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 Nota Editorial  

 

 

 NRDC@ Escritório de Advogados, tem o prazer de anunciar que iniciamos a partir de 2016, a 

edição mensal da segunda série da Newsletter "Global to Local Law News".  Presentemente, com 

a chancela de mérito da International Standard Serial Number, ISSN: 2183-721X. 

Reestruturamos, graficamente, a Newsletter com o intuito de melhor transmitir e partilhar, 

com os nossos colegas, clientes e amigos, informação jurídica diversificada mas, cientificamente 

comprovada e avalizada pelo mérito dos seus autores.  

 Para o efeito, apelamos a todos aqueles que queiram colaborar connosco (juristas, 

advogados, magistrados, professores universitários e outros) com artigos de opinião (1 a 3 

páginas), com artigos científicos, working-papers, recensões ou comentários de jurisprudência 

(1 a 20 páginas), bem como com noticias,  anúncios de conferências ou cursos de formações, 

entre outros eventos, que nos enviem estas informações até ao dia 25 de cada mês para o e-

mail: nrdcadvogados@gmail.com  

 Qualquer texto enviado para NRDC@Escritório de Advogados deve ser acompanhado por 

uma foto a cores do autor, grau académico (BSc. (Licenciado), LL.M (Mestre), Ph.D 

(Doutorado)) e atividade profissional (v.g., Advogado, Professor Universitário, Jurista, etc), 

título do artigo, bem como deve ser escrito com o tipo de letra Bodoni MT, tamanho 11, 

espaçamento 1, 15. Todas as margens das páginas devem ter 3 cm.  Os textos propostos devem 

ser enviados num único ficheiro, word ou compatível por correio eletrónico, para e-mail: 

nrdcadvogados@gmail.com 

 Dito isso, desejamos a todos uma boa leitura, caso queira consultar todas as newsletters 

clique aqui 

 

 

mailto:nrdcadvogados@gmail.com
mailto:nrdcadvogados@gmail.com
https://globaltolocallawnews.wordpress.com/
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 Artigos Científicos 

 

AMAURI CESAR ALVES1 

Doutor e Mestre em Direito 

Professor  da Universidade Federal de 

Ouro Preto  

"LIMITE CONSTITUCIONAL 

DE JORNADA, DAN0 

                                                           
1  Doutor, Mestre e Bacharel em Direito pela 

PUC.Minas. Professor da Universidade Federal de 

Ouro Preto. Membro do Grupo de Estudos de 

Direito do Trabalho da UFOP. Membro da 

Comissão de Educação Jurídica da OAB/MG. 

Diretor do site 

www.direitodotrabalhoessencial.com.br 

 Contato: amauri.alves.dte@gmail.com. 

EXISTENCIAL E TRABALHO 

ESCRAVO." 

 

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Sobrejornada no 

Brasil. 3. Análise Constitucional do direito 

fundamental ao limite de jornada. 4. 

Eefetividade dos direitos constitucionais 

fundamentais sociais trabalhistas. 5. Trabalho 

escravo e sobrejornada. 6. Dano existencial e 

sobrejornada. 7. Conclusão. 8. Referência 

Bibliográfica. 

 

1. Introdução. 

 

 Impressiona, negativamente, o déficit de 

efetividade de certos dispositivos 

constitucionais no cenário jurídico brasileiro, 

mesmo em se tratando de direitos 

fundamentais. A norma constitucional, não 

obstante sua centralidade e supremacia, parece 

ser apenas um programa, uma proposta, um 

projeto a ser concretizado futuramente. O 

futuro, mais de vinte e cinco anos depois da 

promulgação da Constituição Cidadã, parece 

sempre distante... Apenas para exemplificar, 

brevemente, a pouca preocupação (sobretudo 

do Poder Judiciário e do Poder Legislativo) 

http://www.direitodotrabalhoessencial.com.br/
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brasileira com a efetividade de normas 

constitucionais, as seguintes regras do artigo 

7o: inciso I, que trata do emprego protegido 

contra dispensa arbitrária ou sem justa causa; 

inciso XI, que trata da participação nos lucros 

e resultados e na gestão da empresa; inciso 

XXI, que trata da proteção à mulher no 

mercado de trabalho; inciso XXIII, que trata 

do adicional por atividades penosas; inciso 

XXVII, que trata da proteção ao emprego em 

face da automação. Também não recebem 

correta interpretação e implementação as 

normas constitucionais fundamentais referentes 

ao salário mínimo e às férias (incisos IV e 

XVII), pois podem ser reduzidos e fracionados 

livremente pelo empregador nos casos de 

trabalho em tempo parcial (CLT, artigo 58-A).  

Na mesma linha padece o artigo 8o da 

Constituição da República de implementação 

fática, sobretudo decorrente da interpretação 

que lhe dá o Tribunal Superior do Trabalho, 

que aplica restritiva e retrospectivamente 

regras e princípios de Direito Sindical. Por fim 

merece destaque no presente estudo o reiterado 

descumprimento dos limites de jornada 

estabelecidos nos incisos XIII e XIV do artigo 

7o da Constituição da República, bem como a 

equivocada interpretação de seu inciso XVI.  

  

 É perceptível que muitos são os magistrados 

e demais intérpretes do Direito do Trabalho que 

não aplicam as regras dos incisos XIII e XIV 

do artigo 7o da Constituição da República2 

como definidoras de limites constitucionais de 

jornada, mas, sim, como meras referências 

legais para pagamento ordinário do salário. 

                                                           
2 "Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social: (...) XIII - duração do trabalho 

normal não superior a oito horas diárias e quarenta e 

quatro semanais, facultada a compensação de 

horários e a redução da jornada, mediante acordo ou 

convenção coletiva de trabalho; XIV - jornada de 

seis horas para o trabalho realizado em turnos 

ininterruptos de revezamento, salvo negociação 

coletiva;" 

 Limitação de jornada é, historicamente, 

conquista elementar da classe trabalhadora. 

As primeiras regras protetivas trabalhistas, 

que remontam à Europa do final do século 

XVIII e início do século XIX, diziam 

respeito aos limites de jornada, pois a 

superexploração do trabalho é prejudicial à 

saúde e segurança do trabalhador, bem 

como à sua inserção familiar, comunitária, 

religiosa e política. Não é admissível que o 

trabalhador se submeta a trabalho sem 

limites. Cabe ao Estado, qualquer que seja 

ele (central ou periférico, liberal ou 

intervencionista), limitar objetiva, clara e 

suficientemente a disposição máxima de 

trabalho diária e semanal. O Brasil, 

entretanto, parece negligenciar a 

importância da imposição de limites à 

ganância patronal. 

 

 A Constituição da República fixou limite 

de 8 horas para a disposição diária de 

trabalho. Entretanto, é muito comum 

verificar, através de pesquisas científicas ou 

mesmo empiricamente, que basta ao 

empregador uma simples ordem para que 

tal limite seja ultrapassado. O mesmo se dá 

com a disponibilidade semanal máxima de 

trabalho, fixada em 44 horas. Qual é a 

explicação para que um direito 

fundamental do cidadão trabalhador, 

fixado constitucionalmente, seja 

descumprido sem que haja maior 

repercussão? A resposta parece estar no 

disposto no artigo 59, caput, da 

Consolidação das Leis do Trabalho, que 

estabeleceu, em 1943, que "a duração 

normal do trabalho poderá ser acrescida de 

horas suplementares, em número não 

excedente de 2 (duas), mediante acordo 

escrito entre empregador e empregado, ou 

mediante contrato coletivo de trabalho." 
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Assim, parece ainda hoje preponderar a 

equivocada interpretação de que o limite de 

exploração de trabalho no Brasil, se é que 

há, é de 10 horas diárias (8 constitucionais 

+ 2 celetistas) e 50 semanais...  

 

 Para os intérpretes retrospectivos, que 

analisam a Constituição da República em 

consonância com o disposto na CLT, e não 

o contrário, o empregador pagará salário 

sem acréscimo até a 8a hora, pagando o 

adicional de horas extras na 9a e 10a, sem 

se preocupar com a ideia de limite. Aqui o 

que há, então, é uma mera referência para 

pagamento ordinário ou extraordinário, 

sendo pouco relevantes os conteúdos 

normativos constitucionais. Pouco importa, 

também, o motivo ensejador da exigência 

de sobrejornada, desde que haja seu 

pagamento (hoje excepcional) ou sua 

compensação no "banco de horas". 

  

 Ocorre que as tais "horas suplementares" 

previstas na CLT não se encontram em 

consonância com o disposto na Constituição 

da República. O que pode haver, 

excepcionalmente, é a exigência de horas 

extraordinárias, nos termos da melhor 

interpretação do artigo 7o, inciso XVI da 

Constituição da República, que prevê 

"remuneração do serviço extraordinário 

superior, no mínimo, em cinquenta por 

cento à do normal".  

 

 Deveria ser simples e bastaria uma 

análise terminológica para se alcançar o 

comando constitucional: extraordinário: não 

ordinário; fora do comum; espantoso; que 

só ocorre em dadas circunstâncias; 

imprevisto; extremo; excepcional; fora do 

habitual. Ora, como explicar, hoje, as 

expressões (não se discute a correção dos 

enunciados das súmulas quanto ao mérito, 

dada a interpretação majoritária) contidas 

nas Súmulas 115 e 172 do TST3?  O 

Tribunal Superior do Trabalho se refere às 

horas extras habituais como se isso fosse 

juridicamente possível. Com o devido 

respeito, isso não é possível sequer do ponto 

de vista terminológico. Ou algo é 

extraordinário ou é habitual! Jamais pode 

haver, a não ser em textos poéticos, o 

extraordinário habitual.  

 

 É um contrassenso. Um paradoxo. Mas é 

a prática brasileira, que deve ser revista e 

combatida, para que se restabeleça o 

comando constitucional. 

 

2. Sobrejornada no Brasil. 

 

 Quando das discussões sobre limites de 

jornada na Assembleia Nacional 

Constituinte de 1987/1988 o Brasil permitia 

disponibilidade semanal de 48 horas, limite 

(ou padrão) excepcional no mundo 

capitalista ocidental de então. Já àquela 

época os empregadores em geral 

reclamavam (como sempre)4 da pouca 

                                                           
3 SUM-115 HORAS EXTRAS. GRATIFICAÇÕES 

SEMESTRAIS (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 

19, 20 e 21.11.2003. O valor das horas extras 

habituais integra a remuneração do trabalhador 

para o cálculo das gratificações semestrais.  

SUM-172 REPOUSO REMUNERADO. HORAS 

EXTRAS. CÁLCULO (mantida) - Res. 121/2003, 

DJ 19, 20 e 21.11.2003. Computam-se no cálculo do 

repouso remunerado as horas extras habitualmente 

prestadas. 
4 Sobre a eterna insatisfação, ainda que teórica, do 

empregador brasileiro em geral veja artigo do autor 

intitulado "Função Capitalista do Direito do 

Trabalho no Brasil", publicado na Revista LTr., ano 

77, setembro de 2013, págs. 1067 a 1082 e disponível 

também em 

www.direitodotrabalhoessencial.com.br. 
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produtividade do trabalhador brasileiro, 

que podia se tornar fator insustentável caso 

houvesse significativa diminuição da 

disponibilidade semanal de trabalho. O 

discurso patronal não considerava, é claro, 

o baixíssimo valor do salário mínimo 

praticado à época no Brasil, como se pode 

perceber da tabela abaixo: 
 

Tabela 1 – Salário mínimo e disponibilidade 

semanal de trabalho em 15 países em agosto de 

1986. 

 

PAÍS SALÁRIO 

MÍNIMO 

(cotação em 

dólar) 

HORAS/SEMANA 

França 617,61 39:00 

Inglaterra 555,68 37:30 

Itália 504,68 40:00 

Japão 455,50 44:00 

Índia 344,05 44:00 

Paraguai 300,00 40:00 

Espanha 271,17 48:00 

Nicarágua 152,14 44:00 

Argentina 139,45 40:00 

Portugal 110,00 42:00 

Equador 104,44 40:00 

Colômbia 84,01 40:00 

Uruguai 74,58 44:00 

Brasil 58,39 48:00 

Peru 53,05 40:00 

 

Fonte: DIEESE, In BOITO Jr. Armando. “O 

Sindicalismo de Estado no Brasil: uma análise 

crítica da estrutura sindical”. São Paulo: 

Hucitec, 1991. p. 223. 

 

 A situação brasileira no final dos anos 

1980 era vergonhosa, como se pode 

facilmente perceber da tabela, pois ainda 

que o salário mínimo peruano fosse menor, 

exemplificativamente, sua disponibilidade 

semanal máxima de trabalho era 40 horas, 

patamar que até hoje não foi alcançado 

pelo Brasil!  Também desconsideravam os 

detentores do poder político e econômico do 

final da década de 1980 o fato de que o 

trabalhador brasileiro sempre teve que 

trabalhar mais do que o ordinário para 

poder subsistir. Dados do DIEESE revelam 

tal situação, historicamente: 

 
Tabela 2 – Horas de trabalho necessárias para a 

compra da cesta básica de alimentos prevista na 

Constituição. 

 

ANO HORAS DE 

TRABALHO 

ANO HORAS DE 

TRABALHO 

1965 88:16 min. 1975 149:40 min. 

1966 109:15 min. 1976 157:29 min. 

1967 105:16 min. 1977 141:49 min. 

1968 101:35 min. 1978 137:37 min. 

1969 110:23 min. 1979 153:04 min. 

1970 105:13 min. 1980 157:32 min. 

1971 111:47 min. 1981 149:40 min. 

1972 119:08 min. 1982 163:45 min. 

1973 147:04 min. 1983 243:58 min. 

1974 163:32 min. 1984 228:22 min. 

 

Fonte: DIEESE. In SANDRI, Adriano. “Os 

trabalhadores e o movimento sindical no 

Brasil”. Belo Horizonte, GEFASI. p. 155. 

 

 O Texto Constitucional de 1988 no que 

concerne à jornada resultou, como em 

diversos outros temas, no consenso possível, 

ponderado entre as pretensões dos 

trabalhadores (40 horas) e os dramáticos 

apelos patronais por manutenção dos 

padrões de disponibilidade semanal de 

trabalho (48 horas). Assim, o limite 

constitucional de 44 horas de trabalho 

semanais já nasceu defasado em relação a 

diversos outros países (Tabela 1).  
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 Hoje, poucos são os Estados nacionais 

que ainda permitem tal exploração. Apenas 

exemplificativamente, o DIEESE 

relacionou, em 2010, alguns países que têm 

como limite 40 horas semanais: Áustria, 

Canadá, Camarões, Casaquistão, Congo, 

Costa do Marfim, China, Coréia do Sul, 

Croácia, Bulgária, Bahamas, Benin, Egito, 

Equador, Espanha, Estônia, Eslováquia, 

Eslovenia, Finlândia, Holanda, Indonésia, 

Itália, Japão, Lituânia, Luxemburgo, 

Nigéria, Nova Zelândia, Noruega, 

Macedônia, Madagasgar, Mali, Mauritânia, 

Moldávia, Mongólia, Polônia, Portugal, 

República Tcheca, Romênia, Rússia, 

Senegal e Togo.5  

 

 O brasileiro, então, trabalha mais do que 

seus companheiros trabalhadores de boa 

parte do mundo. O pior, entretanto, é que 

aqui, como já exposto e conforme será 

desenvolvido, as horas extraordinárias são 

admitidas como algo que pode ser habitual. 

Também por isso a proporção de 

assalariados que trabalham mais do que a 

jornada legal é significativa no Brasil.  

 

 Apenas exemplificativamente tomem-se 

os assalariados da indústria na Região 

Metropolitana de São Paulo, os do comércio 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

e os dos serviços na Região Metropolitana 

de Recife, conforme dados históricos do 

Dieese. 

 
Tabela 3 – Proporção dos assalariados que 

trabalham mais do que a jornada legal. 

 

                                                           
5 Disponível 

http://www.dieese.org.br/notatecnica/2010/notatec9

1JornadaTrabalhoMundo.pdf. Acesso em 

31/07/2014. 

Período São 

Paulo 

Belo 

Horizonte 

Recife 

Indústria Comércio Serviços 

1988 21,3 - - 

1989 42,1 - - 

1990 34,8 - - 

1991 38,3 - - 

1992 36,7 - - 

1993 38,7 - - 

1994 39,8 - - 

1995 42,5 - - 

1996 41,4 57,2 - 

1997 42,2 58,1 - 

1998 37,9 56,0 37,7 

1999 40,7 58,1 38,5 

2000 44,4 57,1 37,1 

2001 43,4 56,8 37,5 

2002 44,1 56,2 36,9 

2003 43,2 55,3 39,0 

2004 42,4 51,8 39,1 

2005 38,8 51,9 39,4 

2006 36,7 49,0 39,5 

2007 33,3 48,4 37,0 

2008 31,6 53,7 38,4 

 

Fonte: PED - Pesquisa de Emprego e 

Desemprego - Convênio DIEESE/SEADE, 

MTE/FAT e convênios regionais. Elaboração: 

Dieese. Organização do autor. 

 

 Dados recentes demonstram que não 

houve alteração significativa no plano 

pesquisado pelo Dieese e acima destacado, 

conforme se vê na Tabela 4: 
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Tabela 4 – Proporção de ocupados que trabalham mais que a jornada legal, segundo setores de 

atividade econômica (em %) Regiões Metropolitanas 2012-2013 

 
Setores B.H. Fortaleza S.P. P. Alegre Recife Salvador 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Total de Ocupados 29,4 30,0 40,7 42,6 33,0 32,3 34,9 30,8 52,6 50,9 44,1 41,1 

Indústria 30,3 34,2 40,8 41,7 23,8 22,8 25,6 20,3 58,9 55,6 42,0 39,7 

Comércio 46,5 47,7 54,2 56,1 51,1 49,8 54,3 50,7 67,7 66,7 60,5 58,1 

Serviços 23,8 23,8 37,1 37,1 29,9 28,9 30,6 26,7 42,9 42,9 38,5 35,2 

Construção Civil 28,2 27,5 35,1 35,1 34,8 35,1 36,5 31,0 60,4 60,4 51,2 47,0 

 

 

 

 

Fonte: DIEESE/Seade, MTE/FAT e convênios regionais. PED – Pesquisa de Emprego e 

Desemprego. Elaboração: DIEESE. 

 

 Além da sobrejornada típica, que diz 

respeito à extrapolação do termo final do 

horário de trabalho, há outras 

possibilidades cada vez mais comuns no 

cenário laboral brasileiro, como 

exemplificativamente os minutos residuais, 

o sobreaviso e o teletrabalho. 

  

 Horas extraordinárias podem ser 

definidas como período de disponibilidade 

de trabalho em que o trabalhador 

desenvolve seu labor além do que é 

ordinariamente previsto em seu contrato 

(verbalmente ou por escrito, observado o 

princípio da primazia da realidade sobre a 

forma) ou do que é fixado como limite 

constitucional ou legal (nos casos de 

jornadas reduzidas). 

 

 Os minutos que antecedem o início do 

efetivo trabalho (denominados comumente 

“minutos residuais”), ainda que o 

empregado não esteja cumprindo ordens, 

também integram a jornada, desde que este 

se coloque à disposição do empregador em 

seu estabelecimento empresarial. O 

conteúdo do parágrafo 1º do artigo 58 da 

CLT é neste sentido.6 Somente não são 

considerados como integrantes da jornada 

as frações de tempo iguais ou inferiores a 5 

minutos antes ou após o horário contratual. 

Assim, se o horário contratual do 

empregado é de 08:00 às 17:00 horas, com 

uma hora de intervalo para alimentação e 

descanso, e ele ingressa no estabelecimento 

empresarial às 07:45, por exemplo, ainda 

que não haja ordens para tanto, estará à 

disposição, devendo ser tal tempo 

remunerado. No exemplo citado haverá 15 

minutos extraordinários por dia. No mesmo 

sentido o disposto na Súmula 366 do TST.7 

                                                           
6 § 1o Não serão descontadas nem computadas como 

jornada extraordinária as variações de horário no 

registro de ponto não excedentes de cinco minutos, 

observado o limite máximo de dez minutos diários. 
7 SUM-366 CARTÃO DE PONTO. REGISTRO. 

HORAS EXTRAS. MINUTOS QUE 

ANTECEDEM E SUCEDEM A JORNADA DE 

TRABALHO (conversão das Orientações 

Jurisprudenciais nºs 23 e 326 da SBDI-1) - Res. 

129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005. Não serão 

descontadas nem computadas como jornada 

extraordinária as variações de horário do registro de 

ponto não excedentes de cinco minutos, observado o 

limite máximo de dez minutos diários. Se 

ultrapassado esse limite, será considerada como 

extra a totalidade do tempo que exceder a jornada 

normal. (ex-Ojs da SBDI-1 nºs 23 - inserida em 

03.06.1996 - e 326 - DJ 09.12.2003). 
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 Considera-se em sobreaviso o 

trabalhador que, em seus períodos de 

descanso, aguarda eventual ordem patronal 

para retornar ao trabalho. Em tal período 

não há efetivo trabalho, mas há, de modo 

inequívoco, contingenciamento da 

liberdade do trabalhador durante o 

descanso, o que traz potencial prejuízos à 

sua inserção familiar, comunitária, política 

e religiosa (por exemplo) em tais momentos. 

O “trabalhador de plantão”, como é 

conhecido na prática o sobreaviso, não está 

tecnicamente em sobrejornada, pois não há 

trabalho, mas também não descansa 

plenamente. Por isso a ordem jurídica 

determina o pagamento de 1/3 do valor da 

hora normal de trabalho como remuneração 

do período, nos termos de interpretação do 

artigo 244, parágrafo 2º, da CLT e em 

conformidade com o disposto na Súmula 

428 do TST.8 É claro que se o empregado 

for efetivamente chamado ao trabalho 

durante o período de descanso haverá 

repercussões próprias de sobrejornada, com 

o pagamento de horas extras. 
 

Os avanços vistos nas áreas de 

telecomunicações e de tecnologia da informação 

nos últimos anos acarretam, em diversas 

                                                           
8 SUM-428 SOBREAVISO. APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO ART. 244, § 2º DA CLT (redação 

alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 

14.09.2012) - Res. 185/2012 – DEJT divulgado em 

25, 26 e 27.09.2012  

I - O uso de instrumentos telemáticos ou 

informatizados fornecidos pela empresa ao 

empregado, por si só, não caracteriza o regime de 

sobreaviso.  

II - Considera-se em sobreaviso o empregado que, à 

distância e submetido a controle patronal por 

instrumentos telemáticos ou informatizados, 

permanecer em regime de plantão ou equivalente, 

aguardando a qualquer momento o chamado para o 

serviço durante o período de descanso. 

situações fáticas, aumento na disponibilidade 

de trabalho, ao invés de possibilitar, como seria 

de se supor, maior oportunidade de tempo livre. 

É o que se dá em situações de teletrabalho, por 

exemplo.9 

 

A relação entre o tempo de trabalho e o 

tempo extratrabalho (tempo livre) foi objeto de 

estudo desenvolvido pelo IPEA, através de seu 

SIPS (Sistema de Indicadores de Percepção 

Social), sob a coordenação de Sandro Pereira e 

denominação “Trabalho e tempo livre”. 

 

Embora não se refira especificamente ao 

teletrabalho, a pesquisa do IPEA traz dados 

relevantes à compreensão do mundo do 

trabalho em geral e deste fenômeno em 

particular. As respostas aos questionamentos 

feitos a 3.796 trabalhadores (empregados e 

autônomos) brasileiros são relevantes para a 

compreensão do tempo cotidianamente gasto 

com trabalho remunerado e interessam 

diretamente ao presente estudo. A pesquisa 

Ipea/Sips “Trabalho e tempo livre” revelou que 

45,4% dos entrevistados têm dificuldade para 

se desligar totalmente do trabalho remunerado 

(subordinado e autônomo). Destes 

trabalhadores, 26% ficam de prontidão (leia-se 

sobreaviso) para eventual atividade 

extraordinária e 8% planejam ou desenvolvem 

atividades via internet ou celular. A percepção 

que o trabalhador tem hoje de que seu tempo 

livre vem diminuindo foi relatada por 37,7% 

dos entrevistados, destacando-se, neste grupo, 

motivos como o excesso de atividades no 

trabalho (18%), o fato de levar trabalho para 

casa (8%) e estar de prontidão para 

emergências (2,6%). No que se refere ao 

comprometimento de seu bem-estar decorrente 

do tempo dedicado ao trabalho a pesquisa 

revelou que 39,5% dos entrevistados acham 

                                                           
9 As ideias aqui parcialmente revisitadas com 

relação ao teletrabalho foram publicadas no jornal 

do 52º Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho 

(2012), organizado pela Editora LTr. (páginas 122 a 

125). 
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que suas atividades laborais cotidianas 

comprometem sua qualidade de vida. Neste 

ponto os destaques são o estresse (13,8%), o 

comprometimento de relações familiares 

(9,8%), do tempo de estudo, de lazer e de 

atividades físicas (7,2%).10 

 

Neste contexto entrou em vigor a Lei 

12.551/2011, que criou o parágrafo único do 

artigo 6º da CLT e que vem ensejando polêmica 

entre juristas, patrões e empregados.11 Tem 

havido, em decorrência do dispositivo celetista, 

questionamentos sobre serem ou não devidas 

horas extras no trabalho a distância, sobretudo 

naquela modalidade específica que ficou 

conhecida como teletrabalho. A resposta, de 

antemão, é que é possível, sim, a ocorrência de 

sobrejornada no trabalho a distância, sobretudo 

naquele qualificado como teletrabalho, sendo 

necessária análise fática para a distinção entre 

as figuras jurídicas passíveis de caracterização e 

pagamento das horas extraordinárias em casos 

concretos. 

 

Para melhor compreensão vale partir de um 

primeiro caso corriqueiro para a definição dos 

seus conteúdos jurídicos: determinado 

trabalhador empregado, ao invés de 

desenvolver seu labor no estabelecimento 

empresarial do empregador o faz em outro 

local, com destaque aqui para sua residência.12 

                                                           
10 Pesquisa Ipea/Sips “Trabalho e tempo livre”, 

disponível em www.ipea.gov.br. 
11 Art. 6º. Não se distingue entre o trabalho 

realizado no estabelecimento do empregador e o 

executado no domicílio do empregado, desde que 

esteja caracterizada a relação de emprego. Parágrafo 

único: Os meios telemáticos e informatizados de 

comando, controle e supervisão se equiparam, para 

fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e 

diretos de comando, controle e supervisão do 

trabalho alheio. 
12 O teletrabalho pode se dar em centro satélite 

(Satellite Office Center), em centro local (Telecenter), 

em escritório em casa (Home office), em escritório 

virtual (Virtual office), dentre outras diversas 

Independentemente do disposto no parágrafo 

único do artigo 6º da CLT o período de labor do 

teletrabalhador deve ser compreendido na 

forma do artigo 4º consolidado, ou seja, 

considera-se como tempo de serviço efetivo o 

período em que o empregado está à disposição 

do empregador, aguardando ou executando 

ordens. Assim, desde que seja possível o 

controle de jornada, na forma da interpretação 

constitucional do artigo 62 da CLT, o 

teletrabalhador que fica à disposição além da 8ª 

hora diária estará em sobrejornada, fazendo jus 

à remuneração extraordinária. 

