorrendo-se do seguinte modo: 

o depositário não poderá deixar de ser considerado, para efeitos de eventual responsabilidade 

extracontratual por facto ilícito relacionado com o desaparecimento ou deterioração de bens que lhe foram 

entregues, e cujo dever de guarda lhe estava legalmente cometido, como agente ad hoc do Estado. 

Pois se ele foi escolhido e nomeado pelos serviços do Estado, sem qualquer intervenção da executada ou de 

terceiros; se ele pode ser oficiosamente exonerado pelo Estado, igualmente sem intervenção de outrem; se é ao 

Estado que ele deve prestar contas no âmbito do processo de execução fiscal (arts. 233º, al. c) do CPT e 316º, al. c) 

do CPPT); se é perante o Estado que ele responde pelo incumprimento do dever de apresentação de bens, podendo 

mesmo ser executado pela importância respectiva, no próprio processo; como poderá sustentar-se que o Estado seja 

alheio à sua actuação, para efeitos de responsabilidade por violação do dever de guarda dos bens? 

Ele é, no âmbito da execução fiscal, e à luz do regime legal atrás analisado, um agente ad hoc do Estado, 

não sendo lícito dissociar o Estado da eventual responsabilidade que decorra da sua actuação no âmbito das funções 

que lhe estão cometidas no processo de execução fiscal. 

Aliás, segundo a redacção do art. 303º do CPT (diploma ainda vigente à data dos factos em causa), o 

depositário era “escolhido pelo escrivão, sob sua responsabilidade”, o que mais inculca a ideia de ligação funcional, 

ainda que precária ou circunstancial, aos serviços de administração tributária. 
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Importa, pois, reconhecer que, contrariamente ao que foi decidido, o “depositário” nomeado no processo 

de execução fiscal, nos termos do art. 221º, al. b) do CPPT (anteriormente, art. 303º do CPT), é, para efeitos de 

responsabilidade extracontratual por facto ilícito relacionado com o desaparecimento ou deterioração de bens que 

lhe foram entregues, e cujo dever de guarda lhe estava legalmente cometido, um agente ad hoc do Estado. 

A diferença desta decisão para as anteriores reside na circunstância de aqui não estar em 

causa a retribuição do depositário, mas a responsabilidade civil do Estado, vindo o STA a estribar-

se em posição sensivelmente diversa a respeito da natureza da relação com o depositário. 

No acórdão da Relação de Lisboa de 29 de novembro de 2018 (rel. Maria Teresa Pardal), 

por outro lado, não se questionou que, pelo menos no tocante às obrigações do depositário, se 

impunha lançar mão do regime do Código Civil: 

Começando pelo 5º réu, foi o mesmo nomeado fiel depositário dos bens arrestados pelo Tribunal, por 

indicação do requerente do arresto (ponto 9 dos factos), constando como presente nas três diligências de arresto 

(pontos 11, 12 e 13), sendo que, depois de declarada a caducidade do arresto e de ser notificado para restituir os 

bens, o 5º réu não os restituiu (pontos 15, 16 e 17). 

Na qualidade de fiel depositário, estava o 5º réu obrigado a manter os bens em segurança e a apresentá-

los quando tal lhe fosse determinado, sendo estas as mais simples e gerais obrigações do seu cargo, que decorrem 

da natureza do depósito civil, cujas obrigações estão previstas no artigo 1187º do CC, a que acrescem os deveres de 

administração dos bens, previstas no artigo 760º do CPC em sede de processo executivo, correspondente ao anterior 

artigo 843), disposições que se aplicam ao arresto por força do artigo 391º do CPC. 

Finalmente, no acórdão da Relação de Évora de 05 de fevereiro de 2019 (rel. João Gomes 

de Sousa) foi decidido atender ao custo do depósito, o que pode conduzir a uma posição similar à 

da retribuição do depositário de acordo com os valores cobrados por este na sua atividade, em 

particular se a mesma incluir o depósito e guarda de bens. Ali se referiu que: 

1 - O depositário judicial é, no dizer do Prof. José Alberto dos Reis “um auxiliar da justiça, ao qual incumbe, 

para determinados fins processuais, a guarda e administração de certos bens, à ordem e sob a superintendência do 

tribunal”. 

