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EDITORIAL

Este número 12 da Revista abre com a abordagem de um tema importante de Direito
Processual Penal, objeto de particular atenção no Brasil: A prova ilícita por derivação
obtida através de escutas telefónicas.
Seguem-se três textos que se inserem na Jornada de trabalho sobre “Responsabilidade
Civil nas Relações Familiares”, realizada na ULP no dia 14 de março de 2019. Das quatro
intervenções previstas, duas de caráter geral e outras duas versando matérias particulares,
publica-se uma das primeiras, que nos transmite a experiência italiana em matéria de
“Violação dos deveres conjugais e ilícito civil” e as que abordam “A proteção civil nos
casos de risco pré-natal” e “Dois casos de responsabilidade civil no âmbito da reprodução
assistida”, ambas com foco no Direito Espanhol.
Ainda na Secção de Doutrina, os Direitos Fiscal e Administrativo estão respetivamente
representados por artigos sobre “IVA e facturação correctiva” e “O fundamento jurídico
da cooperação intermunicipal em Portugal”.
Na Jurisprudência publica-se, acompanhado de breves observações, um Acórdão do
Supremo Tribunal de Justiça, importante sobretudo porque, no seguimento de um pedido
de decisão prejudicial dirigido ao Tribunal de Justiça da União Europeia, ficam definidos
com clareza os termos em que o proprietário de em veículo automóvel fica obrigado à
celebração de um contrato de seguro de responsabilidade.
Finalmente, na Varia, é posta em destaque a “Mediatização da justiça criminal” e
chamada a atenção para “O admirável mundo novo da(s) mãe(s) incubadora(s)”.
Resta fazer referência a uma modificação da política editorial da ULP.
Em vez de uma Revista de Direito e Ciência Política, passarão a existir duas, cada uma
delas dedicada à respetiva área científica.
A Revista de Direito da ULP sairá revigorada e modernizada.
O Diretor da Revista da Faculdade de Direito quer deixar um agradecimento sincero
a todos quantos o acompanharam nesta parte do trajeto da Revista, iniciado no N.º 6.
Jorge Sinde Monteiro
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