 

Há uma segunda situação fática, também 

bastante comum, que é a de determinado 

trabalhador que, ao findar seu expediente no 

escritório continua, em casa ou em qualquer 

outro local, on-line, dedicando-se às suas tarefas 

profissionais cotidianas (vendas, projetos, 

análises, pesquisas, contatos com clientes, 

exemplificativamente).  Tem havido, 

desde a edição da Lei 12.551/2011, o 

entendimento de que tal trabalho será, somente 

agora, remunerado como extraordinário. 

Independentemente do disposto no parágrafo 

único do artigo 6º da CLT, tal período de 

disponibilidade do trabalhador, por qualquer 

meio, sempre foi, legal e constitucionalmente, 

período de sobrejornada, ensejando, portanto, o 

pagamento de horas extras, desde que, é claro, 

o teletrabalho seja suscetível de controle 

patronal. Ora, se o trabalhador cumpre sua 

jornada ordinária em escritório, mas continua à 

disposição do empregador executando ordens, 

ou seja, cumprindo suas tarefas cotidianas fora 

dele, então tal tempo sempre foi de efetivo 

serviço, nos termos do artigo 4º da CLT, 

devendo ser remunerado como sobrejornada se 

tal trabalho externo for compatível com o 

controle pelo empregador, conforme previsão 

do artigo 62, inciso I consolidado. 

 

                                                                                         
formas, conforme MELLO, Alvaro. Teletrabalho 

(Telework). Rio de Janeiro: Qualimark, 1999, p. 6. 
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Há ainda uma terceira possibilidade 

concreta, também usual, que poderá 

caracterizar o sobreaviso: determinado 

trabalhador termina seu expediente no 

escritório mas sabe que deve manter-se on-line 

e/ou atento ao telefone (fixo ou celular) para 

um eventual chamado de seu empregador. 

Neste caso, no período em que não está no 

escritório o trabalhador somente desenvolverá 

suas tarefas se for expressamente convocado 

para tanto pelo seu empregador. O caso, então, 

é e sempre foi de sobreaviso, que deve ser 

remunerado pelo empregador em conformidade 

com a já citada Súmula 428 do TST. 

 

Entrevistas realizadas recentemente em 

Minas Gerais sinalizam a realidade laborativa 

dos trabalhadores em geral com relação aos 

temas aqui tratados. Foram entrevistados 151 

trabalhadores, sendo 132 empregados celetistas, 

01 empregado doméstico, 11 servidores públicos 

e 06 trabalhadores autônomos. Aqui, por 

motivos óbvios, interessam os 132 empregados 

celetistas ouvidos entre os dias 13/03/2013 e 

03/04/2013 nas cidades de Belo Horizonte, 

Betim, Contagem, Divinópolis, Juiz de Fora, 

Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, Matozinhos e 

Sete Lagoas.13 Dentre os empregados celetistas, 

cerne da presente análise, 17,42% são 

comerciários, 31,06% são industriários, 38,64% 

são trabalhadores nos serviços e 12,88% 

trabalham em outros ramos de atividade 

econômica. 

                                                           
13 Tais informações não seriam colhidas não fosse a 

colaboração inestimável de prezados Amigos 

Advogados, meus sempre alunos de Graduação e 

Pós-Graduação: Adriana Castilho Ramos, Ariane 

Priscila de Almeida e Alves, Danielle de Jesus 

Dinali, Elisângela Maria Cordeiro, Flávio Soares da 

Cunha Filho, Josiane Veridiana Carmelito, Lucilene 

Aidê Rabelo, Marcos Roberto da Costa, Moacyr 

Moreira Penido Jr., Pamela Gandra Dornas, Paula 

Iziz Moreira Melo, Ramon Figueiredo Minas Costa, 

Roberto Henrique Silva Rocha, Silvânia Ferreira, 

Thiago Moraes, Valdene Lucena Soares e 

Companheiros do SINTICOMEX (Pedro Leopoldo e 

Região). A todos meu muito obrigado! 

Interessante destacar, de início, que número 

expressivo dos entrevistados chegam mais cedo 

ao local de trabalho: 71,21% têm jornada 

elastecida em decorrência do que aqui se 

denomina “minutos residuais”. Com relação ao 

fato de deixarem o local de trabalho depois do 

horário ordinário 54,54% responderam 

positivamente. Também significativo foi o 

número de trabalhadores em sobreaviso: 38 dos 

entrevistados responderam que ficam atentos a 

eventual chamado do empregador durante 

períodos de descanso, o que corresponde a 

28,79% dos entrevistados, sendo que 28 deles 

(73,68% dos empregados em sobreaviso) não 

recebem qualquer valor em decorrência de tal 

fato. Na mesma linha 30 dos entrevistados 

disseram que acessam a internet para trabalhar 

durante o período que deveria ser destinado 

exclusivamente ao descanso, o que corresponde 

a 22,73% dos entrevistados.  Aqui também o 

pagamento da sobrejornada decorrente do 

teletrabalho não é feito como deveria: 28 dos 30 

teletrabalhadores em sobrejornada, 93,33%, 

não recebem nenhum valor em decorrência do 

excesso de trabalho. 

 

É importante, então, que haja especial 

atenção para o problema da inobservância 

impune dos limites de jornada no Brasil, com 

destaque para a atuação dos sindicatos, do 

Ministério do Trabalho e Emprego, do 

Ministério Público do Trabalho e do Poder 

Judiciário Trabalhista. Uma releitura do 

ordenamento jurídico brasileiro deve fixar a 

norma constitucional do artigo 7º inciso XIII 

como limite de disponibilidade de trabalho, e 

não como mera referência para pagamento 

ordinário. 

 

 

3. Análise constitucional do direito 

fundamental ao limite de jornada. 

  

 Inicialmente é necessário reafirmar a 

supremacia das normas constitucionais no 

plano da interpretação e aplicação de 
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direitos trabalhistas (constitucionais e 

infraconstitucionais) nos diversos casos 

concretos que envolvem relações 

empregatícias. Infelizmente ainda há 

intérpretes do Direito do Trabalho, 

magistrados inclusive, que solucionam 

controvérsias aplicando uma 

incompreensível e inexistente (no plano 

teórico) "pirâmide normativa invertida", 

que tem no topo as Súmulas de 

Jurisprudência do TST, seguidas de 

Orientações Jurisprudenciais, regras 

celetistas, legislação infraconstitucional e, 

na base, utilizadas apenas supletivamente, 

normas constitucionais. Há uma clara 

inversão de valores, que deve ser rechaçada 

para o bem do Direito do Trabalho e da 

Justiça do Trabalho no Brasil. 

 

 Nunca é demais então lembrar que a 

melhor interpretação de uma situação 

concreta envolvendo disposição (diária, 

semanal, mensal) de trabalho é aquela que 

reconhece a supremacia das normas 

constitucionais e trata o disposto no artigo 

7o, incisos XIII e XIV como limites e não 

como meras referências para pagamento 

ordinário. A supremacia da norma 

constitucional decorre de seu conteúdo, da 

posição de preeminência do Poder 

Constituinte originário, da rigidez 

constitucional e de sua vocação de 

permanência, conforme esclarece Luís 

Roberto Barroso (2012). 

 

 Tal preponderância da norma 

constitucional, entretanto, somente 

desponta clara no mundo a partir da 

segunda metade do século XX, e, no caso 

brasileiro, após a Constituição da República 

de 1988, o que talvez explique (embora não 

justifique) a interpretação retrospectiva 

que insistentemente se vê em julgados 

trabalhistas. Mesmo após 1988 há ainda 

intérpretes e julgadores que não conseguem 

compreender a supremacia constitucional e 

optam, talvez sem maior reflexão, por uma 

falsa regra de especialidade, como se aplicar 

a CLT em detrimento do Texto 

Constitucional se justificasse pela 

especificidade das regras 

infraconstitucionais trabalhistas em certos 

casos. Some-se ainda o fato de que o Texto 

Constitucional promulgado começou a ser 

implementado, e sobretudo interpretado, 

em um momento de agressão ao sistema 

protetivo trabalhista vigente no plano 

infraconstitucional, o que impôs aplicação 

restritiva e limitadora de direitos, em 

consonância com o neoliberalismo 

hegemônico, que como tal atingiu também 

o Poder Judiciário. Houve a promulgação 

de uma Constituição Social seguida dos 

governos neoliberais14 de Fernando Collor 

de Melo e Fernando Henrique Cardoso, o 

que talvez explique a interpretação 

conservadora, e muitas vezes retrospectiva, 

que se faz de seu texto.  

  

 Muito do que se decide hoje em termos 

de limite de jornada está fundamentado em 

termos positivistas, de aproximação quase 

plena entre direito e regra legal, sem que se 

estabeleçam juízos de valor nas razões de 

decidir. Há, ainda, um legalismo acrítico e 

que não reconhece a normatividade de 

princípios constitucionais e sua 

preponderância (em relação à regra 

                                                           
14 Sobre os impactos do neoliberalismo no Direito do 

Trabalho veja artigo do autor intitulado 

“Neoliberalismo, ‘Flexibilização A Sangue-Frio’ e 

Perspectivas do Direito do Trabalho no Brasil”, 

publicado na Revista LTr., ano 74, outubro de 2010. 

págs. 1245 a 1255. Disponível também em 

www.direitodotrabalhoessencial.com.br. 
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infraconstitucional) em toda e qualquer 

relação jurídica intersubjetiva. É 

necessária, então, uma postura pós-

positivista, que supere o positivismo 

através da reconstrução dos valores éticos 

da sociedade, materializados que estão em 

princípios constitucionais, conforme bem 

leciona Luís Roberto Barroso (2012).  

 

 Apenas a título de exemplificação e com 

a devida vênia a "jornada de 10 horas" que 

vem sendo usada como limite15 pelo Poder 

Judiciário Trabalhista: 

 
 EMENTA: HORAS EXTRAS. 

ACORDO. LIMITE. Mesmo o Acordo 

válido está sujeito ao limite de 10 (dez) 

horas diárias, pena de desrespeito ao artigo 

59, parágrafo 2o., da CLT. (TRT, 3a Região, 

5a Turma, processo RO 00347-2004-099-03-

00-0, publicação em 25/09/2004, disponível 

em www.trt3.jus.br, grifos não constam do 

texto original). 

 

 EMENTA: HORAS EXTRAS - 

REGIME DE COMPENSAÇÃO DE 

JORNADA VÁLIDO - Conforme 

entendimento jurisprudencial consolidado 

na Súmula 85 do colendo TST, em se 

tratando de compensação de jornada, é 

necessária, para sua validade, a existência de 

acordo escrito prevendo-a, coletivo ou 

mesmo individual, quando inexistir norma 

coletiva dispondo em contrário (inteligência 

dos itens I e II da referida súmula). Na 

espécie, havendo autorização coletiva para o 

denominado "banco de horas", e restando 

extrapolado o limite diário de 10 horas para 

a validade da compensação (CLT, art. 59, 

§2º), é o caso de se aplicar o entendimento 

                                                           
15 As decisões não desconhecem o padrão 8 horas 

como referência para horas ordinárias, sendo a 9a e 

10a horas remuneradas como extraordinárias ou 

compensadas. 

que encerra o item III do verbete sumular 

em questão, sendo devido apenas o adicional 

correspondente às horas excedentes à 

jornada normal diária. (TRT, 3a Região, 6a 

Turma, processo 0118400-49.2009.5.03.0098 

RO, publicação em 31/05/2010, disponível 

em www.trt3.jus.br, consulta em 

04/09/2014, grifos não constam do texto 

original). 
 

 EMENTA: REGIME ESPECIAL DE 

JORNADA. VALIDADE. EXIGÊNCIA 

DE ACORDO. O turno de trabalho de 12 

horas, como situação especialíssima de 

excesso de jornada, que ultrapassa o limite 

de 10 horas diárias previsto no artigo 59 da 

CLT, só pode existir mediante acordo 

expresso que, consoante jurisprudência 

consubstanciada na Súmula nº 444 do TST, 

deve ser coletivo. Ainda que se admita a 

negociação individual entabulada 

diretamente com o trabalhador, esta deve 

ser específica, delimitando claramente os 

limites de jornada, sob pena de ser 

invalidado o ajuste. (TRT, 15a Região, 4a 

Turma, 7a Câmara, processo 0000154-

39.2012.5.15.0136 RO, disponível em 

www.trt15.jus.br, grifos não constam do 

texto original) 

 

 EMENTA: REGIME DE 

COMPENSAÇÃO. INVALIDADE E 

CONSEQUÊNCIAS. APLICABILIDADE 

DA SÚMULA 85, DO TST. O art. 7º, inciso 

XIII, da Constituição da República de 1988, 

quando estabelece o limite máximo de 

jornada diária em oito horas e semanal de 

quarenta e quatro, facultando a 

compensação de horários, exige que esta 

ocorra mediante acordo ou convenção 

coletiva de trabalho, com previsão expressa 

acerca dos dias em que haverá excesso e 

daqueles em que haverá redução ou 

supressão de jornada, para não deixar 

cláusula essencial do contrato de trabalho ao 

arbítrio do empregador (art. 122, do Código 

https://as1.trt3.jus.br/juris/detalhar.htm?conversationId=9158&index=16
https://as1.trt3.jus.br/juris/detalhar.htm?conversationId=9158&index=16
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Civil). A seguir, é necessário estabelecer 

acordo escrito com o obreiro, para a 

pactuação e especificação de tal regime, 

contendo todas e quaisquer cláusulas 

limitativas do direito do empregado aos 

limites legais de jornada. Ainda, a validade 

do acordo condiciona-se à inexistência de 

desrespeito ao limite diário fixado no artigo 

59 da CLT (10 horas); à ausência de horas 

extras juntamente com a compensação e à 

ausência de trabalho em sábados, quando 

visada a supressão do labor em tais dias. A 

consequência da não observância desse 

roteiro, com o desrespeito aos requisitos 

formais ou materiais para o acordo de 

compensação semanal enseja o pagamento 

de horas extras, não se aplicando a Súmula 

85 do TST. (TRT, 9a Região, 4a Turma, 

processo  42392-2013-001-09-00-4, 

publicação em 12/08/2014, disponível em 

www.trt9.jus.br, acesso em 04/09/2014, 

grifos não constam do texto original). 

 

 Não se pretende aqui dizer que são 

injustas as decisões acima, mas apenas que 

trabalham com um limite que não é aquele 

fixado na Constituição da República. Não 

tem havido espaço jurídico processual 

(teses, antíteses e sínteses) para discussão 

sobre a essência da norma constitucional de 

limitação de jornada. O que se aceita, 

equivocadamente, é que o empregador pode 

exigir 10 horas de trabalho diariamente 

desde que pague como extraordinárias a 9a 

e 10a horas ou promova a sua 

compensação.  

 

 Não se discutem processualmente os 

fatos ensejadores da exigência de 

sobrejornada ou se a regra constitucional do 

inciso XIII do artigo 7o estabelece limite 

ou referência. Há, ainda, interpretação no 

sentido de que o inciso XIII do artigo 7o da 

Constituição da República estabelece a 

apenas a disposição normal de trabalho, 

sendo possível a exigência ordinária de 

labor em sobrejornada. 

 

 É urgente, então, interpretação coerente 

das normas constitucionais dos incisos XIII 

e XIV, bem como do disposto no inciso 

XVI, todos do artigo 7o. Há que se 

compreender, de antemão, que "em 

qualquer operação de concretização do 

Direito haverá a aplicação da Constituição, 

que se dará de maneira direta ou indireta. 

Será direta quando determinada pretensão 

se fundar em um dispositivo 

constitucional." (BARROSO, 2012, p. 152). 

Assim, situações controvertidas envolvendo 

limitação de jornada deverão considerar o 

limite constitucional de 8 horas, em 

interpretação direta do texto 

constitucional, com sua aplicação, com 

força normativa, para a solução do caso 

concreto. A interpretação será indireta 

sempre que uma "pretensão se basear em 

uma norma infraconstitucional. É que, 

nesse caso, a Constituição figurará como 

parâmetro de validade da norma a ser 

aplicada, além de pautar a determinação de 

seu significado." (BARROSO, 2012, p. 

152). No que concerne à situação analisada, 

então, é necessária uma releitura do 

disposto no artigo 59, caput e parágrafo 2o 

da CLT, em conformidade com o artigo 7o, 

incisos XIII e XVI da Constituição da 

República.  

 

 A Constituição da República em seu 

artigo 7o limita a jornada de trabalho a 8 

horas (inciso XIII), podendo haver 

extraordinariamente (inciso XVI) a 

extrapolação desse limite, circunstância 

ensejadora de pagamento de adicional. A 

pretensa liberdade celetista de 
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elastecimento do limite de jornada a 10 

horas, ainda que remunerado o trabalho 

com acréscimo de adicional, não encontra 

respaldo constitucional, não sendo 

minimamente razoável falar-se em horas 

extras habituais, como já foi acima 

destacado. 

 

 A norma do artigo 59, caput, da CLT 

deve ser compreendida como regra que fixa, 

em consonância com a Constituição, limite 

de jornada de 8 horas e que é possível que 

haja a exigência de trabalho em 

sobrejornada em situações extraordinárias. 

Na mesma linha o parágrafo 2o do mesmo 

artigo 59 da CLT, que permite a 

compensação de horas extraordinárias 

através da figura do "banco de horas"16, 

mas apenas havendo, no caso concreto, 

situação também extraordinária. A 

referência normativa a regular o que é 

extraordinário está fixada no caput do 

artigo 61 da CLT, que trata da necessidade 

imperiosa de jornada extraordinária, "seja 

para fazer face a motivo de força maior, 

seja para atender à realização ou conclusão 

de serviços inadiáveis ou cuja inexecução 

possa acarretar prejuízo manifesto". É 

claro, então, que o empregador só pode 

exigir trabalho em sobrejornada 

extraordinariamente, e não como estratégia 

ordinária de gestão. Não se pode 

compreender lícita a extrapolação dos 

limites constitucionais como forma de 

redução de custos. O empregador que exige 

sobrejornada habitualmente deve se abster 

                                                           
16 A figura do "banco de horas" é de duvidosa 

constitucionalidade, ideia desenvolvida pelo autor 

em diversos artigos, disponíveis no site 

www.direitodotrabalhoessencial.com.br e no livro 

"Direito do Trabalho Essencial" publicado pela 

Editora LTr. 

de tal prática e contratar mais empregados 

para o desenvolvimento das tarefas 

ordinárias de seu empreendimento. 

 

 As normas constitucionais do artigo 7o, 

incisos XIII e XVI, deverão ser 

interpretadas em consonância com a ideia 

fundamental da República Brasileira 

consistente em valorização social do 

trabalho (Constituição da República, artigo 

1o, inciso IV), bem como, sempre, em 

conformidade com o princípio basilar de 

dignidade da pessoa humana (Constituição 

da República, artigo 1o, inciso III). Assim, 

somente extraordinariamente pode haver 

exigência de jornada de trabalho superior a 

8 horas, devendo tal extrapolação de limites 

ser remunerada com acréscimo de adicional 

constitucional. 

 

 Com relação à expressão "facultada a 

compensação de horários" do artigo 7o 

inciso XIII da Constituição da República 

não é justificável manter interpretação no 

sentido de que é possível, ordinariamente, a 

inobservância ao limite de 8 horas. É 

possível, sim, a ocorrência da conhecida 

"compensação de sábado", situação em que 

o trabalhador tem sua jornada elastecida 

para que complete suas 44 horas semanais 

de trabalho de segunda a sexta-feira. 

Também é possível, consoante 

jurisprudência majoritária, a compensação 

anual, através do "banco de horas", mas 

sempre em situações extraordinárias. 

 Tal postura interpretativa, por óbvio, 

não depende de alteração normativa. 

Trata-se de mutação constitucional 

decorrente apenas da mudança no sentido 

da norma por revisão da interpretação 

preexistente (BARROSO, 2012). O inciso 

XIII do artigo 7o da Constituição da 
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República deve ser interpretado como 

limite, e não como mera referência para 

pagamento de remuneração ordinária. 

 

 Em análise sistemática, que privilegia o 

princípio da unidade da Constituição, deve-

se compreender que a norma constitucional 

do inciso XXII do artigo 7o17 está em 

consonância com a interpretação aqui 

lançada no que concerne aos incisos XIII e 

XIV. Maurício Godinho Delgado (2014, p. 

901) defende que "a modulação da duração 

do trabalho é parte integrante de qualquer 

política de saúde pública, uma vez que 

influencia, exponencialmente, a eficácia das 

medidas de medicina e segurança do 

trabalho adotadas na empresa". Ora, não é 

possível a "redução dos riscos inerentes ao 

trabalho, por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança" prevista na 

Constituição da República se não se 

compreender e aplicar efetivamente 

limitação de jornada e de disponibilidade 

semanal de trabalho no Brasil. 

 

 

4. Efetividade dos direitos 

constitucionais fundamentais 

sociais trabalhistas. 

 

 A questão central do presente artigo se 

põe, necessariamente, no plano da 

efetividade dos direitos sociais 

constitucionais trabalhistas. Não basta a 

garantia constitucional de "duração do 

trabalho normal não superior a oito horas 

diárias e quarenta e quatro semanais" 

                                                           
17 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social: XXII - redução dos riscos inerentes 

ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança; 

(Constituição da República, artigo 7o, 

inciso XIII), facultada a compensação de 

trabalho. É necessária a concretização de 

tais limites no plano dos contratos de 

emprego, ressalvadas apenas situações 

extraordinárias (Constituição da República, 

artigo 7o, inciso XVI). 

  

 A efetividade dos direitos constitucionais 

não se confunde, obviamente, com a sua 

eficácia. O estudo da eficácia das normas 

constitucionais se contenta, em síntese, com 

a sua aptidão para a produção de efeitos, 

imediatamente ou não, de modo pleno ou 

contido (consoante doutrina majoritária). O 

estudo da efetividade das normas 

constitucionais, por outro lado, pretende 

pesquisar a realização concreta do direito 

posto, ou seja, "a materialização, no mundo 

dos fatos, dos preceitos legais" o que conduz 

necessariamente a uma "aproximação, tão 

íntima quanto possível, entre o dever-ser 

normativo e o ser da realidade social", 

consoante lições de Luís Roberto Barroso 

(2012, p. 243). Há, então, como 

anteriormente delineado, a necessidade de 

análise da realidade social, política e 

econômica que envolve o fenômeno jurídico 

e, mais do que isso, o estudo de 

possibilidades jurídicas para enfrentamento 

do déficit de efetividade da norma 

constitucional em análise. 

 

 De início vale aqui destacar a 

fundamentalidade dos direitos sociais 

trabalhistas. Em síntese, são os direitos 

constitucionais trabalhistas fundamentais? 

Há diferença, em relação ao regime 

jurídico, entre direitos trabalhistas (artigos 

7o, 8o e 9o) e direitos individuais 

consagrados no artigo 5o da Constituição 

da República? Por fim: os direitos 
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constitucionais trabalhistas são plena e 

diretamente exigíveis, nos mesmos termos 

em que são os direitos fundamentais 

individuais? A resposta, para todas as 

perguntas, deve ser positiva. 

 

 Os direitos constitucionais trabalhistas, 

fixados principalmente nos artigos 7o, 8o e 

9o da Carta da República, são direitos 

fundamentais. Tal afirmação pode decorrer 

tanto de uma análise formal, topográfica, 

quanto material, que destaca a relevância 

dos bens jurídicos tutelados.  

 

  Formalmente, em análise topográfica 

dos direitos constitucionais sociais 

trabalhistas, é simples a constatação de sua 

fundamentalidade. Basta verificar que as 

normas contidas nos artigos 7o, 8o e 9o da 

Constituição da República se inserem no 

Capítulo II (Dos Direitos Sociais) do Título 

II (Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais). Visto, então, que a 

Assembleia Nacional Constituinte de 

1987/1988 decidiu, soberanamente, gravar 

como fundamentais os direitos sociais 

trabalhistas, o que, por si só, já deve servir 

de argumento para seu tratamento jurídico 

em tais termos. Mas não é só. 

 

  Materialmente, nos termos da análise de 

Ingo Wolfgang Sarlet, há que se reconhecer 

também a fundamentalidade dos direitos 

sociais constitucionais, dentre eles os 

trabalhistas. Para o citado autor "os 

direitos fundamentais só podem ser 

considerados verdadeiramente 

fundamentais quando e na medida em que 

lhes é reconhecido (e assegurado) um regime 

jurídico privilegiado no contexto da 

arquitetura constitucional" (SARLET, 

2009, p. 488). Tal regime jurídico 

privilegiado consiste, em síntese, em 

proteção especial contra revisão do 

legislador constitucional reformador 

(cláusulas pétreas) e aplicação direta e 

imediata. Em síntese, a fundamentalidade 

material decorre da aplicação, aos direitos 

sociais, das regras constitucionais dos 

artigos 60, parágrafo 4o, inciso IV, e 5o, 

parágrafo primeiro.  

  

 Com relação ao segundo critério (aqui 

visto primeiramente), de aplicação direta e 

imediata dos direitos fundamentais, a 

análise parece ser mais simples, pois a 

norma constitucional do artigo 5o, 

parágrafo 1o, expressa e claramente dispõe 

que "as normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação 

imediata", não restringindo tal comando ao 

disposto no Capítulo I, do Título II, que 

trata dos direitos e deveres individuais e 

coletivos. Não obstante tal compreensão, 

há quem sustente que o fato de ser 

parágrafo (primeiro) do artigo 5o restringe 

a aplicação da norma às situações de seu 

caput e incisos, sem que se irradie para os 

demais artigos constitucionais. Ingo 

Wolfgang Sarlet, reafirmando a 

fundamentalidade material e em 

interpretação sistemática do Texto 

Constitucional, rebate a crítica e explica: 

 
"Neste sentido, percebe-se, desde logo, que o 

Constituinte não pretendeu (e nem é 

legítimo presumir isto!) excluir, os direitos 

políticos, de nacionalidade do âmbito do art. 