2 - Essa relação jurídica de direito público nasce da necessidade de guarda dos bens apreendidos nos 

termos do C.P.P., designadamente das regras gerais quanto a apreensões constantes do artigo 178º do referido 

diploma. Como se constata nos autos a apreensão foi efectivada pela GNR e posteriormente validada pelo Ministério 

Público, tendo-se dado, pois, cumprimento ao disposto nos nsº 3 a 7 do mesmo preceito. 

3 – A norma que permite o pagamento do depositário – a imposição de pagamento pelo Estado é uma 

obrigação que resulta dos princípios gerais de direito, no caso concreto até como forma de evitar o abuso de órgãos 

do Estado sobre o cidadão ou empresa que é onerada com uma obrigação de guarda que incumbe ao Estado – é, 
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claramente, o artigo 16º, nº, al. h) do Regulamento das Custas Processuais que define como “encargos” as 

«retribuições devidas a quem interveio acidentalmente no processo». 

4 - O pagamento resulta obviamente do disposto no artigo 17º, nº 1, quando afirma que “as entidades que 

intervenham nos processos ou que coadjuvem em quaisquer diligências, (…), têm direito às remunerações previstas 

no presente Regulamento”. Naturalmente que não é aplicável a Tabela IV do Regulamento pois esta apenas é 

aplicável nos casos “a que se referem os nºs 2, 4, 5 e 6 do artigo 17.º do Regulamento” e o “depósito” não se inclui 

na sua previsão. 

5 - Mas o C.P.P. indica critério de pagamento. Dispõe o artigo 186.º, nº 3 do C.P.P. que, no caso de se 

impor a restituição de bens apreendidos, “as pessoas a quem devam ser restituídos os objectos são notificadas para 

procederem ao seu levantamento no prazo máximo de 90 dias, findo o qual passam a suportar os custos resultantes 

do seu depósito”. 

6 - Ora, se o Estado impõe uma regra que o favorece, a mesma regra deve ser aplicável se a acção do 

Estado desfavorece terceiros. São, portanto, os custos resultantes do depósito o critério central para determinar 

quanto deve ser pago à recorrente, que até foram dados como provados nos autos. 

[…] 

O recurso ao Código Civil permite-nos concluir que o “depósito” é um contrato «pelo qual uma das partes 

entrega à outra uma coisa, móvel ou imóvel, para que a guarde, e a restitua quando for exigida» - artigo 1185º - 

com as obrigações de a guardar, de avisar imediatamente o depositante, quando saiba que algum perigo ameaça a 

coisa e a restituir a coisa (artigo 1187º do mesmo diploma). 

Naturalmente que, no caso, só releva o objecto do instituto e não a sua característica civilista que aqui fica afastada 

e assume natureza pública. 

[…] 

Essa relação jurídica de direito público nasce da necessidade de guarda dos bens apreendidos nos termos 

do C.P.P., designadamente das regras gerais quanto a apreensões constantes do artigo 178º do referido diploma. 

[…] 

Como se constata nos autos a apreensão foi efectivada pela GNR e posteriormente validada pelo Ministério 

Público, tendo-se dado, pois, cumprimento ao disposto nos nsº 3 a 7 do mesmo preceito. 

E a questão passa a ser, unicamente, saber qual a norma que permite o pagamento – saber se há norma expressa, 

pois que a imposição de pagamento pelo Estado é uma obrigação que resulta dos princípios gerais de direito, no 

caso concreto até como forma de evitar o abuso de órgãos do Estado sobre o cidadão ou empresa que é onerada 

com uma obrigação de guarda que incumbe ao Estado – norma essa que é, claramente, o artigo 16º, nº, al. h) do 

Regulamento das Custas Processuais que define como “encargos” as «retribuições devidas a quem interveio 

acidentalmente no processo». 

O pagamento resulta obviamente do disposto no artigo 17º, nº 1, quando afirma que “as entidades que 

intervenham nos processos ou que coadjuvem em quaisquer diligências, (…), têm direito às remunerações previstas 

no presente Regulamento”. 
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Naturalmente que não é aplicável a Tabela IV do Regulamento pois esta apenas é aplicável nos casos “a 

que se referem os nºs 2, 4, 5 e 6 do artigo 17.º do Regulamento” e o “depósito” não se inclui na sua previsão. 