5o, parágrafo 1o, de nossa Carta, que, assim 

como os direitos sociais, integram o conjunto 

dos direitos cuja fundamentalidade foi 

expressamente afirmada na Constituição. 

(...) Parece evidente que a ausência de uma 

distinção expressa entre o regime dos 

direitos sociais e os demais direitos 
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fundamentais, somada ao texto do parágrafo 

1o do artigo 5o da CF, ainda mais em face da 

circunstância de que os direitos sociais (mas 

pelo menos os elencados no Título II da CF) 

são direitos fundamentais, deve prevalecer 

sobre uma interpretação notadamente 

amparada em critério meramente 

topográfico". (SARLET, 2009, p. 489). 

 

 Com relação ao primeiro critério, 

impossibilidade de reforma, a defesa é um 

tanto mais complexa, vez que a análise 

literal do disposto no artigo 60, parágrafo 

4o e inciso IV pode conduzir a uma 

compreensão distorcida. A regra citada 

define a impossibilidade de reforma 

constitucional por emenda apenas no que 

concerne aos "direitos e garantias 

individuais", o que excluiria, em 

perspectiva literal, os direitos 

constitucionais fundamentais que não 

constam do rol do artigo 5o. De início 

Sarlet afasta tal leitura, com os seguintes 

argumentos: 

 
"Caso fôssemos nos aferrar a esta exegese de 

cunho estritamente literal, teríamos de 

reconhecer que não apenas os direitos sociais 

(artigos 6o a 11), mas também os direitos de 

nacionalidade (artigos 12 e 13), bem como os 

direitos políticos (artigos 14 a 17, com 

exceção do direito de voto, já previsto no 

elenco do inciso IV do parágrafo 4o do art. 

60) estariam todos excluídos da proteção 

outorgada pela norma contida no artigo 60, 

parágrafo 4o, inciso IV, de nossa Lei 

Fundamental. Aliás, por uma questão de 

coerência, até mesmo os direitos coletivos 

(de expressão coletiva) constantes no rol do 

artigo 5o não seriam merecedores desta 

proteção. Já esta simples constatação indica 

que tal interpretação dificilmente poderá 

prevalecer, pelo menos não na sua versão 

mais extremada." (SARLET, 2009, p. 490). 

 

 

 Para o citado autor a proteção referente 

às cláusulas pétreas deve decorrer de 

interpretação sistemática do texto 

constitucional. Explica que a Constituição 

da República não faz distinção expressa 

entre "direitos de liberdade (defesa) e os 

direitos sociais, inclusive no que diz com 

eventual primazia dos primeiros sobre os 

segundos". O autor defende também a 

existência de "íntima vinculação dos 

direitos fundamentais sociais com a 

concepção de Estado", conforme normas do 

artigo 1o, incisos I, II e III, bem como do 

artigo 3o, incisos I, III e IV. (SARLET, 

2009, p. 491-492). Tal constatação permite 

inferir uma identidade da Constituição, que 

consagra limites materiais implícitos à 

reforma constitucional. Insiste também o 

citado autor, em perspectiva lógica, ao 

argumentar que "um extenso rol de direitos 

sociais no título dos direitos fundamentais 

seria, na verdade, destituída de sentido, 

caso o Constituinte, ao mesmo tempo, lhes 

tivesse assegurado proteção jurídica 

diminuída." (SARLET, 2009, p. 492). Por 

fim e não menos importante no que 

concerne ao presente estudo, há direitos 

constitucionais trabalhistas que são 

claramente de titularidade individual, em 

consonância então com a literalidade da 

regra do artigo 60, parágrafo 4o, inciso IV. 

Ora, o destinatário do direito a férias, 13o 

salário, salário mínimo e limitação de 

jornada é o indivíduo, da mesma forma que 

"é o indivíduo que tem direito à saúde, 

assistência social, aposentadoria, etc." 

(SARLET, 2009, p. 492). Por fim, sintetiza 

SARLET (2009, p. 494), que "a função 

precípua das assim denominadas 'cláusulas 

pétreas' é a de impedir a destruição dos 

elementos essenciais da Constituição, 
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encontrando-se, neste sentido, a serviço da 

preservação da identidade constitucional, 

formada justamente pelas decisões 

fundamentais tomadas pelo Constituinte". 

 

 Assim, não há diferença, em relação ao 

regime jurídico, entre direitos trabalhistas 

(artigos 7o, 8o e 9o) e direitos individuais 

consagrados no artigo 5o da Constituição 

da República. São todos fundamentais, 

gravados de imutabilidade, reveladores das 

mais importantes decisões do legislador 

constituinte originário. E mais, os direitos 

constitucionais trabalhistas são plena e 

diretamente exigíveis, nos mesmos termos 

em que são os direitos fundamentais 

individuais. É possível inferir, portanto, 

que empregadores e Estado têm o dever de 

observar os direitos fundamentais do 

cidadão trabalhador, ainda que não 

expressos na específica legislação 

trabalhista. A norma empresarial, o agir 

patronal ou a atuação estatal contrários ao 

direito constitucional fundamental social 

deve receber competente reprimenda,     nos 

termos da ordem jurídica vigente.18 

 

 Portanto, limite de jornada não superior 

a 8 horas e de disponibilidade semanal de 

trabalho em 44 horas é expressão de 

garantia básica de direito fundamental, 

insuscetível de redução de seu alcance por 

norma infraconstitucional ou por 

interpretação retrospectiva. Como tal limite 

é atualmente visto apenas como referência, 

forçoso é constatar que a norma 

                                                           
18 Sobre a aplicação direta e imediata de direitos 

constitucionais sociais trabalhistas veja artigo do 

autor, intitulado "A eficácia dos Direitos 

Fundamentais no âmbito das relações trabalhistas", 

publicado na Revista LTr., ano 75, outubro de 2011. 

págs. 1209 a 1218. Disponível também em 

www.direitodotrabalhoessencial.com.br. 

constitucional do artigo 7o, inciso XIII não 

tem a efetividade que deveria ter. Tal 

constatação, entretanto, impõe um desafio: 

como efetivar tal conteúdo constitucional? 

Duas são as possibilidades, sendo uma no 

campo da interpretação constitucional e 

outra no plano da aplicação estratégica de 

seu conteúdo. No que concerne à 

interpretação é necessário que se reafirme o 

anteriormente exposto no presente 

trabalho: somente extraordinariamente 

pode haver exigência de jornada de 

trabalho superior a 8 horas, devendo tal 

extrapolação de limites ser remunerada 

com acréscimo de adicional constitucional. 

Sobre aplicação estratégica há duas 

perspectivas, dependendo da situação 

concreta: caracterização de trabalho 

escravo e/ou de dano existencial, o que 

atingirá, efetivamente, o empregador. 

 

5. Trabalho escravo e sobrejornada. 

 
 O trabalho escravo é uma das maiores 

vergonhas do Brasil desde sempre e persiste, 

ainda que com novos contornos, neste início de 

século XXI. É triste constatar que 2.063 

trabalhadores tiveram que ser resgatados da 

escravidão pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego no ano de 2013, em 179 operações que 

inspecionaram 300 estabelecimentos. Pior ainda 

é saber que os números certamente são bem 

maiores do que os oficiais. Os dados, 

alarmantes, constam da seguinte tabela: 
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Tabela X - Quadro Geral das Operações de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo - 

SIT/SRTE 1995 a 2013 

 

Ano Operações Estabelecimentos 

Inspecionados 

Trabalhadores 

Resgatados 

2013 179 300 2063 

2012 141 255 2750 

2011 170 341 2485 

2010 142 310 2628 

2009 156 350 3769 

2008 158 301 5016 

2007 116 206 5999 

2006 109 209 3417 

2005 85 189 4348 

2004 72 276 2887 

2003 67 188 5223 

2002 30 85 2285 

2001 29 149 1305 

2000 25 88 516 

1999 19 56 725 

1998 17 41 159 

1997 20 95 394 

1996 26 219 425 

1995 11 77 84 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relatórios Específicos de Fiscalização para Erradicação do 

Trabalho Escravo. 

 

 Quem explora trabalho em condições 

análogas à escravidão certamente faz pouco do 

Estado Democrático de Direito, que consagrou 

princípios constitucionais reveladores de 

direitos fundamentais inafastáveis, conforme 

visto anteriormente. A reprimenda nestes casos 

deve ser extremamente severa, sob pena do 

reconhecimento da falência do Estado. No 

trabalho escravo o ser humano é visto pelo 

explorador como sua propriedade, ou apenas 

uma peça integrante de seu complexo 

empresarial, em uma repugnante relação 

dominial, em que não há mera subordinação 

jurídica, mas verdadeira sujeição pessoal. O 

alcance do poder de fato do patrão escravista 

não se restringe ao modo da prestação 

laborativa e invade os mais elementares 

aspectos da vida privada do trabalhador. Tais 

absurdos não decorrem de ausência de regra 

legal, mas da sensação de impunidade que 

vigora nas relações capital-trabalho. O Código 

Penal brasileiro tipifica, em seu artigo 149, o 

crime de Redução a condição análoga à de 

escravo19. Tal conformação legal pode e deve 

                                                           
19 Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de 

escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou 

a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições 

degradantes de trabalho, quer restringindo, por 

qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida 

contraída com o empregador ou preposto:  

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da 

pena correspondente à violência. 

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:  

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por 

parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local 

de trabalho;  

II – mantém vigilância ostensiva no local de 

trabalho ou se apodera de documentos ou objetos 

pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no 

local de trabalho. 
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servir de parâmetro também para punições 

trabalhistas concernentes à reparação de danos 

(individuais e coletivos). 

 

 Análise da Constituição da República em 

conjunto com o disposto no caput do artigo 149 

do Código Penal permite a determinação dos 

bens jurídicos protegidos no caso em exame: 

dignidade da pessoa humana, liberdade, vida, 

saúde e segurança do cidadão trabalhador. 

 

 Ainda há entendimento doutrinário e 

jurisprudencial no sentido da exigência de 

privação da liberdade de locomoção (liberdade 

de ir e vir) para que se configure o ilícito penal, 

o que tornaria insuficiente a caracterização das 

condutas de agressão à dignidade, à vida, à 

saúde e segurança do trabalhador para a 

criminalização do agente. Tal compreensão se 

baseia na topografia do tipo penal do artigo 

149, inserido que está no Capítulo VI, “Dos 

crimes contra a liberdade individual”, do Título 

I, “Dos crimes contra a pessoa”. Assim, a 

restrição da liberdade de ir e vir seria 

imprescindível à caracterização do ilícito. Os 

Auditores Fiscais do Trabalho Vitor Araújo 

Filgueiras e Jeane Sales Alves (2014, p. 313) 

discordam da compreensão supra e explicam: 

 

Além de poder atentar diretamente contra a 

liberdade individual (apesar de não haver, 

em geral, tal necessidade), a compulsão do 

capital ameaça a saúde dos trabalhadores, 

dignidade, segurança, e, inclusive, 

desconhece o limite físico do próprio 

elemento que lhe sustenta. Segundo Silva 

(2006), a vida útil dos trabalhadores no corte 

de cana nas décadas de 1990 e 2000 girava 

entre 10 e 15 anos, ou seja, menor do que os 

referidos 20 anos dos escravos do século 

XIX. 

                                                                                         
§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é 

cometido: 

I – contra criança ou adolescente;  

II – por motivo de preconceito de raça, cor, étnia, 

religião ou origem. 

 Também no sentido mais amplo do tipo 

penal José Cláudio Monteiro de Brito (2014, p. 

27) esclarece que o STF já decidiu que “o crime 

tipificado no artigo 149 do Código Penal deve 

ser entendido como uma das hipóteses de crime 

contra a administração do trabalho, uma vez 

que esses crimes (...) não estariam previstos, de 

forma taxativa” no título próprio (Título IV, 

"Dos crimes contra a organização do trabalho"). 

 

 A doutrina, tanto no âmbito penal quanto 

na seara trabalhista, é no sentido de que para a 

constatação do crime previsto pelo artigo 149 

do Código Penal é necessária a caracterização 

da relação de trabalho, que será ou não 

reconhecida como relação de emprego a 

depender das circunstâncias fáticas. 

Normalmente as situações de trabalho escravo 

indicam a presença dos requisitos do artigo 3º 

da CLT. Condutas semelhantes e que não 

envolvem uma relação de trabalho (com ou sem 

vínculo de emprego) poderão caracterizar 

crimes diversos, como constrangimento ilegal, 

sequestro, cárcere privado, dentre outros, mas 

não aquele previsto pelo artigo 149 do Código 

Penal. 

 

 Sete são, basicamente, as condutas ilícitas 

previstas no artigo 149 do Código Penal: 

trabalhos forçados, jornada exaustiva, 

condições degradantes, restrição de locomoção, 

cerceamento de transporte, vigilância ostensiva 

e apropriação de documentos. Ao presente 

artigo interessa a redução ao trabalhador à 

condição análoga à de escravo em decorrência 

de jornada exaustiva, que merece análise 

detida, visto não ser imediatamente associável 

(na prática cotidiana) ao trabalho escravo, pois 

o excesso de jornada no Brasil parece ser a 

regra, conforme anteriormente exposto. 

 

 José Cláudio Monteiro Brito Filho (2010, p. 

70) defende que a caracterização do trabalho 

escravo por jornada exaustiva exige a 

extrapolação dos limites constitucionais fixados 

no inciso XIII do artigo 7º da Constituição da 
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República e inobservância aos limites celetistas 

para a sobrejornada (artigo 59), além de 

prejuízo, ainda que potencial, à saúde do 

trabalhador. Destaca, por fim, a imposição da 

sobrejornada pelo contratante, com anulação 

da vontade do trabalhador. 

 

 Wilson Ramos Filho (2008) faz análise 

objetiva do que seja jornada exaustiva: 

 

Perseguindo a mesma linha de raciocínio que 

se adotou para a caracterização das 

“condições degradantes de trabalho”, 

constata-se que a legislação “legaliza” a 

prestação de horas para além da carga 

horária diária máxima, ao estipular que se 

remunere tal carga horária como “horas 

extras”, ou seja, com adicional de 50%. 

Sendo assim, o direito do trabalho autoriza o 

empregador a exigir do empregado horas de 

trabalho além do limite constitucional de 

oito horas diárias, cumpridas dadas 

condições, irrelevantes na presente linha de 

argumentação. 

 

O tipo penal alude a jornadas exaustivas. 

Obviamente tal qualificação deve adequar-

se à forma que cada trabalho assume, pois, 

em um trabalho mais intenso, mais 

rapidamente se atinge a exaustão, enquanto 

em um trabalho meramente contemplativo 

pode prolongar-se por muito mais tempo 

antes que condições de esgotamento 

equivalentes se instalem. Por essa razão, a 

legislação prevê intervalos intrajornadas 

mais frequentes naqueles. Mas, 

independentemente de tais ponderações, na 

busca de um critério objetivo para tal 

caracterização, seria possível identificar 

como jornada exaustiva (qualquer que seja a 

atividade) aquela exigida, regularmente, do 

trabalhador, para além da décima hora em 

uma mesma jornada diária; ou seja, para 

todo trabalho a décima hora, em um mesmo 

dia, se imporia como o limite quantitativo. 

Note-se que o caput do artigo 149 menciona 

três situações que caracterizariam o trabalho 

em condições análogas à de escravo, sendo a 

primeira delas a submissão a trabalho 

forçado ou a jornadas exaustivas, e 

exatamente nesse contexto que se deve 

perquirir a melhor hermenêutica. Para o 

legislador, essa primeira forma de trabalho 

em condições análogas à de escravo consiste 

não apenas naquela descrita 

internacionalmente como “trabalho 

forçado”, muitas vezes associado à restrição 

à liberdade de locomoção, mas também 

naquele prestado em relações em que o 

empregador exige do empregado trabalho 

em quantidade (máximo de dez horas 

diárias) ou em intensidade superiores forças 

humanas, remetendo a um critério 

qualitativo para mais adequada 

configuração. A questão adquire relevância 

quando se consideram as importantes 

alterações na maneira de se gerirem as 

empresas, experimentadas em nosso novo, e 

precário, mundo do trabalho (ALVES, 

2000), identificadoras de um novo espírito 

do capitalismo (BOLTANSKI & 

CHIAPELO, 2002) no qual a intensidade do 

trabalho resta potencializada para 

ampliação crescente das margens de lucro. 

Sendo assim, independentemente de o 

empregador remunerar as horas extras 

corretamente, sempre que exigir do 

empregado, com habitualidade, horas de 

trabalho que ultrapassem o limite máximo 

de dez horas diárias, uma situação fática de 

exigência de jornadas exaustivas se 

consuma. (RAMOS FILHO, 2008) 

 

 O ponto referencial de compreensão do crime 

e ilícito trabalhista deve ser, assim, a imposição 

de sobrejornada sem que tenha o trabalhador, 

na prática, o direito de se insurgir contra a 

determinação patronal, de modo a prejudicar o 

empregado em sua vida privada (saúde e 

segurança, além de inserção comunitária, 

familiar, política, religiosa). Diante do exposto 
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no presente estudo caracteriza-se a jornada 

exaustiva sempre que houver, ordinariamente, 

inobservância ao limite constitucional de 

disponibilidade diária ou semanal de trabalho, 

independentemente do quantum, ou seja, de 

quantas horas extraordinárias empreendeu o 

trabalhador. Os pontos característicos serão a 

habitualidade da sobrejornada imposta pelo 

empregador20 e o potencial prejuízo à 

integridade física ou moral do cidadão 

trabalhador. 

 

6. Dano existencial e sobrejornada. 

 

 Sem pretender incentivar o que se 

costuma cognominar “indústria do dano 

moral”, é necessário estudar a estreita 

relação existente entre o dano existencial e 

a sobrejornada. Doutrina e jurisprudência, 

além da normatização heterônoma, lidam 

cotidianamente com diversas possibilidades 

de responsabilidade civil no âmbito 

trabalhista, surgindo agora novo instituto, 

intitulado “dano existencial”. Rodolfo 

Pamplona Filho e Luiz Carlos Vilas Boas 

Andrade Jr. (2014, p. 557) criticam tal 

"novidade" e se referem à “torre de babel 

das novas adjetivações do dano”. 

Compreendem tal fenômeno relacionado à 

positivação constitucional da dignidade 

humana como fundamento da República: 

 

                                                           
20 Tal imposição, conforme será visto adiante no 

item 6, decorre de mera subordinação jurídica, não 

sendo exigível, para sua caracterização, sujeição 

pessoal, uso de força física ou coação moral. Tal 

constatação decorre da restrição fática ao 

inconformismo contratual obreiro decorrente da 

inaplicabilidade da regra constitucional de garantia 

de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa 

causa (artigo 7o, inciso I, CR), o que, na prática, 

inviabiliza a recusa do trabalhador quanto ao 

cumprimento de trabalho em sobrejornada. 

A elevação do princípio da dignidade da 

pessoa humana como fundamento de todo o 

ordenamento jurídico brasileiro acabou 

gerando uma expansão qualitativa, na 

medida em que novos interesses, sobretudo 

de natureza existencial e coletiva, passam a 

ser considerados pelos tribunais como 

merecedores de tutela, consubstanciando-se 

a sua violação em novos danos ressarcíveis. 

 

 Entendem os citados autores que os 

danos extrapatrimoniais autônomos 

previstos no sistema jurídico brasileiro são 

apenas três: material, moral e à imagem. Os 

“novos danos” (estético, psicológico, 

existencial, biológico, dentre outros) 

seriam, em tal linha, meras adjetivações 

doutrinárias e jurisprudenciais. Não 

obstante a crítica é possível a análise do 

dano existencial e de sua relação com a 

sobrejornada, ainda que se compreenda, 

conforme o caso, tratar-se de dano moral 

em sua conceituação clássica. O que 

importa, aqui, é o reconhecimento do dano 

indenizável e sua suficiente reparação em 

casos de sobrejornada ordinária. 

 

 Sônia Mascaro Nascimento (2014, p. 

967) relata a criação da expressão “danno 

esistenziale” na doutrina italiana como 

originária do tratamento jurídico da 

situação juslaboral em questão no Brasil e 

traz sua conceituação: 

 
[...] qualquer prejuízo que o ilícito [...] 

provoca sobre atividades não econômicas do 

sujeito, alterando seus hábitos de vida e sua 

maneira de viver socialmente, perturbando 

seriamente sua rotina diária e privando-o da 

possibilidade de exprimir e realizar sua 

personalidade no mundo externo. [...] O 

dano existencial funda-se sobre a natureza 

não meramente emotiva e interiorizada 

(própria do dano moral), mas objetivamente 
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constatável do dano, através da prova de 

escolhas de vida diversas daquelas que 

seriam feitas, caso não tivesse ocorrido o 

evento danoso. 

 

 O dano existencial vem sendo 

reconhecido pela doutrina e jurisprudência 

trabalhistas no Brasil e tem como 

característica mais marcante a frustração 

de um projeto de vida em decorrência de 

ato ilícito trabalhista patronal decorrente 

de limitações impostas à plena realização de 

direitos de personalidade por excesso de 

trabalho. A reparação do dano impõe, 

portanto, a comprovação de ilícito 

trabalhista (relacionado ao excesso de 

trabalho, principalmente e com destaque 

para o presente estudo), prejuízo referente a 

projeto de vida e nexo de causalidade entre 

ambos. 

 

 O dano existencial nas relações de 

trabalho decorre, regra geral (que comporta 

exceções), do desrespeito patronal aos 

períodos de descanso do empregado e aos 

limites de jornada. O empregado explorado 

tem comprometida sua inserção 

comunitária, religiosa, política e, 

principalmente, familiar. O excesso de 

trabalho prejudica a família do trabalhador 

não só por sua ausência física, mas, 

também, pela perda da qualidade da 

presença, vez que a exaustão física e mental 

prejudica a vida familiar plena. Assim, os 

projetos de vida e as relações pessoais do 

trabalhador ficam prejudicados em 

decorrência do excesso de trabalho imposto 

pelo empregador.  

 

 Na prática o principal ponto distintivo 

do dano existencial é o prejuízo ao projeto 

de vida do empregado, sendo, aqui, 

essencial a análise da imposição do excesso 

de trabalho pelo empregador. A pergunta 

básica é: exige-se sujeição pessoal ou a mera 

subordinação jurídica21 é suficiente à 

caracterização da imposição ilícita de 

sobrejornada? A subordinação jurídica no 

contexto atual do capitalismo brasileiro e 

principalmente da legislação trabalhista 

permissiva no que tange à rescisão 

contratual injustificada tende a ser 

suficiente à caracterização da imposição de 

excesso de trabalho. Não há necessidade de 

que o empregador, pela força (física ou 

moral), imponha irremediavelmente sua 

vontade contra eventual decisão contrária 

do trabalhador. O risco de perder o 

emprego mesmo imotivadamente faz com 

que o trabalhador acate ordens patronais 

abusivas ou ilícitas (do ponto de vista 

trabalhista) e cumpra jornadas que 

comprometem sua inserção familiar e seus 

projetos de vida. Mesmo quando a 

sobrejornada é remunerada, interessando 

em tese também ao empregado, é possível a 

caracterização do dano existencial. 

 

 Os tribunais trabalhistas decidem litígios 

que envolvem o dano existencial decorrente 

de sobrejornada e determinam sua 

reparação: 

                                                           
21 Maurício Godinho Delgado (2014, p. 303) 

estabelece distinção entre subordinação jurídica e 

sujeição pessoal: "Como se percebe, no Direito do 

Trabalho a subordinação é encarada sob um prisma 

objetivo: ela atua sobre o modo de realização da 

prestação e não sobre a pessoa do trabalhador. É, 

portanto, incorreta, do ponto de vista jurídico, a 

visão subjetiva do fenômeno, isto é, que se 

compreenda a subordinação como atuante sobre a 

pessoa do trabalhador, criando-lhe certo estado de 

sujeição (status subjectiones). Não obstante essa 

situação de sujeição possa concretamente ocorrer, 

inclusive com inaceitável frequência, ela não 

explica, do ponto de vista sociojurídico, o conceito e 

a dinâmica essencial da relação de subordinação." 
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 EMENTA: DANO EXISTENCIAL. A 

indenização por dano moral decorrente do 

contrato de trabalho pressupõe a existência 

de um ato ilícito praticado pelo empregador, 

de um prejuízo suportado pelo ofendido e do 

nexo de causalidade entre a conduta 

injurídica do primeiro e o dano 

experimentado pelo último, a teor dos arts. 

186, 927 do CC e art. 7°, XXVIII da CR/88. 

Verificando-se no caso em discussão que o 

reclamado exigia cumprimento de jornada 

desumana e extenuante de trabalho, com 

patente prejuízo ao direito ao descanso e ao 

lazer, não há dúvida quanto à configuração 

dos danos morais. (TRT, 3a. Região, 1a 

Turma, RO, processo n. 0001527-

60.2013.5.03.0086, relator juiz convocado 

Paulo Eduardo Queiroz Gonçalves, 

publicação em 06/08/2014, disponível em 

www.trt3.jus.br, consulta em 04/11/2014). 

 

 JORNADA DE TRABALHO 

EXCESSIVA. DANO MORAL. 

CABIMENTO - A excessiva jornada de 

trabalho a que era submetido o reclamante  

impossibilitava-o de relacionar-se 

adequadamente com sua família, bem como 

o impedia de sociabilizar-se, além de não 

assegurar ao trabalhador a reposição das 

energias despendidas ao longo da jornada 

laboral. Sua relação de trabalho era 

manifestamente sujeita a condição ilegal de 

domínio do empregador, pois submetido à 

jornada excessiva e de trabalho degradante, 

restando frustrado, inclusive,  seu projeto de 

vida de angariar melhor colocação no 

mercado de trabalho, tendo em vista a 

dificuldade de realizar um curso 

profissionalizante em virtude de labor 

excessivo. Patente a configuração do dano, 

que corresponde à dor moral que uma pessoa 

sofre quando lesado um direito não 

patrimonial seu, que lhe atinge a 

personalidade e a dignidade da pessoa 

humana, a ensejar a reparação dos prejuízos 

(danos) causados, com previsão no art. 5º, 

X, da Constituição Federal e artigos 186 e 

927, ambos do Código Civil. Recurso 

patronal que se nega provimento, neste 

tópico. (TRT, 6a Região, 2a Turma, 

processo RO 0000757-12.2012.5.06.0121, 

relator Desembargador Acácio Júlio Kezen 

Caldeira, disponível em www.trt6.jus.br, 

consulta em 04/11/2014). 
 

 

 Ainda que tenham negado a pretensão 

obreira são significativas, por seus 

fundamentos, as seguintes decisões do 

Tribunal Superior do Trabalho e do 

Tribunal Regional do Trabalho da 6a 

Região: 
 

 AGRAVO DE INSTRUMENTO EM 

RECURSO DE REVISTA. DANOS 

MORAIS. PRESTAÇÃO EXCESSIVA DE 

HORAS EXTRAS. 1. O e. TRT registrou 

que -o reclamante trabalhava 

essencialmente em atividades externas, 

consistentes em viagens bastante frequentes 

(vide diversos bilhetes aéreos carreados aos 

autos pelo próprio trabalhador, fls. 33/68), 

inclusive algumas internacionais (como 

admitido às fls. 03 e 432), e havia controle de 

sua jornada com, 'o acesso ao sistema de 

ponto feito pela internet e de forma 

quinzenal', conforme afirmou a testemunha-. 

Manteve a condenação derredor das horas 

extras, tendo por base a jornada fixada na 

origem (de 8h:30 às 22h:30), com 1h:30 de 

intervalo intrajornada, de segunda a sexta-

feira. Na sequência, consignou que -A 

prestação habitual de horas extras não 

enseja indenização a título de danos morais, 

até porque dispõe o empregado de meios 

legais e judiciais para enfrentar a situação. 

Cumpre registrar, ainda, que a conquista 

jurídica e sua elevação a nível constitucional 

(art. 5º, V, in fine) deve ser reivindicada de 

forma séria e bem fundamentada, sob pena 

de banalização e descrédito-. 2. O dano 

existencial, ou o dano à existência da pessoa, 



NEWSLETTER “Global to Local Law News” 

ISSN: 2183-721X  

 

 
 

A presente Newsletter destina-se a ser distribuída entre clientes, colegas e amigos e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstrata, não 
substituindo o recurso a aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos, pelo que, não deve servir de base para qualquer tomada de 
decisão sem assistência profissional qualificada.  Os artigos científicos e de opinião  publicados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores. O 
conteúdo desta Newsletter "Global to Local Law News" não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso 
deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto ou deixar de receber a nossa Newsletter contate-nos: nrdcadvogados@gmail.com ou visite o 
nosso site www.nrdc-advogados.com. 

 
© NRDC - Escritório de Advogados 2016 

25 

 

-consiste na violação de qualquer um dos 

direitos fundamentais da pessoa, tutelados 

pela Constituição Federal, que causa uma 

alteração danosa no modo de ser do 

indivíduo ou nas atividades por ele 

executadas com vistas ao projeto de vida 

pessoal, prescindindo de qualquer 

repercussão financeira ou econômica que do 

fato da lesão possa decorrer.- (ALMEIDA 

NETO, Amaro Alves de. Dano existencial: a 

tutela da dignidade da pessoa humana. 

Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 6, n. 

24, mês out/dez, 2005, p. 68), hipótese aqui 

não verificada. 3. Nesse contexto, não se 

divisa violação dos arts. 5º, V, e X, da 

Constituição da República e 927 do CCB. 

Agravo de instrumento conhecido e não 

provido. (TST, 1a Turma, AIRR - 308-

86.2012.5.03.0008, relator Ministro Hugo 

Carlos Scheuermann, publicação em 

23/05/2014, disponível em www.tst.jus.br, 

consulta em 04/11/2014). 
 

 EMENTA: DANOS EXISTENCIAIS. 

INDEFERIMENTO. JORNADA EXAUSTIVA 

NÃO CONFIGURADA. Dano existencial é 

expressão usada para designar as lesões que 

comprometem a liberdade de escolha e frustram 

o projeto de vida que a pessoa elaborou para sua 

realização como ser humano. Nos danos 

desse jaez, o ofendido se vê privado do 

direito fundamental, constitucionalmente 

assegurado, de, respeitando o direito alheio, 

livremente dispor de seu tempo fazendo ou 

deixando de fazer o que bem entender. Em 

última análise, ele se vê alijado em seu 

direito à liberdade e ferido em sua dignidade. 

E esse, não é o caso dos autos, vez que não 

provada a jornada exorbitante contida na 

peça de ingresso. Recurso patronal a que se 

dá parcial provimento. (TRT, 6a Região, 2a 

Turma, Processo n. 0000655-

84.2012.5.06.0122, relator Desembargador 

Paulo Alcântara, disponível em 

www.trt6.jus.br, consulta em 04/11/2014). 

 

Recentemente e pela primeira vez a 

imprensa brasileira deu destaque a processo 

judicial trabalhista envolvendo dano 

existencial. O título da notícia no site do 

TRT da 4ª Região (21/07/2014) foi bastante 

efetivo no sentido de trazer o tema à 

reflexão mais ampla: “Trabalhadora que 

teve o casamento prejudicado por exigência 

de jornadas muito extensas deve ser 

indenizada por dano existencial.” O assunto 

gerou debates tanto na grande mídia 

quanto nas redes sociais. Parte considerável 

dos entrevistados entendeu injustificada a 

indenização, vez que a trabalhadora não foi 

fisicamente obrigada ao trabalho 

extraordinário e que na prática teria optado 

por investir em sua carreira em detrimento 

do casamento. Tal "escolha" não deveria, 

segundo muitos, ensejar reparação a cargo 

do empregador. Nos autos do processo a 

decisão do Tribunal Regional do Trabalho 

da 4ª Região, por sua 4ª Turma, foi no 

sentido de que a "árdua rotina de trabalho 

restringia as atividades que compõem a 

vida privada" da trabalhadora, o que 

comprometeu a realização de seu projeto de 

vida consistente na vida matrimonial.22 A 

fundamentação do acórdão e os detalhes do 

                                                           
22 EMENTA: DANO EXISTENCIAL. As condições 

em que era exercido o trabalho da reclamante no 

empreendimento réu apontam a ocorrência de dano 

existencial, pois sua árdua rotina de trabalho 

restringia as atividades que compõem a vida privada 

lhe causando efetivamente um  prejuízo  que 

comprometeu a realização de um projeto de vida. No 

caso, a repercussão nociva do trabalho na reclamada 

na existência da autora é evidenciada com o término 

de seu casamento enquanto vigente o contrato 

laboral, rompimento que se entende provado nos 

autos teve origem nas exigências da vida profissional 

da autora. (TRT, 4a Região, 4a Turma, RO, 

processo 0001533-23.2012.5.04.0006, publicação em 

10/07/2014, disponível em www.trt4.jus.br, consulta 

em 04/11/2014). 
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processo merecem o destaque dado pela 

imprensa brasileira e pelo presente estudo: 
 

No presente caso, o contrato de trabalho da 

reclamante com a parte ré estendeu-se de 

04.06.2007 a 01.09.2012 (termo de rescisão 

das fls. 54/55). Seu trabalho na reclamada - 

empresa de logística - desenvolveu-se como 

analista de gestão, com o controle de 

indicadores (de custo, de movimentação de 

carga, abastecimento de veículos, melhoria 

contínua) e como coordenadora de processos 

(controle de diesel, financeiro, recursos 

humanos, faturamento) de unidades da ré 

neste Estado. Portanto, o trabalho da 

reclamante envolvia o controle de inúmeros 

setores da empresa de logística. Ainda, 

constata-se que, durante a contratualidade, 

a trabalhadora executava extensa jornada 

laboral, das 08h às 20h de segunda a sexta-

feira, das 08h às 16h aos sábados e das 08h 

às 13h em dois domingos ao mês. Também 

está demonstrado nos autos que teve, por 

exemplo, que comparecer à empresa em 

razão de acidente de trabalho fatal quando 

se encontrava em um parque aquático com o 

marido em um domingo. Resta 

incontroversa, igualmente, a realização de 

viagens ao interior do Estado para visitação 

das estações da reclamada (depoimento da 

preposta - fl. 324, verso). 

 

As condições em que era exercido o trabalho 

da reclamante no empreendimento réu 

apontam a ocorrência da dano existencial, 

pois sua árdua rotina de trabalho restringia 

o exercício das atividades que compõem a 

vida privada lhe causando efetivamente um  

prejuízo  que comprometeu a realização de 

um projeto de vida. De fato, a reclamante 

tinha poucas horas para dedicar-se, por 

exemplo, ao descanso, ao convívio familiar e 

social e ao lazer, atividades que orientam o 

plano existencial de cada indivíduo. No caso, 

a repercussão nociva do trabalho na 

reclamada na existência da autora é 

evidenciada com o término de seu 

casamento enquanto vigente o contrato 

laboral, rompimento que se têm como 

lastreado nas exigências da vida profissional 

da autora. Acerca do tema, a testemunha 

Juliana Leal Nunes afirma saber "que a 

separação dela foi porque ficava pouco em 

casa". Sobre o assunto, a autora refere em 

seu depoimento pessoal: "que a depoente se 

separou na época em que trabalhou para a 

reclamada; que a depoente no período em que 

estava desempregada ficava bastante em casa e 

seu marido chegava em casa por volta das 17h; 

que quando entrou na reclamada queria muito 

crescer profissionalmente; que passaram a se 

ver pouco em razão do trabalho; que quando a 

depoente passou para Canoas passava muito 

tempo em trajeto (viagens); que a depoente 

passou a ficar muito tempo fora; que o marido 

da depoente passou a viver "a vida dele"; que 

não se viam mais; que acabaram se separando; 

que a iniciativa para a separação foi do ex-

marido da depoente". 

 

O trabalho  desenvolvido na reclamada  

assumiu proporção prejudicial à  vida 

particular da autora, inviabilizando a 

execução das atividades capazes de lhe 

trazer realização pessoal. Há efetiva 

comprovação do dano existencial advindos 

com a conduta da reclamada resta 

demonstrado  no fato de que ocorreu o 

rompimento conjugal da reclamante. Estas 

conclusões são corroboradas pela minuciosa 

descrição das reações da autora realizada 

pelo Julgador de origem em sentença: "na 

audiência, o questionamento a respeito da 

separação foi deixado para o final. A pergunta 

foi direta: "O Rodrigo que teve iniciativa de se 

separar?" A reclamante contraiu os ombros, 

apertou os lábios, ficou com os olhos 

marejados. Não respondeu de imediato. 

Respirou e falou que sim. Não teatralizou. 

Tentou esconder a emoção, mas não conseguiu. 

Foi contida, sincera e não deixou a menor 

sombra de dúvida de que sua narrativa é 
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verdadeira". Resta, portanto,  demonstrada 

que a reclamada provocou lesão existencial à 

reclamante. (TRT, 4a Região, 4a Turma, 

RO, processo 0001533-23.2012.5.04.0006, 

publicação em 10/07/2014, disponível em 

www.trt4.jus.br, consulta em 04/11/2014). 

 

 Neste e em outros casos concretos 

similares não há que se falar em liberdade 

do trabalhador para licitamente se insurgir 

contra os abusos patronais. Por certo a 

trabalhadora necessitava do emprego e, por 

isso, empreendeu sobrejornada excessiva. 

Ora, o ser humano não pode ser reduzido a 

instrumento de trabalho. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana traz em si 

um valor comunitário, consistente até 

mesmo na proteção do indivíduo contra si 

próprio. Assim, mesmo que razoável fosse a 

tese de que a trabalhadora livremente 

optou pelo crescimento profissional em 

detrimento da vida pessoal, esposada em 

voto vencido23, não seria lícita tal "opção". 

Eis as lições de Luiz Roberto Barroso 

(2013, p. 46). 

 
O valor comunitário constitui o elemento 

social da dignidade humana, o indivíduo em 

relação ao grupo. Aqui, a dignidade é 

                                                           
23 Voto vencido, parcialmente transcrito: "Emerge 

de tais declarações o fato de que a reclamante optou 

pelo crescimento profissional, circunstância que, 

como é consabida, muitas vezes, acarreta maior 

tempo de dedicação ao trabalho, deslocamentos, 

estudos, etc., em detrimento da vida pessoal, o que, 

por evidente, ocasionou um contraste com a situação 

pessoal do tempo de desemprego. Nessa perspectiva, 

ainda que lhe fossem exigidas extensas jornadas, não 

verifico conduta ilícita da reclamada a ensejar a 

indenização postulada." (TRT, 4a Região, 4a 

Turma, RO, processo 0001533-23.2012.5.04.0006, 

publicação em 10/07/2014, disponível em 

www.trt4.jus.br, consulta em 04/11/2014). 

 

moldada pelos valores compartilhados pela 

comunidade, seus padrões civilizatórios, seu 

ideal de vida boa. O que está em questão não 

são escolhas individuais, mas 

responsabilidades e deveres a ela associados. 

A autonomia individual desfruta de grande 

importância, mas não é ilimitada, devendo 

ceder em certas circunstâncias. A dignidade 

como valor comunitário destina-se a 

promover, sobretudo: 

(...) 

b) a proteção do indivíduo contra si próprio: 

em certas circunstâncias, o Estado tem o 

direito de proteger as pessoas contra atos 

autorreferentes, suscetíveis de lhe causar 

lesão. 

 

 Assim, não é razoável supor que o 

trabalhador livremente concorde com a 

supressão de seus mais básicos direitos pelo 

simples fato de se ter silenciado durante a 

prestação laborativa exaustiva. Cabe ao 

Ministério do Trabalho e Emprego impedir 

violações e, caso ocorram, ao Poder 

Judiciário determinar a reparação do dano. 

 

 Em síntese no que concerne à 

sobrejornada é possível compreender que 

sua exigência habitual pode acarretar dano 

existencial, desde que comprove o 

trabalhador, também, prejuízo referente a 

projeto de vida e afronta a direito de 

personalidade. 

 

7. Conclusão. 

 

 É possível concluir, diante de todo o 

exposto, que a Constituição da República 

consagrou, em seu artigo 7º, inciso XIII, 

limite de jornada e não mera referência 

para pagamento ordinário. Sendo assim, 

apenas extraordinariamente (inciso XVI do 

artigo 7º) pode haver extrapolação do 

limite diário de 08 horas e da 
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disponibilidade semanal máxima de 

trabalho, fixada em 44 horas. Não há que 

se falar, portanto, em jornada legal de 10 

horas e nem muito menos em horas extras 

habituais. Caso o empregador inobserve o 

limite constitucional de jornada e exija 

sobrejornada habitual poderá haver 

caracterização de conduta trabalhista ilícita 

que enseja indenização, seja por trabalho 

escravo, seja por dano existencial. 
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"DIREITO E ACESSO À 

EDUCAÇÃO NO BRASIL." 

 

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Disposições Legais  

e Políticas Públicas. 2.1. Educação como direito 

social fundamental. 2.2. Disposições Legais 2.3. 

Frustrações e conquistas legais do transporte 

universitário. - Conclusão. - Referência 

Bibliográfica. 

 

1.INTRODUÇÃO 

O contexto social é marcado por uma 

grande necessidade em adquirir mais 

conhecimentos e cada vez mais o saber é 

requisito para diminuir ou até mesmo 

anular as desigualdades que reinam em 

todo o mundo, porém parece que tudo isso 

não passa de um belo discurso. 

 

Existir políticas públicas que definem o 

acesso à educação como prioridade não é o 

suficiente, é preciso mais que isso, a 

educação é um direito fundamental da 

sociedade e uma obrigação do Estado, a fim 

de promover o pleno desenvolvimento do 

indivíduo, bem como seu preparo para o 

                                                                                         
Coordenadora de Extensão e Ação Comunitária da 

Facer - Unidade de Rubiataba instituição mantida 

pela Associação Educativa Evangélica - 

UniEVANGÉLICA. Consultora Empresarial na área 

de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal, tem 

experiência na área de Administração Empresarial, 

com ênfase Gestão Empresarial; Administração de 

Recursos Humanos e Gestão de Pessoas; 

Planejamento Estratégico; Projetos Empresariais e 

Sociais; Empreendedorismo e Comunicação 

Empresarial. Endereço para acessar o Currículo 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0786266662200261. E-

mail: <professoramaura@live.com>. 

exercício da cidadania e sua qualificação 

para o mercado de trabalho. 

 

Uma grande porcentagem da população 

brasileira ainda é privada do acesso à 

educação superior, um dos motivos é a falta 

de transporte escolar, pois estão inseridos 

em uma sociedade onde nem todos têm 

oportunidades educacionais iguais. 

 

Sabe-se que a educação superior tem um 

impacto muito forte no desenvolvimento 

pessoal e profissional do indivíduo. Este 

impacto deve ser considerado como 

prioridade fundamental, pois, quando um 

país tem um nível de escolaridade maior, 

automaticamente gera um desenvolvimento 

significante a curto, médio e longo prazo. 

 

2. DISPOSIÇÕES LEGAIS E 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 Nos últimos anos pode-se verificar um 

consenso em torno do pensamento de que a 

educação deve ser tratada como prioridade 

pelos governantes no Brasil. Contudo, a 

realidade mostra que a educação pública de 

qualidade no Brasil ainda está muito longe 

de acontecer. Poucos sabem o significado 

prático da enunciação na Constituição 

brasileira do direito e acesso à educação 

como um direito fundamental de caráter 

social e consequentemente, o que pode-se 

exigir do Estado para a sua concretização. 

Quem de fato são os titulares do direito a 

educação? Ele pode ser exigido individual 

ou coletivamente? Abrange apenas a 
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garantia de acesso a uma vaga no ensino 

fundamental, médio e superior? Há 

mecanismos jurídicos que garantem o 

transporte para os alunos que cursam o 

ensino superior? 

 

 Aqui o desafio é explanar sobre o direito 

e acesso à educação no Brasil, buscando, 

com isso, impulsionar a busca por novas leis 

que atendam às necessidades dos 

acadêmicos que dependem diariamente do 

transporte universitário. 

 

2.1. Educação como direito social 

fundamental 

 

Preceitua o artigo 6º da Constituição 

Federal Brasileira de 1988: 

 

São direitos sociais a educação, saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. 

(BRASIL, 1988).  

 

O direito à educação, previsto no artigo 

acima, é um direito fundamental e de 

natureza social, que está detalhado no 

Título VIII, Da Ordem Social, nos artigos 

205 a 214, dispositivos que explicitam uma 

série de aspectos e detalham o modo de 

concretização desse direito e os princípios e 

objetivos que os formam, os deveres dos 

entes da Federação brasileira (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios), no 

que diz respeito à garantia deste direito, a 

infraestrutura educacional brasileira, 

separada nos seus diversos níveis e 

modalidades de ensino, bem como a 

previsão de um sistema de financiamento 

próprio, que conta com vinculação 

constitucional independente de receitas. 

Explica quais parâmetros que deverão 

pautar a atuação dos legisladores e dos 

administradores públicos e critérios que o 

judiciário deverá usar quando chamado a 

julgar assuntos relacionados à 

implementação deste direito. 

 

2.2. Disposições legais 

 

 Adentrado nas peculiaridades dos artigos 

205 ao 214 da Constituição Federal 

brasileira de 1988, pode-se perceber como 

foi disposto na Carta Magna o direito e 

acesso à educação no Brasil. 

 

 Expressa o artigo 205 da Constituição 

Federal Brasileira de 1988: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988). 

 

A qualificação para o trabalho é um 

direito fundamental e de natureza social, 

porém o acesso a esta qualificação, que 

também poderá ser de nível superior, é 

tratado com descaso pelas autoridades 

brasileiras competentes. 
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O Artigo 211 da Constituição Federal de 

1988 preconiza que a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios 

organizarão em regime de colaboração seus 

sistemas de ensino. O referido artigo 

constitucional divide o papel de cada ente 

na área educacional da seguinte forma: 

 

§ 1º A União organizará o sistema federal de 

ensino e o dos Territórios, financiará as 

instituições de ensino públicas federais e 

exercerá, em matéria educacional, função 

redistributiva e supletiva, de forma a garantir 

equalização de oportunidades educacionais e 

padrão mínimo de qualidade do ensino mediante 

assistência técnica e financeira aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios. 

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no 

ensino fundamental e na educação infantil. 

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão 

prioritariamente no ensino fundamental e médio. 

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios definirão formas de colaboração, de 

modo a assegurar a universalização do ensino 

obrigatório. 

§ 5º A educação básica pública atenderá 

prioritariamente ao ensino regular. (BRASIL, 

1988). 

    

 O artigo constitucional 214 corrobora 

com o artigo 211, no que diz respeito à 

colaboração dos poderes oficiais - federal, 

estadual e municipal - de forma que:  

 

Artigo 214. A lei estabelecerá o plano nacional de 

educação, de duração decenal, com o objetivo de 

articular o sistema nacional de educação em 

regime de colaboração e definir diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias de implementação 

para assegurar a manutenção e desenvolvimento 

do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos 

poderes públicos das diferentes esferas 

federativas que conduzam a:  

I- erradicação do analfabetismo; 

II- universalização do atendimento escolar; 

III- melhoria da qualidade do ensino; 

IV- formação para o trabalho; 

V- promoção humanística, científica e 

tecnológica do País; 

VI- estabelecimento de meta de aplicação de 

recursos públicos em educação como proporção 

do produto interno bruto. (BRASIL, 1988). 

 

 Novamente é frisado em mais um artigo 

da Constituição Federal a importância da 

formação para o trabalho, que nos 

apresenta desta vez no inciso IV do artigo 

acima o qual enfatiza também o 

estabelecimento do Plano Nacional de 

Educação pela lei. 

 

 No tocante ao Plano Nacional de Educação 

(PNE) que contempla o período de 2011 a 2020, 

seu projeto de lei foi encaminhado ao Congresso 

Nacional no dia 15 de dezembro de 2010, pelo 

governo federal e depois de anos de tramitação 

na Câmara dos Deputados, esta aprovou o 

texto-base deste plano em 28 de maio de 2014. 

 

 O artigo 2º do Plano Nacional de Educação 

em relação as diretrizes preceituam o seguinte:  

 

Artigo 2º. São diretrizes do PNE – 2011/2020: 

I - erradicação do analfabetismo;  

II - universalização do atendimento escolar;  

III - superação das desigualdades educacionais;  

IV - melhoria da qualidade do ensino;  

V - formação para o trabalho;  

VI - promoção da sustentabilidade 

socioambiental;  
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VII - promoção humanística, científica e 

tecnológica do País;  

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de 

recursos públicos em educação como proporção 

do produto interno bruto;  

IX - valorização dos profissionais da educação;  

X - difusão dos princípios da equidade, do 

respeito à diversidade e a gestão democrática da 

educação. (BRASIL, 2014). 

 

 O Plano Nacional de Educação possui 

metas e estratégias a serem cumpridas no 

prazo de sua vigência. Chama-se a atenção 

a meta 15 e a estratégia 15.1, que profere: 

 

Meta 15: Garantir, em regime de colaboração 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, que todos os professores da educação 

básica possuam formação específica de nível 

superior, obtida em curso de licenciatura na área 

de conhecimento em que atuem. 

Estratégias: 

15.1) Atuar conjuntamente, com base em plano 

estratégico que apresente diagnóstico das 

necessidades de formação de profissionais do 

magistério e da capacidade de atendimento por 

parte de instituições públicas e comunitárias de 

educação superior existentes nos Estados, 

Municípios e Distrito Federal, e defina 

obrigações recíprocas entre os partícipes. 

(BRASIL, 2014). 

 

 Está evidente na meta 15, que o poder 

público pretende que todos os professores 

da educação possuam formação específica 

de nível superior, mas não disponibiliza 

transporte integral para os que precisam 

acessar as instituições de nível superior. 

 

 A pergunta que não quer calar: porque 

não se pensa a educação básica de forma a 

contemplar o transporte universitário como 

sendo um elemento importantíssimo na 

formação dos professores?  

 

 A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, estabelece as diretrizes e bases da 

educação brasileira e refere-se ao transporte 

escolar da seguinte forma: 

 

Art.4º. O dever do Estado com educação escolar 

pública será efetivado mediante a garantia de: 

[...] 

VIII- atendimento ao educando, no ensino 

fundamental público, por meio de programas 

suplementares de materiais didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde. 

[...]. (BRASIL, 1996). 

 

 Como pode-se observar acima, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

em seus artigos mencionados acima, não 

prescreve nada sobre o transporte 

universitário. 

 

2.3. Frustrações e conquistas legais 

do transporte universitário 

  

No ano de 2003, foi apresentado ao 

Congresso Nacional pelo Deputado Federal, 

Sr. Nercimar Fraga-PL/ES, o Projeto de 

Lei nº 833, de 2003 o qual trata de aspectos 

importantes sobre a oferta de transporte 

escolar para alunos do ensino superior, tais 

como: 

 

Art. 1º. O Poder Público assegurará transporte 

escolar aos estudantes que, por residirem em 

Município onde não há instituição de educação 

superior, frequentem cursos de graduação em 
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instituição, pública ou privada, localizada em 

outro Município, e que comprovem renda 

familiar inferior a cinco salários mínimos 

mensais. 

Art. 2º. O transporte escolar referido no artigo 

anterior será implementado pelos Municípios 

com recursos a eles repassados pelo Governo 

Federal, especificamente consignados para esse 

fim no orçamento da União. 

Art. 3º. Esta lei entra em vigor no primeiro dia 

do exercício financeiro seguinte ao da sua 

publicação. (BRASIL, 2003). 

 

 Infelizmente, para aqueles que 

dependem do transporte escolar 

universitário intermunicipal, o projeto não 

foi aprovado pela Comissão de Educação e 

de Cultura da Câmara dos Deputados. 

 

 Em 5 de junho de 2013, eis que surge 

uma luz no fim do túnel, a presidente 

Dilma Rousseff, sancionou a Lei nº 

12.816/2013 que possibilita os estudantes 

universitários a usarem os ônibus escolares 

que são de uso exclusivo dos estudantes do 

ensino fundamental e médio mediante as 

condições descritas no parágrafo único do 

artigo 5º da referida lei (JUSBRASIL..., 

2015, on line): 

 

Art. 5º. A União, por intermédio do Ministério da 

Educação, apoiará os sistemas públicos de 

educação básica dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios na aquisição de veículos para 

transporte de estudantes, na forma do 

regulamento.  

Parágrafo único.  Desde que não haja prejuízo às 

finalidades do apoio concedido pela União, os 

veículos, além do uso na área rural, poderão ser 

utilizados para o transporte de estudantes da 

zona urbana e da educação superior, conforme 

regulamentação a ser expedida pelos Estados, 

Distrito Federal e Municípios.  

 

CONCLUSÃO 

 

Nos últimos anos pôde-se observar que, 

em praticamente todos os discursos feitos 

pelos governantes houve sim, um consenso 

em torno do pensamento de que a educação 

brasileira deve ser tratada como prioridade. 