Resta então saber se é necessário fazer apelo ao Código de Processo Civil. Entende-se que não por duas 

razões: o C.P.P. indica critério de pagamento e o C.P.C. não tem critério alternativo. 

Dispõe o artigo 186.º, nº 3 do C.P.P. que, no caso de se impor a restituição de bens apreendidos, “as pessoas 

a quem devam ser restituídos os objectos são notificadas para procederem ao seu levantamento no prazo máximo de 

90 dias, findo o qual passam a suportar os custos resultantes do seu depósito”. 

Ora, se o Estado impõe uma regra que o favorece, a mesma regra deve ser aplicável se a acção do Estado 

desfavorece terceiros. São, portanto, os custos resultantes do depósito o critério central para determinar quanto 

deve ser pago à recorrente. 

Aqui chegados, embora se nos afigure que, como adiante se reiterará e mais se 

desenvolverá, a jurisprudência tirada neste último aresto seja a que se nos afigura como mais 

suscetível de merecer adesão, com vista à decisão da presente causa, algumas precisões importará 

ainda fazer. 

Por um lado, o referido artigo 186º do CPP, na redação dada pela  Lei nº 30/2017, de 30 

de maio, vigente à data do referido aresto e, bem assim do depósito nos presentes autos, dispunha 

o seguinte: 

3 - As pessoas a quem devam ser restituídos os objetos são notificadas para procederem ao seu levantamento 

no prazo máximo de 90 dias, findo o qual passam a suportar os custos resultantes do seu depósito.  

No entanto, a redação atual desse preceito, resultante da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro 

é diversa e já não contém a menção ao suportar dos custos resultantes do depósito, apenas 

referindo o seguinte: 

3 - As pessoas a quem devam ser restituídos os animais, as coisas ou os objetos são notificadas para 

procederem ao seu levantamento no prazo máximo de 60 dias, findo o qual, se não o fizerem, se consideram perdidos 

a favor do Estado. 

Por outro lado, importa igualmente ter presente o disposto no artigo 355º do Código Penal, 

cujo teor é o seguinte: 

Quem destruir, danificar ou inutilizar, total ou parcialmente, ou, por qualquer forma, subtrair ao poder 

público a que está sujeito, documento ou outro objeto móvel, bem como coisa ou animal que tiverem sido 

arrestados, apreendidos ou objeto de providência cautelar, é punido com pena de prisão até 5 anos, se pena mais 

grave lhe não couber por força de outra disposição legal. 

Ou seja, aparentemente, se se entender que estamos simplesmente perante a celebração de 

um contrato de depósito, a conclusão lógica retirar daí será a de que quem praticar os fatos 
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previstos na referida disposição, nomeadamente dando descaminho ao bem depositado, ao invés 

de cometer o crime ali previsto estará simplesmente a incorrer num incumprimento contratual, 

regulável pela lei civil. 

Afigura-se nos que tal entendimento não pode ser tido por correto, posto que introduz um 

intolerável elemento de incoerência no sistema jurídico. 

Acresce que, independentemente de se dever notar, além do mais, que dos factos provados 

parece poder inferir-se que, aquando da entrega do bem em depósito à demandante, não foram 

pelas partes tomadas grandes cautelas quanto aos efeitos futuros que semelhante investidura 

poderia implicar, também entendemos que resulta da matéria provada que à autora não foi 

propriamente conferida grande liberdade de estipulação negocial, duvidando-se mesmo que lhe 

tivesse assistido possibilidade de recusar receber a coisa em depósito quando lhe foi solicitado 

que o fizesse. 

De todo o modo, efetivamente semelhante recusa não aconteceu e o bem ficou depositado 

nas instalações da demandante. 

Assim, tendo em conta que a nomeação da mesma se processou no âmbito de um processo 

criminal, que não existe matéria que permita sustentar ter sido verdadeiramente estipulado um 

contrato entre as partes e que existe legislação específica, nomeadamente as normas que acima 

referimos do Código Penal e do Código de Processo Penal, que não quadram perfeitamente com 

o entendimento de que pudesse estar em causa uma verdadeira liberdade de celebração e 

(sobretudo) de estipulação e, consequentemente, uma responsabilidade meramente contratual de 

qualquer dos contraentes faltosos na relação em análise, entendemos que efetivamente se deve 

considerar que aquilo que se estabeleceu foi uma relação de direito público entre a demandante e 

o réu, pela qual este investiu aquela na qualidade de depositária do bem. 

No entanto, tal opção não só não resolve a questão de saber como remunerar o desempenho 

da autora nas tarefas nas quais foi investida como não fornece qualquer espécie de critério seguro 

que indique qual o caminho a seguir para atingirmos uma conclusão consistente no sentido dessa 

remuneração. 

É certo que o critério atrás apontado no acórdão da Relação de Évora de 5 de fevereiro de 

2019, atinente ao custo do depósito, se afigura um critério justo e relevante, provavelmente, como 

já se deu a entender, o mais justo e relevante de que pode lançar-se mão. 
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Note-se que o que vimos de referir não implica que o considerar-se que estamos perante 

uma relação em que o Estado se impôs como poder público e investiu o particular numa 

determinada condição impede que os critérios de remuneração das tarefas de que o particular foi 

cometido se processem de acordo com critérios de direito privado, se vier a verificar-se serem 

esses os mais adequados ao tratamento de questão. 

Neste particular, afigura-se nos ser relevante atentar no disposto na Lei nº 45/2011, de 24 

de junho, que criou o Gabinete de Recuperação de Activos (GRA). 

De acordo com o respetivo artigo 3º, nº 1: 

O GRA tem como missão proceder à identificação, localização e apreensão de bens ou produtos 

relacionados com crimes, a nível interno e internacional, assegurar a cooperação com os gabinetes de recuperação 

de ativos criados por outros Estados e exercer as demais atribuições que lhe sejam legalmente atribuídas. 

Dispõe ainda o subsequente artigo 4º que: 

1 - O GRA procede à investigação financeira ou patrimonial mencionada no artigo anterior por 

determinação do Ministério Público: 

a) Quando se trate de instrumentos, bens ou produtos relacionados com crimes puníveis com pena de prisão 

igual ou superior a 3 anos; e 

b) Quando o valor estimado dos mesmos seja superior a 1000 unidades de conta. 

2 - Mediante prévia autorização do Procurador-Geral da República ou, por delegação, dos procuradores-

gerais distritais, pode o GRA proceder à investigação financeira ou patrimonial, em casos não abrangidos pelo 

número anterior, considerando o estimado valor económico, científico, artístico ou histórico dos bens a recuperar e 

a complexidade da investigação. 

3 - A apreensão de bens é realizada pelo GRA nos termos do Código de Processo Penal, podendo o titular 

dos bens ou direitos requerer ao juiz de instrução, no prazo de 10 dias após notificação, modificação ou revogação 

da medida. 

[…] 

6 - A investigação financeira ou patrimonial pode realizar-se, para efeitos do n.º 2 do artigo 8.º da Lei n.º 

5/2002, de 11 de janeiro, depois de encerrado o inquérito e, para efeitos de deteção e rastreio dos bens a declarar 

perdidos, mesmo depois da condenação, com os limites previstos no artigo 112.º-A do Código Penal (note-se que 

o artigo 8º, nºs 1 e 2 da Lei nº 5/2002, de 11 de janeiro, dispõe que o Ministério Público liquida, na 

acusação, o montante apurado como devendo ser perdido a favor do Estado e que se não for possível a liquidação 

no momento da acusação, ela pode ainda ser efetuada até ao 30.º dia anterior à data designada para a realização 

da primeira audiência de discussão e julgamento, sendo deduzida nos próprios autos). 

O artigo 10º da referida Lei dispõe ainda que: 



 

 
 
 

Tribunal Judicial da Comarca de Faro 
Juízo Central Cível de Portimão - Juiz 1 

Palácio da Justiça, Av.ª Miguel Bombarda, 
8500-960 Portimão 

Telefone: 282092144 Fax: 282092169 Mail: portimao.judicial@tribunais.org.pt 
 
  

Página 21 de 24 
 

1 - A administração dos bens apreendidos, recuperados ou declarados perdidos a favor do Estado, no 

âmbito de processos nacionais ou de atos de cooperação judiciária internacional, é assegurada por um gabinete do 

Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P. (IGFEJ, I. P.), designado Gabinete de Administração 

de Bens (GAB). 