Entretanto, a realidade mostra que grande 

parte dessas falas não tem a menor 

credibilidade e chega-se uma conclusão que 

a educação pública de qualidade ainda está 

muito longe de acontecer. Quem de fato são 

os titulares do direito à educação? Ele pode 

ser exigido individual ou coletivamente? 

Abrange apenas a garantia de acesso a uma 

vaga no ensino fundamental, médio e 

superior? Há mecanismos jurídicos que 

garantem o transporte para os alunos que 

cursam o ensino superior? São 

questionamentos que nem sempre são 

respondidas ou quando são, não condizem 

com a realidade. A verdade é que são 

muitos os problemas que a educação 

pública brasileira enfrenta. São diversos os 

fatores que proporcionam resultados 

negativos, um exemplo disso é a falta de 

investimento nos profissionais da área, 

além de serem prejudicados com baixos 

salários, sofrem com descasos provenientes 

do poder público.   
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 Artigos de Opinião 

 

Roberto Vieira  
ADVOGADO 

Membro da Comissão dos Direitos 

Humanos do Conselho Distrital dos 

Açores da Ordem dos Advogados 

“INICIATIVA POPULAR E 

PETIÇÕES” 

 No dia que escrevo estas linhas está a 

decorrer no Plenário da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores (ALRAA) o 

debate e votação do Projeto de Decreto 

Legislativo Regional n.º 27/X relativo ao 

“Regime jurídico de apoio ao Mordomo, 

comissão das Festas, Império e Irmandade na 

preparação e realização das festas tradicionais e 

populares do culto do Espírito Santo”, 

apresentado por um Grupo de Cidadãos. Este 

Projeto foi rejeitado, mas representa um marco 

histórico na Autonomia Regional, pois trata-se 

da primeira iniciativa legislativa de cidadãos ou 

iniciativa popular. 

 A iniciativa legislativa por grupos de cidadãos 

eleitores, foi introduzida no ordenamento 

jurídico português pela Revisão Constitucional 

de 1997 (R/C97) – artigo 167º/1 - podendo ser 

dirigida desde então aos 3 Parlamentos 

portugueses: 

a) Na Assembleia da República (AR) por um 

mínimo de 35.000 cidadãos eleitores, entre 

quais se admitem cidadãos recenseados no 

estrangeiro, nos termos da Lei nº 17/2003, de 

4 de junho, alterada pela Lei nº 26/2012, de 

24 de julho; 

b) Na ALRAA “o direito de iniciativa legislativa 

de cidadãos é exercido através da apresentação 

à Assembleia Legislativa de projecto de decreto 

legislativo regional, subscrito por um mínimo 

de 1500 cidadãos eleitores recenseados no 

território da Região” (nº 6 do artigo 46º do 

Estatuto-Político Administrativo da Região 

Autónoma dos Açores – EPARAA – Lei nº 

2/2009, de 12 de janeiro).  

c) Na Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira (ALRAM) ficou 

plasmada no respetivo Estatuto Político-

Administrativo (artigo 44º da Lei nº 13/91) 

na sua primeira revisão (Lei n.º 130/99, de 21 

de Agosto), embora sem regulamentação. 
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 A iniciativa de Referendo por grupos de 

cidadãos eleitores portugueses, foi também 

introduzida pela R/C97. Assim temos a 

possibilidade de um grupo de cidadãos eleitores 

poder desencadear:  

a) Um Referendo nacional (artigos 115º e 167º 

CRP), exigindo-se um número não inferior a 

75.000 cidadãos eleitores, nos termos da Lei 

Orgânica do Regime do Referendo (LORR) 

– Lei nº 15-A/98, de 3 de abril, com diversas 

alterações; 

b) Um Referendo regional (artigos 115º/13, 

167º/1 e 232º/2 CRP). Na Região Autónoma 

dos Açores o referendo está previsto no 

artigo 43º do EPARAA e regulamentada na 

recente Lei Orgância nº 2/2015, de 12 de 

fevereiro, onde se exige a subscrição de, pelo 

menos, 3000 cidadãos para dirigir à ALRAA 

uma iniciativa referendária; 

c) Um Referendo local (artigo 240º/2 CRP e 

Lei Orgânica nº 4/200, de 24 de Agosto, 

alterada pelas Leis 3/2010 e 1/2011), 

proposto por um grupo de cidadãos 

recenseados na respetiva área do município 

ou da freguesia, cujo número mínimo varia 

consoante a dimensão da autarquia (artigo 

13º da Lei Orgânica 4/2000). 

  

 Qualquer das formas de participação dos 

cidadãos nas iniciativas legislativas e 

referendárias acima referidas comportam 

muitos limites, formais e materiais, os quais 

têm impedido ou dificultado o uso destes 

mecanismos legislativos de participação do 

cidadão no processo legislativo. Por exemplo, a 

Lei nº 17/2003 (regulamenta a iniciativa 

legislativa de cidadãos perante a AR), no seu 

artigo 3º determina que podem ser objeto de 

iniciativa legislativa de cidadãos todas as 

matérias incluídas na competência legislativa 

da AR, salvo um vasto elenco de matérias, que 

tornam a exceção mais abrangente do que a 

regra. Compreende-se o impedimento quanto a 

alterações à CRP, às matérias reservadas ao 

Governo e às Assembleias Regionais, às 

amnistias e perdões genéricos, mas já não se 

compreende que seja obstaculizada a iniciativa 

de cidadãos em relação às restantes matérias, 

designadamente quanto às do artigo 164º da 

CRP, onde desta vasta lista de matérias da 

competência absoluta da AR os grupos de 

cidadãos apenas podem ter iniciativa legislativa 

quanto às bases do sistema de ensino. Porque 

razão os cidadãos não poderão apresentar 

projetos de lei sobre eleições, sobre associações e 

partidos políticos ou sobre autarquias locais? 

 Quanto ao referendo, os limites ainda são 

mais amplos. Aqui, para além dos vastos 

limites formais e materiais consagrados em lei, 

há ainda a intervenção do Presidente da 

República e do Tribunal Constitucional, sendo 

que este, historicamente, sempre teve uma 

posição muito restritiva em relação às 

iniciativas referendárias em geral. Perante estes 

limites, e também um certo alheamento dos 

cidadãos na participação do processo 

legislativo, a experiência tem trazido um 

número diminuto de iniciativas legislativas e 

referendárias de cidadãos. Até hoje foram 

apresentados 5 projetos de lei na AR e na 

ALRAA apenas o referido Projeto de DLR n.º 

27/X, que depois de um processo muito 

atribulado, hoje sucumbiu na votação em 

Plenário, mas ficará para sempre como a 

primeira iniciativa legislativa de cidadãos 

apresentada na ALRAA e, quem sabe, seja um 

estímulo ao aparecimento de outras no futuro. 

Situação bem diferente tem acontecido com o 

direito de petição.  
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 Temos assistido a um incremento excecional 

do número de petições nos Parlamentos 

nacionais.O direito de petição é um dos mais 

antigos direitos do cidadão face ao poder 

político. Já na Idade Média se considerava ser 

dever dos Reis receberem petições e os povos 

germânicos organizavam assembleias 

democráticas formadas pelos homens livres. O 

constitucionalismo moderno veio consagrar esta 

realidade, seguindo o Bill of Rights, ratificado 

pelo Congresso americano em 1791, que 

consagrou o direito de petição de forma clara e 

inequívoca, em termos muito semelhantes ao 

previsto na esmagadora maioria das atuais 

Constituições. 

 Em Portugal, e mais concretamente nos 

Açores, o direito de petição encontra-se 

contemplado no artigo 52º CRP, no artigo 9º do 

EPARAA, na Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, 

com as alterações introduzidas pela Lei 6/93, de 

1 de março, pela Lei nº 15/2003, de 4 de junho e 

pela Lei nº 45/2007, de 24 de agosto, e, em 

termos processuais, no atual Regimento da 

Assembleia Regional que, guarda para esta 

questão o Capítulo VII, do Título VI, 

nomeadamente os artigos 189.º a 193.º.Nos 

termos do nº 1 do artigo 52º da CRP “Todos os 

cidadãos têm o direito de apresentar, individual 

ou colectivamente, aos órgãos de soberania, aos 

órgãos de governo próprio das regiões autónomas 

ou a quaisquer autoridades petições, 

representações, reclamações ou queixas para 

defesa dos seus direitos, da Constituição, das leis 

ou do interesse geral e, bem assim, o direito de 

serem informados, em prazo razoável, sobre o 

resultado da respectiva apreciação”.  

 Ao contrário das iniciativas legislativas e 

referendárias, o exercício do direito de petição 

não está sujeito a formas ou processos 

específicos, bastando a petição ser reduzida a 

escrito, ser inteligível e especificar o seu objeto, 

bem como conter a identificação do seu titular e 

a menção do respetivo domicílio, devendo ser 

por ele assinada. A Lei nº 45/2007, de 24 de 

agosto, procedeu à republicação e renumeração 

dos artigos da Lei nº 43/90, de 10 de agosto, 

tendo como inovações a salientar, a 

obrigatoriedade dos serviços procederem ao 

registo e numeração das petições e audição 

obrigatória dos peticionários sempre que a 

petição seja subscrita por mais de 1000 

cidadãos. Acresce que na AR é obrigatória a 

apreciação em Plenário quando a petição é 

subscrita por mais de 4.000 cidadãos (artigo 24º 

da Lei nº 45/2007). Na ALRAA esta 

obrigatoriedade existe sempre que subscrita 

pelo mínimo de 300 cidadãos (alínea a) do nº 1 

do artigo 192º do Regimento da ALRAA). 

 Na ALRAA, na V Legislatura (1992-1996), 

surgiram as primeiras 7 petições, tendo este 

número aumentado substancialmente nos 

últimos anos (IX Legislatura foram apreciadas 

57 e na atual X Legislatura – 2012-2016 – já 

foram admitidas 64 petições).As petições, 

apesar de não comportarem nenhum 

mecanismo de iniciativa legislativa ou 

referendária, têm, em muitos casos, dado 

origem a atos administrativos, e até mesmo a 

iniciativas legislativas e recomendações 

apresentadas por deputados e governo, no 

sentido da resolução efetiva dos problemas das 

pessoas. Nesta medida, entendo que, cada vez 

mais, a efetiva e eficaz participação dos 

cidadãos na atividade legislativa e política faz-

se não através dos mecanismos de iniciativa 

legislativa e referendária previstos na lei, mas 

sim pelo mecanismo de impulso meramente 

político daquela atividade, através do direito de 

petição. 
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 Artigos de Opinião 

 

 
 

 

Paulo Cunha 
Jurista 

Mestre em Direito 

 

"CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS 

PSICOATIVAS NO LOCAL DE 

TRABALHO "  

 

 Dados da Organização Internacional do 

Trabalhoi concluem que o consumo de 

substâncias psicoativas induz o agravamento 

do estado de saúde geral dos trabalhadores com 

consequências ao nível da produtividade.  

 

 De facto, os trabalhadores que consomem 

substâncias psicoativas incorrem em maior 

absentismo, cometem mais erros e faltam mais 

no primeiro dia útil da semana, tendem a 

chegar mais tarde ao local de trabalho e a sair 

mais cedo, apresentam mais comportamentos 

de risco para a segurança (negligência e 

diminuição da capacidade de julgamento) e têm 

maior probabilidade de ocorrência de acidente 

de trabalho (até 40% dos acidentes de trabalho 

envolvem ou estão relacionados com o consumo 

do álcool).  

 

 Estas consequências manifestam-se não só 

pela semiologia caraterística de uma 

intoxicação aguda, mas também pela 

abstinência e pelos efeitos que o consumo 

crónico acarreta, podendo alterar mesmo a 

personalidade e humor, de forma imprevisível – 

os efeitos provocados pelo consumo tendem, 

portanto, a perdurar no tempo.  

 

 Quando se enuncia substâncias psicoativas, 

referimo-nos às que afetam o sistema nervoso 

central quando ingeridas, bebidas, injetadas, 

fumadas ou inaladas. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde, podem classificar-se como: 

 

- Depressoras: diminuem e inibem a 

atividade do sistema nervoso central, a 

atividade motora, a reação à dor e à 

ansiedade, sendo frequente um efeito 

euforizante inicial (diminuição das 
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inibições) e posteriormente um aumento 

da sonolência, como por exemplo no caso 

do álcool. Os principais depressores do 

sistema nervoso central são o álcool, 

opiáceos e fármacos sedativo-hipnóticos.  

  

- Estimulantes: aumentam o estado de 

alerta e a aceleração dos processos 

psíquicos, a atividade do sistema nervoso 

central e, como consequência, a taxa 

metabólica do organismo, tais como as 

anfetaminas, cocaína, nicotina e cafeína.  

 

- Perturbadoras: são substâncias que 

levam ao aparecimento de diversos 

fenómenos psíquicos anormais como 

alucinações e delírios, sem que haja 

inibição ou estimulação global do sistema 

nervoso central. Modificam o curso do 

pensamento e as perceções sensoriais e 

podem provocar hiperestesias e ilusões de 

movimento. Estas drogas, também 

chamadas psicadélicas, alteram a nossa 

perceção do mundo, tais como o LSD e os 

canabinóidesii.  

 

 Este fenómeno foi objeto de análise pela 

Fundação Europeia para a Melhoria das 

Condições de Vida e de Trabalho que concluiu 

que o consumo de álcool e drogas tem uma 

particular incidência nos trabalhadores do sexo 

masculino a exercer funções 

predominantemente nos setores primário, da 

construção civil, transportes, hotelaria e 

restauração.  

 

 Realça ainda que os indicadores 

relacionados com o álcool são, muitas vezes, 

inversamente proporcionais ao nível de 

escolaridade – quanto mais elevado é esse 

nível, menor a probabilidade de os 

trabalhadores ingerirem ou estarem 

frequentemente em estado de ebriedade.  

 

 No entanto, em alguns países, observa-se 

uma maior incidência de consumo de álcool 

entre alguns grupos profissionais como os 

médicos e gestores. Enquanto o consumo de 

cannabis parece prevalecer entre os mais 

jovens, outros tipos de drogas, como a cocaína, 

apresentam maior prevalência entre os 

trabalhadores altamente qualificados e 

algumas categorias profissionais, incluindo 

pessoal de vendas e serviços, gestores e 

especialistas em tecnologias da informação.  

 

 Entre os motivos geralmente associados ao 

consumo de substâncias psicoativas incluem-se 

as condições de trabalho duras ou 

desconfortáveis, baixa satisfação no trabalho, 

horários de trabalho irregulares, baixo apoio 

social da parte dos colegas e dos superiores, 

assédio psicológico e stresse e as razões 

sociais/pessoais estão associadas uma 

tolerância social “elevada” em relação ao 

consumo de álcool/drogas, padrões culturais 

mais “propensos” ao consumo, acesso “fácil” a 

estas substâncias, certos tipos de personalidade 

e uma história familiar de abuso de álcooliii. 

 

 Ao definir, em 1984, a promoção da saúde, 

não só como a mera ausência de doença, mas 

sim como um estado de bem-estar físico, 

psicológico e social - definição abrangente que 

abarca todas as dimensões do indivíduo e exige 

uma intervenção alargada e sistémica - a 

Organização Mundial de Saúde abriu caminho a 

uma nova forma de encarar este fenómeno. 

 

 Este conceito foi adaptado pela Fundação 
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Europeia para a Melhoria das Condições de 

Trabalho para utilização no local de trabalho. 

É hoje amplamente aceite a correlação entre a 

saúde dos trabalhadores e os fatores de risco 

físicos e psicossociais, interagindo e 

potenciando os problemas ligados ao consumo 

de álcool e outras drogas: toda a atividade 

profissional está condicionada pelo estado de 

segurança e saúde dos intervenientes.  

 

 O equilíbrio físico, psíquico e social é 

fundamental para que o trabalhador 

desempenhe cabal e eficazmente as suas 

funções. Esta nova abordagem representa uma 

evolução na análise ao problema do consumo de 

substâncias psicoativas – no início assente 

numa conceção reativa de cariz meramente 

punitiva e disciplinar – introduzindo uma 

perspetiva inovadora e integrada do conceito de 

saúde.  

 

 Atualmente parece claro que as políticas de 

promoção da segurança e saúde no trabalho 

devem contemplar a questão dos problemas 

ligados aos consumos, no que respeita à 

prevenção e ao acompanhamento de situações 

concretas detetadas no seio da empresa ou 

organização.  

 

 Esta nova abordagem remete-nos para a 

análise do regime jurídico da Promoção, 

Segurança e Saúde do Trabalho (RJPSST), 

aprovado pela Lei nº 102/2009, de 10 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro. Resultante da 

transposição para a ordem jurídica interna da 

Diretiva n.º 89/391/CEE, do Conselho, de 12 de 

Junho, relativa à aplicação de medidas 

destinadas a promover a melhoria da segurança 

e da saúde dos trabalhadores no trabalho 

(alterada pela Diretiva n.º 2007/30/CE, do 

Conselho, de 20 de Junho), abrange todos os 

ramos de atividade, nos sectores privado ou 

cooperativo e social, os trabalhadores por conta 

de outrem e respetivo empregador, incluindo as 

pessoas coletivas de direito privado sem fins 

lucrativos e os trabalhadores independentes.  

 

 Durante mais de uma década o conjunto das 

normas fundamentais relativas à segurança e à 

saúde no trabalho foi regulado pelo Decreto-Lei 

n.º 441/91 de 14 de novembro. Com vista à 

simplificação da legislação e tendo por base 

ideais de sistematização e codificação da 

legislação laboral, as Leis n.ºs 99/2003, de 27 de 

Agosto e 35/2004, de 29 de Julho, vieram 

integrar algumas das disposições contidas 

naquele diploma de enquadramento nacional da 

segurança e da saúde do trabalho. Contudo, não 

o fizeram totalmente, originando, por isso, 

algumas dificuldades de interpretação e 

aplicação dos mecanismos legais definidos. 

 

 O RJPSST revogou os Decretos-Lei n.º 

441/91, n.º 26/94 de 1 de fevereiro, n.º 29/2002 

de 14 de fevereiro e a Portaria n.º 1179/95 de 26 

de setembro e visou promover a unificação das 

matérias chave da segurança e da saúde no 

trabalho centrando a sua ratio enquadradora 

nas seguintes linhas orientadoras:  

 

a) Necessidade de promover os objetivos-

chave da Estratégia Nacional para a 

Segurança e Saúde no Trabalho 2008-2012, 

aprovada pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 59/2008, de 1 de Abril, 

nomeadamente a melhoria da coordenação 

dos serviços públicos que exercem 

competências no domínio da segurança e 

saúde no trabalho; o aperfeiçoamento e 
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simplificação das normas específicas de 

segurança e da saúde no trabalho e a 

melhoria da qualidade da prestação do 

serviço de segurança e da saúde no 

trabalho, através do incremento das 

competências dos respetivos 

intervenientes; 

 

 b) Necessidade de dar expressão prática às 

medidas definidas no Acordo Tripartido 

para um Novo Sistema de Regulação das 

Relações Laborais, das Políticas de 

Emprego e da Proteção Social em 

Portugal, celebrado em Julho de 2008, que 

prevê no contexto da simplificação e 

desburocratização das relações entre 

trabalhadores, empregadores e a 

Administração, a adoção de mecanismos de 

simplificação do processo de autorização de 

serviços externos de segurança e da saúde 

no trabalho e a disponibilização de 

formulários on-line para concretizar grande 

parte das comunicações que o regime de 

segurança e da saúde no trabalho 

contempla; 

 

c) Por último, o Código do Trabalho, na 

sua versão aprovada pela Lei n.º 7/2009, de 

12 de Fevereiro, consagra apenas as 

normas fundamentais do regime da 

segurança e da saúde no trabalho, dos 

acidentes de trabalho e doenças 

profissionais, determinando, assim, a 

necessidade de se proceder à sua 

regulamentação em diploma específico, 

designadamente no que respeita ao regime 

da proteção do património genético, até 

aqui previsto nos artigos 41.º a 65.º da Lei 

n.º 35/2004, de 29 de Julho. 

  

Importa referir que a regulamentação específica 

introduzida pelo RJPSST não pretendeu 

introduzir uma alteração profunda ao regime 

jurídico então vigente, mas tão só materializar 

a orientação política consagrada nos 

instrumentos anteriormente referenciados, 

aproveitando para corrigir situações que se 

revelaram desajustadas na sua aplicação 

prática.  

 

 Não obstante, o RJPSST é incontornável na 

afirmação do novo paradigma estabelecendo, 

designadamente, que “a prevenção de riscos 

profissionais deve assentar numa correta e 

permanente avaliação de riscos e ser desenvolvida 

segundo princípios, políticas, normas e programas 

que visem, nomeadamente…” a implementação 

da Estratégia Nacional para a Segurança e 

Saúde do Trabalho, a “promoção e a vigilância 

da saúde do trabalhador” e o “incremento da 

investigação técnica e científica aplicadas no 

domínio da segurança e da saúde no trabalho, em 

particular no que se refere à emergência de novos 

fatores de risco” (vd. artigo 5º do RJPSST). 

 

 Estabelece um conjunto de obrigações quer 

para o empregador tais como “assegurar ao 

trabalhador condições de segurança e de saúde 

em todos os aspetos do seu trabalho”, devendo 

zelar, “de forma continuada e permanente, pelo 

exercício da atividade em condições de 

segurança e de saúde para o trabalhador” 

identificando “todos os riscos previsíveis em 

todas as atividades” da organização, “atenuar o 

trabalho monótono e o trabalho repetitivo e 

reduzir os riscos psicossociais” (vd. artigo 15.º 

do RJPSST), quer para o trabalhador, tais 

como “cumprir as prescrições de segurança e de 

saúde no trabalho estabelecidas nas disposições 

legais e em instrumentos de regulamentação 
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coletiva de trabalho bem como as instruções 

determinadas com esse fim pelo empregador” 

(vd. artigo 17.º do RJPSST). 

 

 De entre as obrigações cometidas às 

empresas consta a vigilância da saúde dos 

trabalhadores que, nos termos do RJPSST deve 

ser assegurada em função dos riscos a que o 

trabalhador estiver potencialmente exposto no 

local de trabalho, devendo o empregador vigiar 

as condições de trabalho, preservar a saúde dos 

trabalhadores em situações mais vulneráveis, 

respeitando a legislação disciplinadora da 

proteção de dados pessoais. O RJPSST prevê, 

designadamente, que o empregador consulte 

por escrito, previamente ou em tempo útil, os 

representantes dos trabalhadores para a 

segurança e saúde ou, na sua falta, os próprios 

trabalhadores, sobre a avaliação dos riscos para 

a segurança e a saúde no trabalho (vd. artigo 

18.º). Aqui incluem-se os respeitantes aos 

grupos de trabalhadores sujeitos a riscos 

especiais, bem como sobre as medidas de 

proteção e de prevenção e a forma como se 

aplicam, quer em relação à atividade 

desenvolvida, quer em relação à organização. 

 

 Os pressupostos da intervenção dirigida aos 

problemas ligados ao álcool e a outras 

substâncias psicoativas nos locais de trabalho 

assentam na conceção de que os consumos são 

um problema de segurança e saúde que pode ser 

alvo de deteção precoce e encaminhamento 

para tratamento, com o menor tempo de 

afastamento possível do local de trabalho. A 

intervenção no meio laboral deve eleger os 

locais de trabalho como contextos privilegiados 

para a prevenção de consumos problemáticos 

de substâncias psicoativas, proceder ao enfoque 

na segurança e saúde do trabalho e na 

promoção e sensibilização para estilos de vida 

saudáveis, centrar estratégias no âmbito da 

responsabilidade e ética organizacionais, 

apoiando as organizações, os trabalhadores e 

alargando a sua intervenção às famílias e 

comunidades onde estes se inserem, contribuir 

para a prevenção do risco de acidentes de 

trabalho e para a promoção dos níveis de 

segurança, minimizando o consumo de 

substâncias psicoativas, dar suporte à criação e 

ao desenvolvimento de políticas de segurança e 

saúde nas organizações e promover a 

divulgação escrita das referidas políticas.  

 

 Em matéria de realização de testes clínicos 

importa ter presente que as empresas não 

podem invocar a obrigatoriedade de realização 

dos testes clínicos. A sua obrigatoriedade 

encontra-se devidamente tipificada na 

legislação – exame de admissão, exames 

ocasionais, exames periódicos e exames 

complementares – sendo o seu objetivo 

unicamente verificar a aptidão física e psíquica 

do trabalhador para o exercício da sua 

profissão, bem como a repercussão do trabalho 

e das suas condições na saúde do trabalhador.  

 

 Os testes de álcool ou de deteção de drogas 

apenas serão lícitos em casos excecionais, 

quando estejam em causa interesses para a 

saúde e bem-estar do trabalhador, do 

empregador, ou de terceiros. No entanto, o 

rastreio já não será aceitável em termos legais 

(respeitando os princípios de 

proporcionalidade, adequabilidade e 

razoabilidade), quando não exista uma razão 

objetiva para o realizar em função da 

segurança para outros trabalhadores, para os 

utentes dos serviços ou para a comunidade em 

geral ou quando, desse ponto de vista, os riscos 
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sejam mínimos (vd. artigo 19º do Código do 

Trabalho e artigo 108.º do RJPSST). 

 

 A obrigatoriedade da realização de testes de 

despistagem de consumos de substâncias 

psicoativas põe em causa direitos, liberdades e 

garantias pessoais consagrados na Constituição 

da República Portuguesa (CRP), 

nomeadamente o direito à integridade pessoal, 

o direito à reserva da intimidade da vida 

privada e à proteção de dados pessoais.  

 

 Neste sentido, ainda que se considere 

justificada a obrigatoriedade da realização de 

testes de despistagem a determinadas 

categorias de trabalhadores e em determinadas 

situações, nomeadamente quando se encontrem 

em causa a saúde e a segurança públicas, terá 

de ser a lei a impor tal obrigação, 

salvaguardando devidamente todos os direitos, 

liberdades e garantias, em suma todos os 

interesses em causa. Assim sendo, tal 

obrigatoriedade nunca poderá ser imposta por 

um mero regulamento ou circular interna 

emitido pelo empregador. 

 

 Os direitos de personalidade do trabalhador, 

além da tutela constitucional, como já referido, 

conhecem regulamentação específica no código 

do trabalho. O direito à integridade pessoal tem 

previsão constitucional no artigo 25.º da CRP, 

a proteção da vida privada está expressamente 

prevista no artigo 26.º n.º 1 da CRP e a 

proibição de acesso a dados pessoais no artigo 

35.º n.º 4 da CRP beneficiando as normas de 

aplicabilidade direta e valendo como direitos 

self executing, independentemente da mediação 

concretizadora ou densificadora dos poderes 

públicos. 