2 - Compete ao conselho diretivo do IGFEJ, I. P., a prática de todos os atos de administração e gestão do 

GAB, assim como a definição das suas normas de funcionamento e a regulamentação dos procedimentos instituídos 

no presente capítulo. 

3 - No exercício dos seus poderes de administração compete ao GAB, nos termos do disposto no presente 

capítulo: 

a) Proteger, conservar e gerir os bens recuperados ou à guarda do Estado; 

b) Determinar a venda; 

c) Determinar a afetação a finalidade pública ou socialmente útil conexa com a administração da justiça, 

conquanto os bens a afetar se revelem de interesse para a entidade beneficiária e sejam adequados ao exercício e 

prossecução das suas competências legais ou estatutárias; 

d) Determinar a destruição dos bens mencionados na alínea a), desde que salvaguardado o cumprimento 

da regulamentação comunitária aplicável; 

e) Assegurar a destinação dos bens recuperados ou declarados perdidos a favor do Estado por decisão 

transitada em julgado, sem prejuízo do disposto no n.º 5 do artigo 20.º-A; 

[…] 

5 - O GAB procede ao exame, à descrição e ao registo da avaliação do bem para efeitos de fixação do valor 

de eventual indemnização. 

6 - O GAB fornece ao GRA dados estatísticos para os efeitos do n.º 2 do artigo 3.º 

Finalmente, e não menos importante (a nosso ver, pelo contrário…), dispõe ainda o artigo 

11º-A, nº 1 da Lei nº 45/2011, de 24 de junho que: 

1 - Quando a avaliação ou a administração dos bens nos termos do presente capítulo se revelar de especial 

complexidade ou exigir especiais conhecimentos, pode o GAB solicitar a colaboração de entidades com reconhecida 

competência, privilegiando o recurso a entidades públicas sempre que possível, e aplicando-se em qualquer caso as 

regras relativas à contratação pública. 

Ora, das normas acima citadas, sem prejuízo de podermos não estar perante uma situação 

rigorosamente enquadrável na letra de tais preceitos, o que se nos afigura resultar de útil para a 

presente decisão é que existe aqui um princípio, transponível para o caso dos autos, segundo o 

qual deveria ser tida em consideração a circunstância de que nos encontrávamos perante uma 

situação de depósito que se revestia de especial complexidade, atenta a natureza do bem 
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depositado (embarcação) e, além do mais, o seu tamanho, e tal circunstância não terá sido tida na 

devida conta.  

Efetivamente, o bem a depositar não era um bem qualquer, tinha dimensões que podem 

ser tidas por consideráveis e carecia de alguns cuidados quanto ao seu depósito e, nomeadamente, 

não era depositável em qualquer local, razão pela qual terá sido conferida à demandante a tarefa 

de o guardar. 

Assim, independentemente da qualificação que seja dada à relação estabelecida entre as 

partes, de direito público ou privado, o que se nos afigura é que a tarefa de depósito e guarda do 

bem, ao revelar-se de especial complexidade, exigia também especiais características por parte do 

depositário.  

E a autora, segundo resulta do que se apurou (e com a ressalva de não possuir a valência 

de reparação de embarcações), até tinha as características necessárias a tão particular tarefa. 

Contudo, não se verifica que tenha sido acionado qualquer mecanismo tendente a tratar a 

situação em conformidade com essas especiais características do bem e com a complexidade das 

tarefas a desempenhar, igualmente não se atendendo às particulares qualidades do depositário. 

Como tal, igualmente não se cuidou de perspetivar qual a duração possível do depósito, 

nem de estabelecer quaisquer requisitos no respeitante à retribuição do mesmo, colocando-se, de 

algum modo, o Estado à mercê daquilo que viesse a ser fundadamente pedido pelo particular e 

depositário a este respeito. 

No caso, o que se verifica é que o bem depositado ocupou um espaço que poderia ser, e 

segundo se provou, seria ocupado por outra embarcação que proporcionaria a correspondente 

remuneração à demandante (que até teria lista de espera para o efeito) de acordo com as suas 

tabelas, pelo que, e em resumo, ao não se atender a tal circunstância e ao não se remunerar o 

depositário em conformidade com o prejuízo que o mesmo teve, a conduta do Estado equivalerá 

simplesmente ao confisco do espaço por um período de mais de oito anos, o que não se nos afigura 

aceitável e repugnará ao mais elementar bom senso. 

Assim, embora se considere que a relação estabelecida entre o estado e a autora é de 

qualificar como uma relação de direito público, entendemos que a retribuição da mesma, enquanto 

depositária com especiais características, deve processar-se atendendo aos critérios pelos quais os 
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particulares são remunerados, no âmbito do direito privado, sem prejuízo do que a seguir se 

referirá. 

O artigo 11º-A acima citado faz menção às normas referentes à contratação pública. Note-

se que não entendemos que seja defensável procurar, no quadro da presente causa, uma aplicação 

em bloco de todo o regime de contratação pública (constante do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo D.L. nº 18/2008, de 29 de janeiro), o que colidiria inclusivamente com a validade 

de um eventual contrato celebrado, atentos os montantes no mesmo em causa e a circunstância de 

não terem sido seguidos os diversos passos previstos no referido Decreto-Lei. Aquilo que se 

entende, no presente momento, consignar é que, perante o quadro factual e jurídico com que nos 

deparamos, haverá que atender também a alguns dos critérios previstos no referido diploma, no 

sentido de procurar complementar a fundamentação da opção tomada.  

O respetivo artigo 16º, nº 1 dispõe que: 

Para a formação de contratos cujo objeto abranja prestações que estão ou sejam suscetíveis de estar 

submetidas à concorrência de mercado, as entidades adjudicantes devem adotar um dos seguintes tipos de 

procedimentos: 

a) Ajuste direto; 

[…] 

Considerando-se que a situação dos autos, das várias referidas na norma em causa, apenas 

quadraria com a figura do ajuste direto (sem prejuízo de, como já se referiu, haver todo um acervo 

de procedimentos que não foi considerado no caso), entendemos ser ainda de fazer menção ao 

disposto no subsequente artigo 17º, nº 1, que dispõe o seguinte: 

Para efeitos do presente Código, o valor do contrato a celebrar é o valor máximo do benefício económico 

que, em função do procedimento adotado, pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução de todas as prestações 

que constituem o seu objeto. 

Assim, e na esteira do já referido, entende-se que, independentemente da qualificação da 

relação estabelecida entre as partes, por um lado, a remuneração a atribuir à demandante deve ser 

a pela mesma pretendida, de acordo com as tabelas de preços por si mesma praticados, e que 

seriam cobrados a qualquer outro ocupante do espaço em questão nos autos, no total de € 

517.787,62 (quinhentos e dezassete mil setecentos e oitenta e sete euros e sessenta e dois 

cêntimos), incluindo-se na remuneração as despesas com o chamado travel lift, posto que se 

provou que a embarcação foi transportada para doca seca (no valor de € 2.870,00), e, do mesmo 
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passo, deve reconhecer-se-lhe, por não ter sido estipulado um termo final para o depósito, o direito 

a fazer cessar o depósito, como a mesma pretende (concedendo-se ao réu um prazo razoável para 

o efeito). 

Nestes termos, deve proceder totalmente a presente ação. 

 

III Decisão 

 

Pelo exposto, o tribunal julga procedente a presente ação e 

a) declara o termo do deposito da embarcação “Joanna”, em causa nos autos, condenado 

o R. retirar a embarcação “Joanna”, das instalações da A., no prazo de 30 dias; 

b) condena o R. ao pagamento do valor do depósito em divida no total de € 517.787,62 

(quinhentos e dezassete mil setecentos e oitenta e sete euros e sessenta e dois cêntimos), acrescido 

de valor diário vincendo, à taxa de € 156,91 (diários) até efetiva remoção da embarcação, a título 

de remuneração do deposito, ambas as quantias acrescidas de juros comerciais vincendos, desde 

a citação até atermo do prazo referido em a). 

c) condena o R. no pagamento dos trabalhos de retirada da água identificados como “travel 

lift” no valor de € 2.870,00 (dois mil oitocentos e setenta euros), montante acrescido de juros 

vencidos desde o dia 23 de fevereiro de 2012, no valor de € 1.338,73 (mil trezentos e trinta e oito 

euros e setenta e três cêntimos) e vincendos, desde a citação até integral pagamento. 

Custas pelo R.. 

Registe e notifique. 

Portimão, 28 de maio de 2021 

 

 





 