 

 Dispõe o artigo 25.º n.º 1 da CRP que “a 

integridade moral e física das pessoas é 

inviolável”, o artigo 26.º n.º 2 e 3 da CRP que: 

“a lei estabelecerá garantias efetivas contra a 

obtenção e utilização abusivas, ou contrárias à 

dignidade humana, de informações relativas às 

pessoas e famílias” e que “… garantirá a 

dignidade pessoal e a identidade genética do ser 

humano, …” e o artigo 35.º n.º 4 da CRP que “é 

proibido o acesso a dados pessoais de terceiros, 

salvo em casos excecionais previstos na lei”. 

 

 O reconhecimento destes direitos reflete a 

proteção conferida à privacidade e encontra-se 

intimamente ligado à dignidade da pessoa 

humana justificando-se, por isso, a sua 

consagração ao nível do Direito do trabalho – o 

direito à privacidade penetra, também por esta 

via, na relação de trabalho. O trabalhador ao 

celebrar um contrato de trabalho está, explícita 

ou implicitamente a limitar a sua privacidade, 

mas fá-lo dentro dos apertados limites e 

condicionalismos previstos no artigo 81.º do 

Código Civil. A proteção dos direitos de 

personalidade prevista no Código do Trabalho 

consagra um conjunto sistematizado de 

preceitos que garantem a defesa dos direitos de 

personalidade dos sujeitos laborais. Trata-se 

pois de um regime especial relativamente ao 

consagrado nos artigos 70.º e ss. do Código 

Civil. 

 

 Deste modo, dispõe o artigo 16.º n.º 1 e 2 do 

Código do Trabalho que “o empregador e o 

trabalhador devem respeitar os direitos de 

personalidade da contraparte, cabendo-lhes, 

designadamente, guardar reserva quanto à 

intimidade da vida privada” e que “o direito à 

reserva da intimidade da vida privada abrange 

quer o acesso, quer a divulgação de aspetos 
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atinentes à esfera íntima e pessoal das partes, 

nomeadamente relacionados com a vida familiar, 

afetiva e sexual, com o estado de saúde e com as 

convicções políticas e religiosas”.  

 

 Parece, portanto, evidente que o legislador 

pretendeu que o estado de saúde do trabalhador 

integre a noção da intimidade da sua vida 

privada, sendo consequentemente matéria 

reservada, que o empregador deve respeitar. E 

o artigo 17.º n.º 1 do Código do Trabalho, 

esclarece de que forma tal direito deve ser 

respeitado: “o empregador não pode exigir a 

candidato a emprego ou a trabalhador que preste 

informações relativas: a) à sua vida privada, 

salvo quando estas sejam estritamente necessárias 

e relevantes para avaliar da respetiva aptidão no 

que respeita à execução do contrato de trabalho e 

seja fornecida por escrito a respetiva 

fundamentação; b) à sua saúde ou estado de 

gravidez, salvo quando particulares exigências 

inerentes à natureza da atividade profissional o 

justifiquem e seja fornecida por escrito a respetiva 

fundamentação”. Já o n.º 2 do referido artigo 

estatui que “as informações previstas na alínea 

b) do número anterior são prestadas a médico, que 

só pode comunicar ao empregador se o trabalhador 

está ou não apto a desempenhar a atividade”. 

  

 De onde se conclui que a informação sobre 

um aspeto do estado de saúde não pode ser 

exigida, salvo se a natureza das funções a 

desempenhar o justificar e se o propósito de 

recolha da informação, constar de documento 

escrito fornecido ao trabalhador. Acresce que, 

prestada ou recolhida a informação, quem a 

recebe não é o empregador mas o médico, e este 

encontra-se impedido de prestar informações 

sobre o estado de saúde do trabalhador. Na 

verdade só pode prestar a sua conclusão sobre a 

conciliação do estado de saúde que observou 

com a natureza do trabalho a realizar, no 

binómio apto/não apto (vd. artigo 108.º do 

RJPSST).  

 

 Ainda sobre estado de saúde, mais em 

concreto sobre a possibilidade de exigir testes e 

exames médicos, dispõe o artigo 19.º do Código 

do Trabalho que “para além das situações 

previstas em legislação relativa a segurança e 

saúde no trabalho, o empregador não pode, para 

efeitos de admissão ou permanência no emprego, 

exigir a candidato a emprego ou a trabalhador a 

realização ou apresentação de testes ou exames 

médicos, de qualquer natureza, para comprovação 

das condições físicas ou psíquicas, salvo quando 

estes tenham por finalidade a proteção e segurança 

do trabalhador ou de terceiros, ou quando 

particulares exigências inerentes à atividade o 

justifiquem, devendo em qualquer caso ser 

fornecida por escrito ao candidato a emprego ou 

trabalhador a respetiva fundamentação” e que “o 

médico responsável pelos testes e exames médicos 

só pode comunicar ao empregador se o trabalhador 

está ou não apto para desempenhar a atividade”. 

 

 De novo, mesmo que a razão seja a proteção 

da segurança do trabalhador ou de terceiros, 

tem de haver comunicação escrita desse 

fundamento e propósito ao trabalhador e o 

resultado dos exames ou testes não pode ser 

comunicado pelo médico responsável, só sendo 

permitido a este que informe o empregador da 

aptidão ou inaptidão para a função ou 

atividade.  

 

 Propõe-se, para finalizar, algumas linhas de 

orientação prática: 

 

 i) A prevenção e a dissuasão dos 



NEWSLETTER “Global to Local Law News” 

ISSN: 2183-721X  

 

 
 

A presente Newsletter destina-se a ser distribuída entre clientes, colegas e amigos e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstrata, não 
substituindo o recurso a aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos, pelo que, não deve servir de base para qualquer tomada de 
decisão sem assistência profissional qualificada.  Os artigos científicos e de opinião  publicados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores. O 
conteúdo desta Newsletter "Global to Local Law News" não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso 
deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto ou deixar de receber a nossa Newsletter contate-nos: nrdcadvogados@gmail.com ou visite o 
nosso site www.nrdc-advogados.com. 

 
© NRDC - Escritório de Advogados 2016 

46 

 

problemas associados ao consumo de 

substâncias psicoativas em ambiente de 

trabalho devem ser enquadradas no 

âmbito da organização da segurança, 

higiene e saúde no trabalho da empresa e 

devem privilegiar uma intervenção global 

que envolva a participação de todos os 

atores da organização. 

 

 ii) A execução de exames ou testes de 

alcoolemia ou uso de substâncias 

psicoativas deve estar contextualizada no 

âmbito do planeamento e programação da 

segurança e saúde no trabalho (vd. artigo 

97.º e 98.º n.º 1 alínea a) do RJPSST), da 

respetiva organização de meios e serviços 

de segurança e saúde no trabalho (artigo 

15.º n.º 10 e 73.º do RJSST), devem ser 

necessários, adequados e proporcionados à 

verificação de alterações da saúde causadas 

pelo exercício da sua atividade profissional 

para a determinação da aptidão ou 

inaptidão física e psíquica para o exercício 

das suas funções e para a defesa da sua 

própria saúde. 

 

 iii) A obrigatoriedade da sujeição dos 

trabalhadores aos testes e exames não se 

pode revelar como abusiva, discriminatória 

ou arbitrária. Constituem indicadores de 

cumprimento da legislação: a realização 

dos exames sob solicitação e/ou 

responsabilidade do médico do trabalho 

(artigo 108.º n.º 1 e 2. 107.º e 103.º 

RJPSST); a compreensibilidade do critério 

de escolha do universo de trabalhadores ou 

do trabalhador sobre a necessidade de 

submissão a teste (v.g. em função da 

distribuição dos riscos existentes no local 

de trabalho ou pela aleatoriedade da 

escolha) e a garantia de que os dados 

recolhidos não são utilizados para fins 

alheios à finalidade originária, ou seja, a 

proteção da saúde física e psíquica do 

próprio ou de terceiros.  

 

 iv) Os alcoolímetros usados visam o mero 

despiste das situações de consumo 

excessivo de álcool, pelo que integram a 

categoria de alcoolímetros qualitativos e 

não quantitativos não sendo obrigatória a 

sua certificação periódica pelo Instituto 

Português da Qualidade, podendo a mesma 

ser realizada por entidades privadas 

devidamente credenciadas.iv 

  

 v) Na eventualidade de deteção de 

presença de álcool ou substâncias 

psicoativas no organismo a aplicação de 

sanções disciplinares pressupõe que o 

trabalhador conheça essa possibilidade e 

lhe sejam assegurados os direitos de defesa 

adequados. O trabalhador deve, 

designadamente, ser esclarecido no 

momento que pode exigir contraprova.  

 

 vi) Os trabalhadores apenas estão 

obrigados à realização de exames e testes 

levados a cabo no âmbito da empresa para 

a qual prestam trabalho, não devendo 

obediência a empresas ou entidades 

terceiras (artigo 16.º e 17.º n.º 1 alínea a) e 

d) RJPSST). 

 

 vii) Não é legalmente possível estabelecer 

uma presunção inilidível (artigo 349.º 

Código Civil), fazendo equivaler a recusa 

do trabalhador a teste positivo de presença 

do álcool ou de substâncias psicoativas no 

organismo. 
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 viii) A recolha e tratamento de dados na 

realização de exames ou testes de 

despistagem da alcoolemia e do uso de 

substâncias psicoativas enquadram-se na 

definição da lei sobre a proteção de dados 

pessoais (artigo 2.º e 7.º da Lei n.º 67/98, de 

16 de outubro), pelo que o seu tratamento 

deve ser objeto de autorização prévia da 

Comissão Nacional de Proteção de Dados 

(artigo 7.º n.º 2 da Lei n.º 67/98 de 26 de 

outubro), deve ser garantida a segurança e 

confidencialidade do seu tratamento, que 

este se processe “de forma transparente e no 

estrito respeito pela reserva da vida privada, 

bem como pelos direitos, liberdades e 

garantias fundamentais” (artigo 2.º da Lei 

n.º 67/98 de 26 de outubro) e “os 

responsáveis do tratamento de dados pessoais, 

bem como as pessoas que, no exercício das 

suas funções, tenham conhecimento de dados 

pessoais tratados, ficam obrigados a sigilo 

profissional, mesmo após o termo das suas 

funções” (artigo 17.º da Lei n.º 67/98 de 26 

de outubro).  

  

  ix) Nada obsta a que as regras de 

concretização das atividades preventivas 

de controlo de consumo do álcool e do uso 

de substâncias psicoativas constem de 

instrumento de regulamentação coletiva 

(vd. artigo 478.º do Código do Trabalho) 

como acontece v.g. no contrato coletivo de 

trabalho (CCT) para a indústria da 

construção civil (vd. Cláusula 78.ª do CCT 

entre a Associação de Empresas de 

Construção e Obras Públicas e Serviços e a 

FETESE) e no contrato coletivo de 

trabalho do setor elétrico e eletrónico (vd. 

Cláusula 77.ª do CCT entre a Associação 

Portuguesa das Empresas do Sector 

Elétrico e Eletrónico e a FETESE) ou de 

regulamento interno da empresa (vd. artigo 

99.º do Código do Trabalho) desde que 

cumpram os princípios de 

proporcionalidade e não discriminação já 

enunciados. 

 

 x) A deteção de álcool ou substâncias 

psicoativas, ainda que de valor superior ao 

mínimo previsto em Regulamento ou 

contrato coletivo de trabalho não é 

condição suficiente per se para 

fundamentar justa causa de despedimento 

se não for provada qualquer consequência 

desfavorável para o empregadorv.  

 

 xi) Para que se verifiquem os 

pressupostos da justa causa de 

despedimento em caso de excesso de 

consumo de álcool a jurisprudência tem 

vindo a exigir o preenchimento cumulativo  

dos seguintes requisitos: a) comportamento 

culposo do trabalhador; b) comportamento 

grave e de consequências danosas e c) nexo 

de causalidade entre esse comportamento e 

a impossibilidade de subsistência da 

relação laboralvi. 
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 Artigos de Opinião

 

 

 

 

Hamilton S. S.De Carvalho 
Jurisconsulto 

Professor universitário na Faculdade 

de Direito e de Ética da Universidade 

São Tomás de Moçambique (USTM) 

 

"A "NOVA REFORMA" 

NACIONAL MOÇAMBICANA 

REGRIDE DO PLANO DE 

CRESCIMENTO ECONÓMICO 

AO PLANO DE 

ESTABILIDADE" 

 

"Os redobrados cuidados a ter 

com a "VOZ DA 

QUIZUMBA"...! 
 

É já quase certo o fato de que Moçambique 

vive uma crise de natureza política, agora de 

“insustentabilidade” económica, que a 

continuar assim vai resvalar para uma crise de 

natureza social que é mais gravosa do que a 

crise de natureza político-militar de que 

vivemos pois, poderá expandi-la mais ainda. 

Este concurso de crises é facilitada por oligarcas 

que se instalaram e que também perpetraram 

por uma luta económica liberal de cariz 

capitalista.  

 

Uma das partes fê-lo de forma camuflada, 

isto sucedeu, quando uma matilha de lobos 

decidiram atacar o regime democrático popular 

criado por eles mesmo, matando assim, a «mãe 

do murchem.» Assim funciona quando a 

fome/capitalista assola e depressa se torna 

realidade. Tornam-se “canibais”. «Comem-se», 

mutilam-se entre eles. 

 

Que nos testemunhe a Constituição 

aprovada logo a seguir a “queda” do 

«machelismo» em 1990, a mesma que 

reintroduziu a economia capitalista liberal 

assente na abertura dos mercados na 

reprivatização das empresas públicas, na 

abertura do sector privado, cooperativo e 

social, o que precipitou um avalanche de 

investidores de todas as espécies que tomaram 

de assalto não só os recursos que nos são 

comuns como também o poder, refiro-me, aos 

ultraneopatrimonialistas.  
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Por outro lado, para que esse quadro de 

assalto ao Estado fosse possível, descobriu-se 

que a guerra civil então em voga não fazia 

sentido quaisquer pois, ambas as partes 

lutavam pela mesma causa, apesar de o terem 

descoberto muito mais tarde ou seja, volvidos 

dezasseis anos. Do lado do Governo 

Revolucionário, entendia sempre a outra parte 

como um grupo de salafrários, marginais, 

chegando-se mesmo a reduzi-los como que, 

«bandidos armados» ou melhor, «bandidos 

tramados». Tramados porque nunca coube na 

cabeça do Governo revolucionário que aquela 

“guengue” de «agressão imperialista», liderada 

por André e posteriormente pelo homem da 

motorizada, fosse tão ousados a ponto de 

“sequestrar” o País com campanhas espalhadas 

(de Rovuma ao Maputo e do índico ao Zumbo) 

que incitavam os moçambicanos à «Revolta 

nacional» e conduzi-lo a uma guerra fratricida 

por longos anos.  

 

Era impensável que existisse sequer 

apoiantes daquela fração que não fossem 

neocolonialistas portugueses que a seguir à 

independência viram seus bens pessoais 

“saqueados” pelo Estado Novo, conduzindo-

nos a um certo trauma que se ressentiu em atos 

de abandono à grande escala após o anunciado 

24/20 e em pequenos atos de tentativa de 

sabotagem por parte dos que decidiram não 

regressar a metrópole, como também é 

ressentido este sentimento de «tirar o filho a 

uma mãe que acabará de entrar em serviço de 

parto», em conversas de cafés (até nos dias que 

correm), ainda que hoje, boa parte se encontre 

“conformada”.  

 

O famoso 24/20 não se traduzia, prima facie, 

em expulsar diretamente ninguém, mas por 

outro lado, expulsava indiretamente pois, a ser 

introduzida a lei da nacionalização – que 

culminou com a criação da APIE, e sobretudo a 

declaração constitucional de uma República de 

matriz popular socialista, (…) muitos dos 

proprietários, por terem sido alvo do regime 

colonial iam sempre sendo conotados de 

colonialistas, facto que também não pode ser 

visto de todo como verídico.  

 

Na veracidade dos factos, compreenda-se: 

«nem todo o moçambicano de sociedade branca 

era colono.» O que significa que colono no 

verdadeiro sentido da expressão era o que se 

identificava e/ou fazia parte do regime colonial e 

o defendia com veemência. Portanto, meus 

caros, colono não tem cor nem rosto (quem vê 

cara, não vê coração). Como nos encanta o 

«mano» AZAGAIA: “expulsei colonos, mas 

nunca o colonialismo.” Há que o dizer, havia 

sempre quem funciona-se como «Kamba» – 

pedindo de empréstimo a expressão dos nossos 

irmãos angolanos. Ou seja, vendia a sua própria 

pátria aos lobos. Essa tendência de colonizar o 

outro não ficou inerte no tempo.  

 

Nos dias de hoje, deparamo-nos com 

situações simétricas. É a força do interesse 

individual burguês de neocolonialistas que, por 

seus interesses, nos estão a hipotecar o Estado e 

a conduzi-lo à banca rota. Da idealização do 

plano de crescimento económico desejável, com 

vista a assegurar os objetivos do milénio, como 

seja: a redução da pobreza, o combate ao HIV e 

SIDA, a melhoria das condições de vida dos 

cidadãos, e o aprimoramento do Estado do 

Direito democrático (…) regredimos para um 

novo plano de reforma nacional, o da 

estabilidade económica. Do que consta sobre a 

Constituição-Económica Moçambicana, é que 
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lutou-se dezasseis anos para conseguir que 

Moçambique fosse económico-financeiramente 

um Estado forte, produtivo, competitivo e 

sustentável, quer na sua relação bilateral a 

nível da concorrência com suas congéneres 

(Estados-membros na União Africana), quer a 

nível de concorrência com outros parceiros 

internacionais. 

 

 O que se anuncia aos poucos pelos Medias e 

confirmado pelo Governo vigente, da criação 

(não de um fundo para a paz e tranquilidade 

pública de que desejamos) mas de uma divida 

oculta aos olhos dos eleitores que acreditaram 

no presente executivo e depositaram o seu voto 

em jeito de confiança no seu programa eleitoral 

subsidiado pelo Orçamento Geral do Estado 

(erário público), avilta contra a dignidade dos 

contribuintes honestos e pode levar a migração 

de contribuintes ativos, a paraísos 

fiscais/criminais ou a cisão da classe média (se é 

que ainda existe).  

 

A ser introduzida, uma nova reforma 

tributária por forma a repor os programas de 

reabilitação económica (PRE) iniciados nos 

anos 90 e seguintes, mas que até a data de hoje, 

foram apenas de reforma à reforma e não de 

estratégias à estratégias convincentes, leva-nos 

a considerar, e, por isso, a concluir, que estamos 

perante uma má governança. Quando há má 

governança significa que os que governam os 

destinos do país ou não estão habilitados ou já 

não são mais capazes, merecendo com toda a 

justeza democrática (impeachment). 

 

Cá na Europa, quando assim, costuma-se 

deslegitimar (destituir o Governo) e convocar 

novas eleições legislativas. Estudos há, de 

investigação científica que são produzidos e 

alertados pelos grandes centros de investigação 

nacional, que desmitificam uma triste realidade 

social, político-económica das últimas duas 

décadas com “acento tónico” para esta última 

década.  

 

É preciso que os nossos decisores políticos 

acreditem nestes estudos e os tomem em 

consideração. Senão de nada nos vale construir 

ensino superior quando do que se pesquisa é 

tomado como afronta aos interesses dos 

políticos que se identificam como meramente 

“interesseiros”. Se no caso moçambicano a 

divida remete ao executivo passado 

responsabilidades pela sua angariação, então o 

novo executivo deve de ter a coragem suficiente 

para demonstrar ao povo que o estilo da sua 

governação é versátil, ou seja, baseia-se num 

princípio deontológico que se funda numa ética 

de imparcialidade política, por isso, jurídica.  

 

Vamos chamar os que violam a lei à lei? Ou 

vamos consentir-lhes uma amnistia pública? Se 

optarmos em consentir-lhes, estamos a romper 

com o nosso compromisso ético de ordem moral, 

logo somos coniventes. Se se criam dívidas com 

base na falta de transparência pública e na 

inobservância da lei, ferindo assim a 

Constituição, o Estado de direito e o próprio 

Estado, devemos chama-los à responsabilidade 

por atos políticos de gestão danosa. Lembro que 

«o desconhecimento da lei não exime há que o 

infrator seja chamado à responsabilidade civil 

ou penal.» Aliás, fica a deixa a partir de 

Salgueiro Maia, de que quando se trata de 

legitimar banditismo “as vezes é preciso 

desobedecer." 

 

Bom, depois deste latíssimo parenteses, 

retomo a situação inicial da guerra fratricida 
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para concluir: saímos de um congresso que deve 

significar não uma, A LUTA CONTINUA que 

se traduza na caça ao «inimigo da desgraça» à 

maneira maquiavélica – como aconteceu com a 

«caça aos padres» na pós-independência – o que 

agudizou mais ainda o populismo, a violência, o 

terror e com isso a revolta popular pela sede de 

religiosidade (entre outro males que o 

marxismo-leninismo mal construído trouxera 

como seja, a nova luta pela liberdade social-

económica e pela igualdade assentes no princípio 

supremo da dignidade da pessoa humana e 

jurídica imposto num quadro de Estado de Direito 

Democrático e de Justiça Social) – mas 

sobretudo uma, A LUTA CONTINUA, pela 

requalificação dos factos, com base numa nova 

agenda humana que deve aprimorar os direitos 

dos povos, numa base de reconciliação entre o 

Governo vigente e a oposição em nome da paz 

social, económico-financeiro e cultural – (tal 

como sucedeu para encontrar o caminho da Paz 

em ROMA – caímos em nós e reconhecemos o 

outro como ser semelhante quando se verificou 

(depois das perseguições da PIDE) a 

reconciliação entre o Governo revolucionário e 

o as confissões religiosas), ao invés de atiçar 

fogo para voltar a ouvir em rádio, de viva-voz, 

a “VOZ da QUIZUMBA” – na denominação do 

Governo Revolucionário e “VOZ da ÁFRICA 

LIVRE” – na denominação dos chamados 

“inimigos da pátria” pois, esta (a contrário do 

Noticias da Beira de 1974) sempre soou bem 

alto. Afinal um irmão, nunca é inimigo… ou é? 

 

Bom, de LUSAKA à ROMA e de ROMA à 

HOJE há muito que se lhe diga. Neste sentido, 

uma ténue palavra de fechamento (na letra de 

José Cabaço) vai para todos os fazedores da 

Revolução: “uma Revolução não se concretiza 

com a tomada do poder. Começa exatamente com 

essa ação.” Viva os Capitães de Abril, Viva a 

Revolução Moçambicana de 1964 à 1975, Viva 

a Nova Voz da Revolução Democrática no 

setor da Justiça. Lisboa, 25 de Abril 2016 – dia 

da Revolução Democrática-Constitucional 

Portuguesa – dia em que Portugal perde forças na 

sua pluricontinentalidade – dia do Amor.           
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 Artigos de Opinião

 

 

 

Virgílio De Carvalho 
Mestre em Direito 

Doutorando em Direito pela 

Universidade Autónoma de Lisboa  
 

"A PAZ MUNDIAL E 

INTERNA COMO UM DOS 

PRINCÍPIOS FULCRAIS DA 

ORDEM JUS-SOCIAL E DO 

DESENVOLVIMENTO (O 

CASO DE MOÇAMBIQUE)" 

 
  Os tempos hodiernos são tempos de 

grandes controversas económicas e, 

sobretudo, político-sociais. Apesar das 

tentativas existentes em vários países de 

mitigar estes factos e, desde 1990, como 

afirma, um dos grandes pensadores da 

contemporaneidade, ERIC HOBSBAWM, 

o mundo não está em paz1.  

 

Desde vários séculos, e com mais 

acentuação para o século XX, grandes 

violações tendem a dilacerar os direitos 

humanos, contribuindo para a sua não 

consumação. O mundo foi atravessado 

por duas grandes guerras, a de 1914-1917 

e a de 1939-1945. Guerras fratricidas que 

culminou com milhões de mortos, entre 

judeus, ciganos e outros povos que, 

directa ou indirectamente foram 

vitimadas2.  

 

Para além dessas guerras, as guerras da 

descolonização, que envolveram potências 

e povos das chamadas colónias acabou 

por dizimar e por criar segregação, 

                                                           
1 Para mais pormenores vide HOBSMANW, Eric 

(2008) Globalização, democracia e terrorismo, pp. 5 e 

ss.  
2 Para mais pormenores cfr. BEEVOR, Antony 

(2015) A Segunda Gerra Mundia, pp. 12 e ss. No 

mesmo sentido SONDHAUS, Lawrence (SA) A 

Primeira Guerra Mundial, História Completa, pp. 

85 e ss.  
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minorias e problemas psicológicos 

nefastos à vida de muitos indivíduos. As 

guerras religiosas que colocou, por 

exemplo, na Irlanda do Norte, frente à 

frente Cristãos protestantes e católicos, e 

estes em oposição ao islamismo, 

desencadeou a estados de alerta 

constantes e a sistemas de segurança 

sofisticados, nos países ocidentais, e uma 

luta exarcebada de um inimigo quase sem 

rosto, numa época em que as guerras no 

oriente, Síria, Afeganistão e países 

circunvizinhos, não dão tréguas nem 

tranquilidade.  

 

O terrorrismo não concede paz a 

ninguém desde o 11 de setembro, 2001, 

pois, desde lá até hoje a expansão deste 

crime hediondo “tão habitual”, em países 

orientais: Iraque, Afeganistão, Palestina, 

após a morte de líderes espirituais, como 

Sadamo Ussein, etc também se propalou 

para fronteiras adentro do ocidente e do 

sul do planeta. Portanto, a África é um 

continente, ultimamente, trespassado por 

estas violências, sobretudo depois da 

primavera árabe que culminou com a 

destituição coirciva de líderes como 

Muhamar Kadaf, Hosni Mubarak. 

 

 Esta tendência acabou sendo tão 

evasiva que resultou em grupos armados 

como o Boko Haram que actua, 

violentamente, no norte da Nigéria, parte 

dos Camarões, Níger. Uma tendência 

bélica subversiva e obsecada que faz 

refém várias vítimas inocentes, como foi 

do rapto de cento e tal crianças do sexo 

femenino, numa escola, o que obrigou a 

Uniã Africana a intervir, com vista a 

irradicar este grupo armado que se 

intitula ser um braço directo do Estado 

Islâmico (EI).   

 

O grupo radical do EI aterroriza o 

mundo, sobretudo a Europa, e, a acções 

terroristas acabaram por criar uma vaga 

de milhares de refugiados, saídos das 

zonas de conflito, contribuindo para que o 

nível de alerta e medidas de protecção se 

agudizassem, não obstante as reclamações 

e tratamento que os refugiados 

reivendicam nas zonas de chegada, a 

União Europeia3. 

 

Diante deste quadro negro, já há muito 

que organizações internacionais têm 

envidado esforços, no sentido de dar volta 

às novas formas de crime organizado. A 

ONU, desde a sua criação, em 1945, tem 

sido, com frequência chamada a intervir 

na resolução de conflitos, assim como 

para moderar que disputas não se 

transformassem em guerras, chamando à 

mesa das negociações as partes 

beligerantes, no sentido de restaurar, pós-

guerra, um conceito tão importante da 

actualidade, a paz.  

 

                                                           
3 Estes factos podem ser confrontados com a obra 

de SPENCER, Sarah (2008) O Desafio da 

Integração na Europa, pp. 1 e ss in 

PAPADEMETRIOU, Demetrios G. (2008) A 

Europa e os seus Emigrantes no século XXI, (Parte 

introdutória), pp. XLVI-LXVIII. 
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Aliás, essa finalidade acaba sendo um 

dos pontos fulcrais desta organização que 

reúne o consenso de vários Estados. Note-

se que uma das grandes finalidades das 

Nações Unidas e que constitui, 

igualmente a parte central de seu 

mandato, é o de manter a paz e a 

segurança internacionais. Com efeito, é 

preciso não olvidar que desde várias 

décadas, a ONU ajudou a acabar com 

diversos conflitos, a nível mundial, 

normalmente, tal ensejo tem sido 

materializado, via resoluções do Conselho 

de Segurança que é, pois, o órgão 

principal das Nações Unidas que actua 

nesta esfera. 

 

Chegamos, pois, ao ponto fulcral desta 

reflexão, a Paz, um conceito abstrato mas 

tão real e necessário para o equilíbrio de 

forças, na ordem jurídica cosmopolita e na 

ordem interna e social de cada Estado. O 

grosso dos Estados primam e defendem 

que os conflitos que afectam a sua ordem 

social deve passar por várias vias e 

segmentos mas que culmine, sobretudo, 

na mesa do diálogo.  

 

Entretanto, é necessário não olvidar que 

essa tendência que é antecipada por uma 

fase de conflito/guerra, pode, na medida 

do possível, ser evitada através de um 

conjunto de pré-soluções. Normalmente, 

as convulsões, no grosso das vezes, se 

efectivam mercê de paradigmas internos 

que redundam em atropelos aos bens 

jurídicos dos cidadãos, como acontece, 

actualmente, em Moçambique. 

 

 Este país alcançou a tão desejada 

independência em 25 de Junho de 1975, 

com a proclamação da República por 

meio de uma constituição popular, de 

cariz socilista-comunista, semelhante à da 

Russia, China, Cuba, etc. Tal tendência 

nunca foi vista de ânimo-leve por parte de 

alguns moçambicanos, o que desencadeou 

com o surgimento de um grupo armado 

que levou a cabo uma guerra de 

resistência de 16 anos, onde do confronto 

com as tropas governametais morreram 

mais de um milhão de moçambicanos.  

 

Esta guerra fratricida teria o seu fim 

graças a intervenção de alguns 

moçambicanos e comunidades religiosas 

internacionais, como foi o caso de Santo 

Egídio. A assinatura dos Acordos-Gerais 

de Paz, em Roma, em 19944, entre os dois 

beligerantes, alavancou a esperança dos 

moçambicanos, uma vez que pela 

primeira vez Moçambique se intitulara 

uma Constituição que optava por um 

Estado de Direito Democrático pela 

separação de poderes 5, e, abria-se, assim, 

espaço para o pluralismo jurídico6, onde 

foi possível existir uma vontade manifesta 

                                                           
4 Destes acordos resultaram uma lei, a Lei 

13/2002 de 12 de Outubro que discute uma série de 

questões políticas, deste o funcionamento dos 

partidos, deveres, direito dos partidos, etc. 
5 Cfr. arts. 1.º e 3.º da Constituição da República 

de Moçambique de 2004 (CRM).  
6 Cfr. art. 73.º da CRM. 
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do povo por meio da Assembleia da 

República.  

 

Um dado não menos importante centra-

se no facto dessa vontade popular, agora, 

poder culminar, através de um exercício 

tão vital, do sistema democrático, no 

poder do voto7, onde todos os 

moçambicano podiam fazer as suas 

escolhas políticas, tendo em conta o 

conceito de democracia, como poder do 

povo8.  

 

Face aos tais avanços, com a descoberta 

do gaz natural, na bacia do Rovuma 

(fronteira entre Moçambique e Tanzania), 

e da exploração do carvão, por parte de 

empresas multinacionais, tudo indicava 

que o país avançava, virtiginosamente, 

para uma situação de desenvolvimento, 

nunca antes atingido, enquanto Estado 

soberano.  

 

Entretanto, para o espanto de todos 

estas tendências, afinal, não passaram de 

falsas projecções, pois, o carvão que 

começara a ser explorado, refém da queda 

dos preços internacionais, também a nível 

                                                           
7 Cfr. art. 74.º da CRM. 
8 Para mais pormenores sobre o desenvolvimento 

sobre a Constituição em Moçambique vide 

CALDEIRA & SAL (SA) Evolução Constitucional 

da República de Moçambique, pp. 1  e ss, disponível 

em www.salcaldeira.com/.../514-evolucao-

constitucional-na-republica-de-mocambique, 19 de 

Maio de 2016. No mesmo sentido cfr. GOUVEIA, 

Jorge Bacelar (2015) Direito Constitucional de 

Moçambique, pp. 12 e ss.  

interno, sofreu derrapagem9, sendo a 

extracção do gaz natural de Rovuma uma 

realidade ainda futura10. E, para agudizar 

ainda a situação interna, desde 2013 que 

um novo fenómeno vem fustigando 

aquele Estado (Moçambique), pois, o 

espetro da guerra, por meio da tensão 

entre os velhos actores beligerante, 

relançou a antiga rivalidade entre os dois 

principais partidos, sendo a zona centro a 

mais sofrida devido aos confrontos que 

ultimamente vem causando vítimas.  

 

À crise e tensão político-militar, juntou-

se-lhe, actualmente, uma outra crise, a 

económica, pois, veio à público, há poucos 

meses, uma informação de que o Governo 

contraira uma dívida, sem o 

consentimento da Assembleia e, 

consequentemente, sem que o cidadão, 

assim o soubesse. Essa dívida acabou por 

se impor e acarretando consigo um efeito 

dominó, pois, para além de minar o 

crescimento e o desenvolvimento 

económico, contriuindo para a melhoria e 

qualidade de vida dos moçambicanos, 

também, comprometeu as boas relações 

existentes entre o Estado moçambicano e 

os seus principais parceiros de cooperação, 

o Fundo Monetário Internacional (FMI) e 

                                                           
9 Previa-se um crescimento económico anual de 

7% por cento, ao ano, devidos aos recursos 

internos, com particular incidência para o carvão.  
10 Moçambique não estando apetrechado de um 

conjunto de mecanismos e instrumentos que possa 

facilitar a extracção deste precioso líquido sentiu-se 

obrigado a pedir parcerias aos países que dispões 

deste equipamento.  

http://www.salcaldeira.com/.../514-evolucao-constitucional-na-republica-de-mocambique
http://www.salcaldeira.com/.../514-evolucao-constitucional-na-republica-de-mocambique
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o Banco Mundial (BM), inclusive alguns 

países do ocidente que se recusam a 

continuar com as ajudas que vinham 

sendo desembolsadas, em forma de 

doações, justificando que nunca tiveram 

conhecimento da finalidade dos 

montantes.  

 

A atitude dos parceiros, em abono de 

verdade, parece-nos contraditória uma 

vez que as mesmas entidades deveriam 

obrigar ao Estado moçambicano a prestar 

contas anuais, trimestrais ou até mesmo 

semestrais, pois, agindo da forma como as 

mesmas agiram dá-nos a entender que os 

parceiros destas grandes instituições. De 

algum modo, também, foram coniventes 

com a postura das autoridades 

moçambicanas, facto que podia exigir-se 

também, explicações dado que o 

verdadeiro e último destinatário da dívida 

é, sem dúvida, os cidadãos11. 

 

Todos estes factos perigram, 

grandemente, o bem primário, que, 

inicialmente, falamos, a paz. A paz não 

pode, apenas, ser entendida como o fim da 

                                                           
11 É preciso não esquecer que em última instância, 

não existindo boa fé por parte dos parceiros 

internacionais em fazer cedências, o Estado deve 

ser chamado por meio do instituto da 

responsabilidade extracontratual do Estado por 

gestão danosa do erário público. Em Moçambique 

inexiste um regime específico, ou seja, um 

dispositivo legal de responsabilidade 

extracontratual do Estado pelo facto mencionado 

muito menos por acção omitiva de seus agentes. A 

única disposição existente é sobre o regime 

actuante no seu modo geral, na CRM (art. 58.º) e 

no Código Civil (art. 483.º).  

guerra, ou seja, o depor das armas, pois, 

estaríamos a reduzir, profundamente, este 

conceito.  

 

Com efeito, pode parecer uma 

redundância, mas a paz, mesmo em 

tempo de paz, deve ser preservada. Essa 

preservação passa por vários factores, 

sendo eles, a manutenção incessante de 

um equilíbrio económico entre os vários 

membros de uma comunidade. O bem-

estar social; a transparência nos pleitos 

eleitorais, situação, por exemplo, 

reivindicada pelo maior partido da 

oposição em Moçambique, em todos os 

pleitos eleitorais; a inclusão política, sem 

discriminação partidária, deve ser uma 

constante, daí a ideia de que o poder é 

uma partilha entre todos os membros 

porque a eles lhes pertence; a 

transparência no manuseamento do erário 

público; a liberdade de expressão, muitas 

vezes acovardadas por regimes ditatoriais 

que optam pelo calar das vozes, deve-se 

implantar como um reduto sólido e 

irrevogável da condição de cidadão.  

 

Tudo isso contribui para o 

desenvolvimento sustentável, equilibrado 

e representa, em grande medida, a 

materialização efectiva da ordem social. A 

Paz depende desses pressupostos, depende 

do equilíbrio da comunidade e do bem-

estar de todos. Sem equilíbrio social, não 

há desenvolvimento e bem-estar, sem 

desenvolvimento e bem-estar não há 
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ordem social e sem ordem social inexiste a 

Paz. 
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 Sabia que...?  

 

 
 

 O Parlamento Europeu possui 20 Comissões Permanentes e 2 

Subcomissões 

COMISSÕES: 1) Agricultura e Desenvolvimento Rural (AGRI) 

 2) Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar (ENVI) 

 3) Assuntos Constitucionais (AFCO) 

 4) Assuntos Económicos e Monetários (ECON) 

 5) Assuntos Externos (AFET) 

 5a) Direitos do Homem (DROI) 

 5b) Segurança e Defesa (SEDE) 

 6) Assuntos jurídicos (JURI) 

 7) Comércio Internacional (INTA) 

 8) Controlo Orçamental (CONT) 

 9) Cultura e Educação (CULT) 

 10) Desenvolvimento (DEVE) 

 11) Desenvolvimento Regional (REGI) 

 12) Direitos da Mulher e Igualdade dos Géneros (FEMM) 

 13) Emprego e Assuntos Sociais (EMPL) 

 14) Indústria, Investigação e Energia (ITRE) 

 15) Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos (LIBE) 

 16) Mercado Interno e Proteção dos Consumidores (IMCO) 

 17) Orçamentos (BUDC) 

 18) Pescas (PECH) 

 19) Petições (PETI) 

 20) Transportes e Turismo (TRAN) 
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Global to Local Law News  

 UNIÃO EUROPEIA 

 Diretiva (UE) 2016/800 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2016, relativa 

a garantias processuais para os menores suspeitos ou arguidos em processo penal. 

 

 CONSELHO EUROPEU 

 Proteção dos segredos comerciais: Conselho adota nova diretiva - Em 27 de maio de 2016, o 

Conselho adota uma diretiva que estabelece regras relativas à proteção dos segredos comerciais e 

das informações confidenciais das empresas da UE. 

 

 Conclusões do Conselho sobre os aspetos externos da migração - Em 23 de maio de 2016, 

o Conselho adotou conclusões sobre os aspetos externos da migração. 

 

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

 

Iniciativas Legislativas 

 

 Projeto de Lei 249/XIII 

Altera o Regime Jurídico do Serviço Público do Transporte de Passageiros, aprovado pela Lei 

n.º 52/2015, de 9 de junho. 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/05/27-trade-secrets-new-directive/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/05/23-fac-external-aspects-migration/
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40424
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40424
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40424
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 Projeto de Lei 248/XIII 

Procede à 11.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho, 

estabelece o direito do trabalhador que estiver a 1 ano da idade legal de reforma poder optar 

por trabalhar a tempo parcial por 2 anos. 

 

 Projeto de Lei 246/XIII 

Altera o Código Civil, criando a indignidade sucessória dos condenados por crimes de exposição 

ou abandono ou de omissão de obrigação de alimentos. 

 

 Projeto de Lei 245/XIII 

Altera o Código Penal, dispensando de queixa o crime de violação de obrigação de alimentos e 

agravando as respetivas penas. 

 

 Projeto de Lei 244/XIII 

6.ª Alteração à Lei n.º 108/91, de 17 de Agosto, Lei do Conselho Económico e Social, de modo a 

incluir no Plenário dois representantes dos reformados, aposentados e pensionistas. 

 

 Projeto de Lei 233/XIII 

Procede à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de agosto, reforçando as medidas 

dissuasoras da atividade ilegal no transporte em táxi. 

 

 Projeto de Lei 228/XIII 

Revê o regime sancionatório aplicável aos crimes contra animais. 

 

 Projeto de Lei 227/XIII 

Altera o Código Civil, atribuindo um Estatuto Jurídico aos Animais. 

 

 Projeto de Lei 224/XIII 

Altera o Estatuto Jurídico dos Animais no Código Civil. 

 

Diplomas Aprovados 

 

 Decreto da Assembleia 25/XIII 

Revoga a prova de avaliação de conhecimentos e capacidades, procedendo à décima quinta 

alteração ao Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, e à revogação do Decreto-Lei n.º 

146/2013, de 22 de outubro, e do Decreto-Regulamentar n.º 3/2008, de 21 de janeiro.  

 

 Assembleia 21/XIII 

Altera o Código de Procedimento e de Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

433/99, de 26 de outubro, e a Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 

de dezembro, e protege a casa de morada de família no âmbito de processos de execução fiscal. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40423
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40423
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40423
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40423
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40407
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40407
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40407
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40407
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40406
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40406
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40406
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40406
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40405
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40405
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40405
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40368
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40368
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40368
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40351
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40351
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40351
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40351
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40350
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40350
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40350
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40350
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40345
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40345
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40345
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19306
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19306
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19306
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19306
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19268
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19268
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19268
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 Decreto da Assembleia 12/XIII 

Majoração da proteção social na maternidade, paternidade e adoção para os residentes nas 

regiões autónomas. 

 

 Decreto da Assembleia 10/XIII 

Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, transpondo a Diretiva 2015/121/UE, do Conselho, de 27 

de janeiro de 2015. 

 

 DIÁRIO DA REPÚBLICA  

 

 Lei n.º13/2016 – Diário da República n.º99/2016, Série I de 2016-05-23 - Assembleia da 

República 

Altera o Código de Procedimento e de Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

433/99, de 26 de outubro, e a Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 

de dezembro, e protege a casa de morada de família no âmbito de processos de execução fiscal. 

 

 Portaria n.º138/2016 – Diário da República n.º93/2016, Série I de 2016-05-13 – Saúde 

Segunda alteração à Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho, que estabelece o regime jurídico a 

que obedecem as regras de prescrição e dispensa de medicamentos e produtos de saúde e define 

as obrigações de informação a prestar aos utentes. 

 

 Declaração de Retificação n.º10/2016 – Diário da República n.º101/2016, Série I de 2016-05-25 -

Assembleia da República 

Declaração de retificação à Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, Orçamento do Estado para 2016. 

 

 Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º9/2016/A – Diário da 

República n.º95/2016, Série I de 2016-05-17 - Região Autónoma dos Açores - Assembleia 

Legislativa 

Aprova o 1.º Orçamento Suplementar da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores para o ano de 2016. 

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA 

DOS AÇORES  

 Portaria n.º 45/2016 de 13 de Maio -Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade 

Empresarial 

Procede ao reordenamento do regime jurídico de preços de bens e serviços. Revoga a Portaria 

n.º 62/2014, de 19 de setembro. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19137
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19137
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19137
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19137
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19137
https://dre.pt/application/file/74499667
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/692261/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/692261/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/191558/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/74443278
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69879391/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/74539196
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73958532/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/74469718
https://dre.pt/application/file/74469718
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2016/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+59+de+13+de+Maio+de+2016/Portaria+N%C2%BA+45+de+2016.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2016/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+59+de+13+de+Maio+de+2016/Portaria+N%C2%BA+45+de+2016.htm
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 Decreto Legislativo Regional n.º 9/2016/A de 18 de Maio  - Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores 

Segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 12/2014/A, de 9 de julho, que cria o 

Sistema de Incentivos para a Competitividade Empresarial - Competir+. 

 

 RECENTES DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES  

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 

 

 Contrato de trabalho a termo; Renovação; Isenção de horário de trabalho; Prémio de 

produtividade – Acórdão de 09-05-2016 

“I - A renovação do contrato de trabalho a termo por período diferente do celebrado inicialmente está 

sujeita à verificação, não apenas das exigências materiais para a sua celebração, mas também às de 

forma, devendo a motivação constante da renovação permitir estabelecer o nexo de causalidade entre a 

justificação e o concreto prazo estipulado para essa renovação. II - Havendo o contrato inicial sido 

celebrado a termo certo de um ano e a renovação sido celebrada pelo prazo de dois anos, a invocação de 

que o fundamento constante do contrato inicial “se verifica e se mantém válido e atual à data da 

renovação” não observa o mencionado requisito formal. III - Em caso de despedimento ilícito, o 

subsídio por isenção de horário de trabalho e o “prémio/complemento” devido em função da 

produtividade do A. e dos lucros da Ré que havia sido auferido mensalmente desde Março de 2012 a 

julho de 2013 [mês do despedimento], integram as retribuições intercalares devidas a que se reporta o 

art. 390º, nº 1, do CT/2009.” 

 

 Contrato promessa; Fixação de prazo; Nulidade; Incumprimento – Acórdão de 05-05-2016 

“I - No contrato-promessa está-se perante uma obrigação que tem por objecto uma prestação de facto 

positivo, um “facere”: duas pessoas obrigam-se a fazer, mais tarde, um certo contrato, diferindo, não já 

o cumprimento deste, mas a sua própria celebração. II - Também no contrato-promessa as partes estão 

vinculadas ao princípio da pontualidade. O devedor cumpre quando realiza a prestação a que se 

vinculou, ou seja, quando emita a declaração de vontade correspondente ao contrato prometido. III - 

Em caso de incumprimento do contrato-promessa, um dos meios de reacção facultados ao promitente 

não faltoso consiste na resolução do contrato, a qual, porém, não se compadece com uma situação de 

simples mora – atraso na realização da prestação devida IV-, antes exige o incumprimento definitivo. V 

- Este deriva de uma situação de mora, consumando-se pela perda do interesse do credor na prestação, 

avaliada essa perda de interesse em termos objectivos e não na perspectiva dos interesses subjectivos do 

credor em causa, ou pela omissão de cumprimento pelo devedor em prazo razoável que lhe haja sido 

fixado e comunicado pelo credor – interpelação admonitória. VI - Não tendo as partes estipulado no 

contrato-promessa prazo certo para o seu cumprimento, não é lícito a fixação do mesmo, 

unilateralmente, por uma das partes. VII - Não acordando as partes na fixação do prazo, terá este de 

ser judicialmente fixado. VIII - Para a constituição em mora exige-se a prévia determinação do prazo 

http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2016/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+61+de+19+de+Maio+de+2016/Decreto+Legislativo+Regional+N+9+de+2016_A.htm
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para o cumprimento. IX - Não é inválido o contrato-promessa relativo a terreno sujeito a loteamento 

sem que, à data da sua celebração, se mostre comprovado o respectivo licenciamento, sendo este 

exigível, todavia, no acto da celebração da escritura notarial que confira execução ao contrato 

prometido ou para a sentença de execução específica, que considere procedente a correspondente acção, 

que, dispensando a escritura, produz os mesmos efeitos desta. X - A sanção com que o artigo 892º do 

Código Civil comina a venda de bens alheios apenas se aplica em relação ao contrato de compra e 

venda, não ao respectivo contrato-promessa com eficácia obrigacional. XI - Deve considerar-se abusiva 

a invocação de nulidade de um contrato-promessa decorridos vinte anos sobre a data da sua celebração 

sem que antes, em momento algum, a parte que invocou o vício tenha questionado a validade do 

contrato, criando confiança nos restantes contraentes de que não poria em causa essa validade.” 

 

 Redução da cláusula penal – Acórdão de 05-05-2016 

“ I - A faculdade de redução da cláusula penal, concedida pelo art. 812º do CCvil (redução equitativa da 

cláusula penal), não é oficiosa, antes depende de pedido do devedor da indemnização nesse sentido. II - 

É sobre o devedor que recai o ónus de alegação e prova dos factos que integrem a desproporcionalidade 

entre o valor da cláusula estabelecida e o valor dos danos a ressarcir ou um excesso da cláusula em 

relação aos danos efectivamente causados em função do incumprimento do contrato. III - 

A intervenção judicial de controlo do montante da pena deve ser sempre muito cautelosa, não podendo 

ser sistemática, antes devendo ocorrer apenas em situações excepcionais e em condições e limites 

apertados. IV - No exercício do seu equitativo e excepcional poder moderador, o juiz só goza da 

faculdade de reduzir a cláusula penal com vista a evitar abusos evidentes, situações de clamorosa 

iniquidade, a que conduzem penas «manifestamente excessivas», francamente exageradas, face aos 

danos efectivos, tendo sempre presente o seu valor cominatório e dissuasor, e não uma cláusula penal, 

meramente, excessiva, cuja pena seja superior ao dano.” 

 

 Crime de descaminho; Subtracção; Venda dos bens penhorados; Fiel depositário – Acórdão de 04-

05-2016 

“I - Para que o não cumprimento da apresentação dos bens no prazo concedido possa emergir como “ 

subtração” dos bens e tornar-se passível de constituir a acção típica do crime de descaminho (artº 355º 

CP) forçoso é que a situação revele uma intenção clara por parte do agente de, com caracter definitivo, 

impedir ou inviabilizar o acesso aos bens pelo poder publico. II - Não comete tal crime o fiel depositário 

que apesar de não ter entregue os bens que lhe foram solicitados, se vem a verificar que os bens foram 

vendidos pelo agente de execução na qualidade de encarregado da venda.” 

 

 Princípio in dubio pro reo; Erro notório na apreciação da prova – Acórdão de 04-05-2016 

“I - A dúvida que fundamenta o princípio in dubio pro reo terá de ser insanável, razoável objetivável. II 

- A dúvida insanável pressupõe que houve todo o empenho e diligência do tribunal noa esclarecimento 

dos factos sem que tenha sido possível ultrapassar o estado de incerteza. III - Se a opção de julgador se 

apresenta como uma possibilidade não demonstrada nem esclarecida, e não faz qualquer diligência 

probatória, no sentido de ultrapassar tal situação, não é possível afirmar a existência de uma dúvida 

insanável ou inultrapassável capaz de fazer funcionar o princípio in dubio pro reo.” 
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 Acidente de Trabalho; Contrato de trabalho em funções públicas; Competência material do 

tribunal de trabalho – Acórdão de 02-05-2016 

“É competente para conhecer do litígio sobre um acidente sofrido por uma trabalhadora com contrato 

de trabalho em funções públicas ao serviço dum Centro Hospitalar com a natureza de entidade pública 

empresarial, o Tribunal do Trabalho.” 

 

 Oposição à execução; Execução para entrega de coisa certa; Direito a benfeitorias; Nulidades de 

sentença – Acórdão de 02-05-2016 

“I - A nulidade da sentença decorrente dos fundamentos estarem em oposição com a decisão verifica-se 

quando a fundamentação aponta num certo sentido que é contraditório com o que vem a decidir-se e, 

enquanto vício de natureza processual, não se confunde com o erro de julgamento, que se verifica 

quando o juiz decide mal – ou porque decide contrariamente aos factos apurados ou contra lei que lhe 

impõe uma solução jurídica diferente. II - Em execução de sentença condenatória para entrega de coisa 

certa e perante o disposto no artigo 929.º, n.º 3, do Código de Processo Civil, na redação anterior à Lei 

n.º 41/2013, de 26 de junho (artigo 860.º, n.º 3, na redação atual), não são admissíveis os embargos 

baseados na invocação do direito a benfeitorias quando o executado não haja, no processo declarativo, 

feito valer o seu direito a elas, o que se verifica, nomeadamente, quando aí foi julgado improcedente 

pedido reconvencional.” 

 

 Acção de divisão de coisa comum; Incidente de oposição; Tempestividade – Acórdão de 02-05-

2016 

“I - O incidente de oposição é tipicamente um daqueles que só faz sentido no processo declarativo 

porquanto visa permitir que um terceiro faça valer um direito próprio, total ou parcialmente 

incompatível com a pretensão formulada pelo autor ou pelo reconvinte. II - A ação de divisão de coisa 

comum era na anterior versão do Código de Processo Civil e continua a ser no atual, uma ação especial 

com uma fase declarativa destinada à determinação da natureza comum da coisa, dos quinhões e da 

divisibilidade material e jurídica da coisa dividenda e uma fase executiva destinada ao preenchimento 

dos quinhões em espécie ou por equivalente. III - Encerrada a fase declarativa da ação de divisão de 

coisa comum, é intempestivo o incidente de oposição espontânea que pretende fazer reverter os autos a 

uma fase processual ultrapassada, pretendendo, de novo, questionar a divisibilidade da coisa comum.” 

 

 Incapacidade permanente absoluta para o trabalho habitual; Factor de Bonificação; Princípio da 

igualdade – Acórdão de 02-05-2016 

“A aplicação do factor 1.5 previsto no nº5 das Instruções gerais da TNI aprovada pelo DL nº352/2007 

de 23.10 – com fundamento na idade do sinistrado – não ofende o princípio da igualdade previsto no 

artigo 13º da Constituição da República Portuguesa. 2. Na verdade, para o legislador dos acidentes de 

trabalho a idade do sinistrado – no caso 50 anos ou mais – é factor relevante, que «acresce» à sua IPP 

para efeitos de atribuição de incapacidade, factor assente no facto de que a partir dessa idade as 

condições físicas/psíquicas de qualquer trabalhador se agravam de modo natural. Tal entendimento não 

é irrazoável nem arbitrário por assentar em critérios objectivos.” 
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 Transacção; Eficácia – Acórdão de 02-05-2016 

“I- A transacção pode envolver a constituição, modificação ou extinção de direitos diversos do direito 

controvertido e pode resolver litígios para além das partes iniciais do processo, vinculando terceiros. II-

 Mas, para que uma transacção com estes contornos seja eficaz, têm esses terceiros que se vincular 

validamente, ou dando a sua anuência expressa ao convénio no momento da sua celebração – por si ou 

através de pessoa munida dos necessários poderes de representação –, ou ratificando posteriormente o 

acto de quem, em seu nome, mas sem poderes de representação, teve intervenção no negócio. III- No 

caso de transacção, a verdadeira fonte da solução do litígio é o acto de vontade do autor e não a 

sentença do juiz que não decide a controvérsia substancial, embora seja ela que confere aquele acto de 

vontade efeitos de caso julgado.” 

 

 Plataforma Citius; Apresentação de peça processual e documento; Nulidade processual; Justa 

causa de despedimento – Acórdão de 02-05-2016 

“I - Tendo em conta o disposto no n.º 1, do artigo 144.º, do C.P.C. a apresentação a juízo dos atos 

processuais por parte dos mandatários é feita, obrigatoriamente, através do sistema Citius, por 

transmissão eletrónica de dados nos termos definidos na Portaria nº 280/2013 de 26/08, com exceção da 

situação de justo impedimento prevista no n.º 8 ou da prevista no n.º 7, ambas do mesmo normativo, 

não consentindo a lei qualquer correção do ato desconforme. II- A apresentação a juízo através de um 

meio não permitido consubstancia a prática de um ato processual contrário à lei que define a forma da 

prática do mesmo e, por isso, nulo, pese embora a lei não o declare expressamente, nulidade intrínseca 

ou “substancial” e não uma típica nulidade processual, pelo que, não estamos perante o regime previsto 

no artigo 195.º, do C.P.C., ou seja, a previsão contida neste normativo é a de desvios do formalismo 

processual (audição irregular de uma parte, falta de notificação de um despacho, audição de uma 

testemunha sem ser ajuramentada, etc.) passíveis de originar nulidades processuais típicas e não a do 

ato processual em si mesmo praticado contra a forma prevista na lei (artigo 144.º, n.º 1) e que, por isso, 

se encontra ferido de nulidade por violação desta norma, nulidade atípica, um misto de nulidade 

processual e substantiva. III- Resumindo-se o comportamento da trabalhadora a uma não resposta à 

solicitação de uma informação por parte de uma colega de trabalho, em setembro de 2014; à não 

entrega da coleção dentro do prazo, sem qualquer explicação ou justificação e à falta de comunicação 

com a sua empregadora, em dezembro de 2014 mas ponderando que em 9 e 10 de dezembro, a 

trabalhadora faltou ao trabalho e justificou a sua falta, o seu comportamento assume menor gravidade 

e não consubstancia um manifesto e repetido desinteresse pelo cumprimento com a diligência devida 

das obrigações inerentes ao posto de trabalho; falta de zelo e diligência houve mas já não um 

desinteresse repetido pelo cumprimento com a diligência devida. IV- Se o comportamento da 

trabalhadora não é grave em si mesmo e nas suas consequências de forma a originar uma absoluta 

quebra de confiança entre a empregadora e a trabalhadora, não se verifica a impossibilidade prática e 

imediata da subsistência da relação de trabalho. V- o pedido formulado pela trabalhadora, e que deu 

início à presente ação especial, no sentido da declaração da ilicitude do despedimento, <<contém já os 

pedidos de condenação do empregador a reintegrá-lo e a pagar-lhe os salários intercalares, enquanto 

efeitos daquela imediatamente decorrentes que não carecem, pois, de autónoma e específica 
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dedução>>, o que já não ocorre com pedido de indemnização por danos patrimoniais e não 

patrimoniais porquanto, pese embora todos se encontrem sujeitos ao princípio do pedido (artigo 661.º, 

do C.P.C.), não o estão no mesmo patamar.” 

 

 Trânsito em julgado; Admissão de recurso; Retribuição intercalar; Subsídio de férias; Quantia 

líquida – Acórdão de 02-05-2016 

I - Independentemente dos motivos, valores de segurança jurídica implicam que só possa considerar-se 

transitada em julgado a decisão depois de decorrido o prazo legalmente previsto para a interposição de 

recurso ou, não sendo este admissível, para a arguição de nulidades ou dedução de incidente de reforma, 

pelo que quando a decisão é suscetível de recurso ordinário o trânsito em julgado depende, em primeiro 

lugar, do facto de se encontrarem esgotadas as possibilidades de interposição desse recurso em cujas 

alegações deve ser integrada a arguição de nulidades da sentença ou a reforma quanto a custas e multa 

(arts. 615º, nº 4, e 616º, nº 3). II - Quando seja insuscetível de recurso ordinário, o trânsito em julgado 

ocorre com o esgotamento do prazo para a arguição de nulidades da sentença ou dedução do incidente 

de reforma, nos termos dos arts. 615º, nº 4, e 616 (e dos arts. 666º e 685º quando estejam em causa 

acórdãos da Relação ou do Supremo, respetivamente). III- Todavia devemos considerar que podem 

ocorrer vicissitudes suscetíveis de determinar tanto a antecipação como o diferimento da data do 

trânsito em julgado. Assim quanto a esta última, há efeitos que forçosamente se produzem mesmo 

quando o recurso é rejeitado, tendo em conta a necessidade de aguardar a definitividade do despacho de 

não admissão, sujeito a reclamação para o tribunal superior, nos termos do artigo 643º. O mesmo ocorre 

nos casos em que a parte opte pela arguição de nulidades ou apresentação de requerimento, ainda que 

infundado, no sentido de obter a reforma da decisão. IV- Portanto, a insuscetibilidade do recurso 

ordinário só se verifica depois de ser confirmado pelo tribunal ad quem o despacho de não admissão do 

recurso. V- Dever-se-á fazer uma interpretação restritiva ou corretiva do artigo 390º, nº 2, alínea c) no 

sentido de que a dedução às retribuições intercalares que o trabalhador deixou de auferir desde o 

despedimento até ao trânsito em julgado da decisão do tribunal que declare a ilicitude do despedimento 

apenas abrange as situações em que existe uma simultaneidade de recebimento destas duas atribuições 

(subsídio de desemprego e retribuições pagas pelo empregador), sob pena de o trabalhador nada receber 

nesse período. VI- O dever de pagar as retribuições intercalares abarcará a generalidade das prestações 

com natureza de retribuição que seria suposto o trabalhador auferir no período em análise, incluindo a 

retribuição-base e os complementos retributivos de atribuição certa e valor fixo a que o mesmo tinha 

direito se executasse o trabalho. Incluem-se aqui, em primeiro plano, os subsídios de Natal e férias, o 

que implica que no período correspondente a um ano civil os salários intercalares abarquem, em 

princípio 14 mensalidades, isto é, as retribuições mensais correspondentes aos 12 meses do ano, o 

subsídio de férias e o subsídio de Natal. VII- Nas retribuições intercalares estão, inter alia, incluídos os 

subsídio de férias e de natal, mas já não as férias não gozadas, ou seja, no período correspondente a um 

ano civil os salários intercalares abarcam 14 mensalidades (as retribuições mensais correspondentes aos 

12 meses do ano, o subsídio de férias e o subsídio de Natal). VIII- Embora o nº 1 do artigo 390º do 

Código do Trabalho determine que o trabalhador tem direito a receber as retribuições que deixar de 

auferir desde o despedimento até ao trânsito em julgado da decisão do tribunal que declare a ilicitude 
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do despedimento, não esclarece se o valor da retribuição a considerar é a retribuição ilíquida ou líquida, 

resulta da letra da lei que a retribuição em causa corresponde à quantia que o trabalhador deixou de 

auferir, isto é, a quantia ilíquida que deve entender-se como retribuição do trabalho e sobre a qual 

incidem os descontos legais. Nesta situação compete ao empregador fazer os devidos descontos legais, 

bem como reter e pagar, quer a nível de contribuições para a Segurança Social, quer a nível de IRS. 

 

 Propriedade horizontal; Terraço de cobertura; Parte comum; Aplicação da lei no tempo; Abuso de 

Direito – Acórdão de 02-05-2016 

“I- Os terraços de cobertura mencionados na b), do n.º 1, do Artigo 1421.º, do Código Civil, são estruturas 

em si mesmas não cobertas, cujo piso constitui, ao mesmo tempo, tecto ou parte do tecto da fracção do 

piso imediatamente inferior ou de partes comuns situadas nesse piso. II- A natureza comum dos 

terraços de cobertura justifica-se atendendo ao interesse que existe em garantir a segurança e a 

protecção do edifício, interesse que depende da sua permanente e adequada vigilância e conservação 

(mesmo que sejam terraços de cobertura situados em cotas inferiores à do telhado), acção que não pode 

ficar dependente da vontade individual de um ou alguns condóminos, mas do condomínio. III- A norma 

do artigo 1421.º do Código Civil é imperativa e não pode, por isso, ser derrogada pelas declarações 

exaradas pelos condóminos no título constitutivo da propriedade horizontal. IV- Os terraços de 

cobertura são partes comuns mesmo no domínio da redacção original da al. b), do n.º 1, do Artigo 

1421.º, do Código Civil, anterior à nova redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 267/94, de 25 de 

Outubro.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

 Recurso penal; Motivação; Conclusões; Pedido – Acórdão de 17-05-2016 

“I - A motivação enuncia especificamente os fundamentos do recurso e termina pela formulação de 

conclusões deduzidas por artigos, em que o recorrente resume as razões do pedido. II - Há que distinguir 

o acto de demanda do conceito de pretensão processual. III - Afirmar e pedir são os dois actos 

essenciais…o pedido há-de ser a consequência logica das afirmações efectuadas. O pedido deve ser 

formulado com toda a precisão, de modo a que não haja dúvidas sobre o efeito jurídico que se pretende 

obter. IV - Os recursos que não indicam o sentido em que o Tribunal “ad quem” deve decidir as 

questões suscitadas na motivação e resumidas nas conclusões, não formulando o pedido respectivo, 

terão de ser rejeitados por manifesta improcedência substantiva.” 

 

 Abuso sexual de crianças; Agravante qualificativa; Relação familiar – Acórdão de 12-05-2016 

“I- Integra o conceito de “relação familiar” da alínea b) do nº 1, do artigo 177º, do Código Penal, a 

relação tio/sobrinho decorrente de afinidade, mesmo sendo em terceiro grau, se entre o agente e a vítima 

existe uma proximidade ou intimidade semelhante à dos parentes mais próximos. II- O legislador 

apenas exige que exista uma relação de proximidade entre o agente e a vítima e que o mesmo se 

aproveite dessa situação, no duplo sentido de que o mesmo tira partido da mesma e ao mesmo tempo 

ser-lhe exigível um comportamento mais conforme ao direito, sendo, nessa medida, mais elevado o 
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desvalor da acção.  III- A agravação tem na base a violação do princípio da confiança decorrente da 

relação de proximidade estabelecida entre o agente e a vítima, a qual deve ser aferida no caso 

concreto.” 

 

 Direito à honra e consideração social; Ofensas à honra; Difamação com publicidade; Dolo – 

Acórdão de 12-05-2016 

“I- Dando o Tribunal como provados os factos objectivos do tipo, o dolo enquanto um acto interno do 

agente que se materializa pelos demais factos externos anteriores ou contemporâneos do facto 

criminoso, só pode ser dado como não provado, desde que resultem provados outros factos materiais 

que permitam afastar a representação e intenção do agente no cometimento do crime, sob pena de 

violação do princípio de livre apreciação da prova. II- Imputar a uma figura pública, candidato a 

Presidente da República, o crime de traição à Pátria é ofensivo da honra e consideração do visado, 

atingindo a sua dignidade pessoal e o núcleo essencial das suas qualidades morais e éticas ao insinuar 

que o mesmo é incapaz e inadequado para as funções de Chefe de Estado a que se estava a candidatar o 

qual é, por inerência, Chefe Supremo das Forças Armadas. III- O direito à honra e o direito à liberdade 

de expressão têm igual dignidade constitucional, não podendo, por isso, o direito à liberdade de 

expressão “esmagar” ou anular tout court o direito à honra e reputação, pois a isso se opõe o artigo 18º, 

nº 3 da Constituição da República Portuguesa, que limita a restrição dos direitos, liberdades e 

garantias, as quais não podem “(…) diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos 

constitucionais”. IV- A jurisprudência do TEDH que confere prevalência quase absoluta ao direito à 

liberdade de expressão, pode ser violadora da Constituição da República Portuguesa, na medida em que 

a mesma não permite, no seu artigo 18º, nº 3, a restrição dos direitos, liberdades e garantias, de modo a 

diminuir o conteúdo essencial dos preceitos constitucionais que os consagram e por estar, na prática, a 

hierarquizar, em termos abstractos, os direitos, liberdades e garantias, previstos na Constituição da 

República Portuguesa e também na Declaração Universal dos Direitos do Homem, (artigos 12º e 19º), 

as quais os tutelam em termos paritários, não permitindo tal hierarquização por força da sua igual 

dignidade.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA  

 Violência doméstica; Indemnização oficiosa; Equidade – Acórdão de18-05-2016 

“I- Há lugar à atribuição de indemnização à vítima, mesmo não tendo sido pedido e mesmo que não 

ocorram particulares exigências de protecção da mesma, na fixação desta indemnização segue-se a regra 

geral, à falta de lei especial para o efeito. II - No caso particular do crime de violência doméstica em que 

a atribuição de indemnização é obrigatória entendemos que se deverá prescindir da verificação do 

pressuposto “gravidade do dano” porque se assim não fosse poderíamos concluir, em muitas situações, 

que não haveria lugar à fixação da indemnização que a lei obriga a atribuir por os danos não serem 

particularmente graves. III - A fixação da indemnização de acordo com a equidade significa que o seu 

valor é determinado considerando a culpa do agente, a sua situação económica e a situação económica 
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do lesado, as especiais circunstâncias do caso, a gravidade do dano, etc., ou seja, todas as regras de boa 

prudência, de bom senso prático, de justa medida das coisas, de criteriosa ponderação das realidades da 

vida.” 

 

 Difamação; Crime particular; Acusação pública sem dedução prévia de acusação particular; 

Pressuposto processual; Ilegitimidade do ministério público; Extinção do procedimento criminal – 

Acórdão de 18-05-2016 

“Deduzida acusação pública por crime de natureza particular (difamação), sem a formulação prévia de 

acusação particular, falta uma condição do procedimento criminal - ilegitimidade do MP para o referido 

acto -, cognoscível oficiosamente, a todo o tempo, com ressalva do caso julgado formal, cuja inexorável 

consequência é o arquivamento do processo, nos termos conjugados dos artigos 180.º, 188.º, n.º 1, do 

CP, e 50.º do CPP.” 

 

 Acção judicial; Gerência; Suspensão; Destituição; Sociedade; Sócio gerente; Justa causa –Acórdão 

de 17-05-2016 

“I- É admissível (facultativamente) o recurso à via judicial, por qualquer sócio, com fundamento na 

existência de justa causa, para a suspensão/destituição de gerente, mesmo nos casos em que a sociedade 

tenha mais de dois sócios, nos termos do n.º 4 do artigo 257.º do CSC. II- Deve ser suspenso da gerência 

das sociedades por justa causa, o sócio que exerce uma actividade concorrente a estas - assim violando o 

dever de não concorrência consagrado no artigo 254.º do CSC-, e que usou os bens das referidas 

sociedades em seu exclusivo proveito e “paralisando” a respectiva actividade em benefício da sociedade 

que criou, violando o disposto no seu artigo 64.º, n.º 1.” 

 

 Sociedades; Assembleias gerais; Quórum – Acórdão de 17-05-2016 

“I- O quorum constitutivo, ou seja a presença de certo número de accionistas ou seus representantes, 

pode ser um requisito de constituição de uma assembleia.  II - O art.º 383º, n.º 1, do C.S.C. dispõe que as 

assembleias gerais das sociedades anónimas podem deliberar, em primeira convocação, qualquer que 

seja o número de accionistas presentes ou representados, salvo no que respeita às deliberações sobre 

alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão, transformação, dissolução da sociedade, ou outros 

assuntos para os quais a lei exija maioria qualificada, sem a especificar, em que é necessária a presença 

de accionistas ou seus representantes que sejam titulares de acções correspondentes a um terço do 

capital social. III - Para a aprovação de deliberações é necessário um quorum deliberativo, dispondo o 

art.º 386º, n.º 1, do C.S.C., como regra geral, que a assembleia geral delibera por maioria dos votos 

emitidos, seja qual for a percentagem do capital social nela representado, não contando as abstenções. 

IV- A verificação quer do quorum constitutivo, quer do quorum deliberativo, compete na Assembleia ao 

Presidente da Mesa, o qual deve mandar organizar a lista dos accionistas que se encontrem presentes e 

representados no início da reunião, constando dessa lista o número, a categoria e o valor nominal das 

acções pertencentes a cada associado presente ou representado - artigo 382.º, n.º 1 e 2, c), do C.S.C. - e 

proclamar os resultados das votações, sendo o valor nominal indicado das acções pertencentes a cada 

associado presente ou representado o que consta do respectivo registo.V- O artigo 55º, n.º 1, do CVM 

determina que quem, em conformidade com o registo ou com o título, for titular de direitos relativos a 
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valores mobiliários está legitimado para o exercício dos direitos que lhes são inerentes, designadamente 

no que toca ao registo das acções das sociedades anónimas, o direito de participação e de voto em 

Assembleia Geral dessa sociedade, como refere o n.º 2 do referido artigo 55º, especificando o art.º 104º, 

n.º 2, do mesmo diploma, que os direitos inerentes aos valores mobiliários titulados nominativos não 

integrados em sistema centralizado são exercidos de acordo com o que constar no registo do 

emitente.VI - A partilha extrajudicial é um negócio jurídico que pressupõe o acordo de todos os 

interessados - art.º 2102º, n.º 1, do C. Civil.VII - Não tendo a proposta de partilha obtido o acordo de 

todos os interessados, inexiste qualquer negócio jurídico de partilha, não tendo, pois, resultado das 

negociações descritas a produção de quaisquer efeitos jurídicos nos bens da herança. VIII - O disposto 

no artigo 58º do CVM não deixa dúvidas sobre a possibilidade da situação jurídica certificada pelo 

registo ser também posta em causa pela invocação da invalidade do negócio jurídico subjacente. Se a 

transmissão de valores mobiliários exige um negócio que justifique essa transmissão e um modo de a 

efectivar (declaração de transferência e registo), a verificação da invalidade desse negócio não pode 

deixar de se reflectir na subsistência do registo que é simultaneamente modo constituinte da 

transmissão e meio de revelação da situação jurídica registada. Se a transmissão subjacente sofre de um 

vício que a invalida, essa invalidade estende-se necessariamente ao seu registo, limitando-se o interesse 

da segurança da circulação dos valores mobiliários a exigir a salvaguarda da posição do adquirente de 

boa-fé, através da consagração da inoponibilidade constante do art.º 58º do CVM. IX - A necessidade da 

estipulação desta inoponibilidade é a prova inequívoca de que o registo não está completamente imune 

a um julgamento de invalidade do negócio que lhe subjaz.” 

 

 Recurso; Compartes; Insolvência; Não impugnação da lista de credores; Efeito não cominatório; 

Comunhão conjugal; Património colectivo; Penhora; Venda executiva – Acórdão de 17-05-2016 

“I- Nos termos do artº 634º do nCPC, o recurso interposto por uma das partes aproveita aos seus 

compartes no caso de litisconsórcio necessário (vide n.º 1). Fora do caso de litisconsórcio necessário, o 

recurso interposto aproveita ainda aos outros “se estes, na parte em que o interesse seja comum, derem 

a sua adesão ao recorrente”. II - Dispõe o nº 3 do art.º 130º do CIRE, disposição legal que se ocupa da 

“impugnação da lista de credores reconhecidos”, que não havendo impugnações “é de imediato 

proferida sentença de verificação e graduação de créditos, em que, salvo o caso de erro manifesto, se 

homologa a lista de credores reconhecidos elaborada pelo administrador da insolvência e se graduam os 

créditos em atenção ao que conste dessa lista”. III - Não se discute que a letra da lei parece atribuir 

efeito cominatório à falta de impugnações, salvo o caso de erro manifesto. Todavia, cedo foi notada a 

inadequação da solução, quando entendida como redutora do papel do juiz a uma mera formalidade, 

competindo-lhe apenas apor a chancela à lista elaborada pelo Sr. AI, e isto desde logo face à 

constatação de que, tratando-se de matéria de enorme relevo e idêntica complexidade jurídica, a 

ausência de impugnações não dá quaisquer garantias de que a lista se encontre correctamente 

elaborada. IV- No nº 3 do artº 130º do CIRE deve interpretar-se em termos amplos o conceito de erro 

manifesto, não podendo o juiz abster-se de verificar a conformidade substancial e formal dos títulos dos 

créditos constantes da lista que vai homologar, para o que pode e deve solicitar ao administrador os 

elementos de que necessite, fazendo-se ainda notar que o erro de que aqui se fala pode respeitar “à 



NEWSLETTER “Global to Local Law News” 

ISSN: 2183-721X  

 

 
 

A presente Newsletter destina-se a ser distribuída entre clientes, colegas e amigos e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstrata, não 
substituindo o recurso a aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos, pelo que, não deve servir de base para qualquer tomada de 
decisão sem assistência profissional qualificada.  Os artigos científicos e de opinião  publicados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores. O 
conteúdo desta Newsletter "Global to Local Law News" não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso 
deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto ou deixar de receber a nossa Newsletter contate-nos: nrdcadvogados@gmail.com ou visite o 
nosso site www.nrdc-advogados.com. 

 
© NRDC - Escritório de Advogados 2016 

71 

 

indevida inclusão do crédito na lista, ao seu montante ou às suas qualidades”. V - A comunhão conjugal 

constitui um património de mão comum ou propriedade colectiva, dando origem a um único direito 

encabeçado pelos dois cônjuges: não se trata, portanto, de cada cônjuge ter direito a metade de cada 

bem concreto dos que integram o património comum do casal, mas antes do direito ao valor de metade 

deste património. “O direito a metade é (…) um direito ao valor de metade” (cf. art.º 1730.º, n.º 1 do 

CC). VI - É de admitir a realização da venda dos bens que compunham o património comum de um ex-

casal de insolventes, com partilha do produto da venda por ambas as massas insolventes, a despeito de 

estas serem compostas, num e outro processo, pelo direito à meação nos bens comuns de cada um dos 

ex-cônjuges. VII- Recusando embora a atribuição da natureza exclusivamente executiva ao processo 

insolvencial, atendendo aos “importantes efeitos substantivos da declaração de insolvência”, e 

concluindo portanto pela sua natureza mista, é isento de dúvida que os “actos do processo relativos ao 

activo da massa insolvente têm natureza prevalentemente executiva”. VIII - Inexiste assim obstáculo à 

aplicação do disposto no art.º 743º do CPC, nomeadamente da solução consagrada no seu n.º 2, aos 

processos de insolvência nos quais foi arrolado o “direito à meação” de cada um dos ex-cônjuges (cf. 

art.º 17º do CIRE). IX - Tal solução não contraria as disposições do CIRE, que acolhe regime idêntico 

quando está em causa uma situação de insolvência envolvendo os dois cônjuges, prevendo a liquidação 

dos bens comuns - e não do direito de cada um à meação - ainda que separada da liquidação dos bens 

próprios de um e outro cônjuges, caso existam, sendo inegável a identidade entre esta situação e aquela 

outra em que o divórcio foi decretado antes da declaração de insolvência que atingiu ambos os membros 

do dissolvido casal, sendo comuns os credores e o património comum não tenha sido partilhado. X - 

Efectuada a venda dos bens comuns por escritura na qual intervieram ambos os administradores, 

deverá a mesma manter-se, e tendo o produto revertido a favor das massas insolventes na proporção de 

metade para cada uma, será sobre ele que será feita a graduação, mantendo a credora recorrente a 

garantia hipotecária nos termos do n.º 3 do artigo 823.º do CC e, consequentemente, o direito a ser paga 

com a preferência que a lei lhe atribui (cf. art.º 686º do mesmo diploma legal).” 

 

 Pedido reconvencional; Admissibilidade; Processo Laboral – Acórdão de 12-05-2016 

“I- Nos termos conjugados dos artºs 30º, nº 1 do CPT e 126º, al. o) da Lei nº 62/2013, de 26/08, é 

admissível, em processo laboral, a dedução de pedido reconvencional, não apenas quando o pedido do 

réu emerge do facto jurídico que serve de fundamento à ação, mas ainda quando o mesmo tenha com o 

facto jurídico que serve de fundamento à ação uma relação de conexão por acessoriedade, 

complementaridade ou dependência, salvo no caso de compensação, em que a conexão é dispensada. II- 

O sentido da expressão ‘facto jurídico que serve de fundamento à ação’ empregue no primeiro segmento 

do artº 30º, nº 1 do CPT, pelo seu exacto teor literal e pela sua inserção sistemática em capítulo 

intitulado ‘instância’, em que é regulada a cumulação sucessiva de pedidos e de causas de pedir (artº 

28º), só pode ser entendido como referindo-se à causa de pedir, ao facto jurídico concreto e específico 

invocado pelo autor como fundamento da sua pretensão. III- As relações de conexão, para que operem, 

devem estabelecer-se entre as questões reconvencionais e a ação, ou seja quando o pedido 

reconvencional está relacionado com o pedido do autor por acessoriedade, por complementaridade ou 

por dependência.” 
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 Escutas telefónicas; Sigilo da correspondência e das telecomunicações – Acórdão de 11-05-2016 

“I - Em matéria de processo penal é admissível a limitação do direito fundamental do sigilo da 

correspondência e nas telecomunicações pelas autoridades públicas, corporizando os arts.187.º a 190.º. 

II - Tal excepção é permitida pelo segmento final do comando constitucional instituído no n.º 1 do art. 

34.º. III - A busca da verdade material é, no processo penal, um dever ético e jurídico. IV - Sendo o 

tráfico de estupefacientes um crime de grande danosidade social devido ao leque de consequências que 

resulta desta actividade criminosa, a compressão dos direitos individuais que implica a utilização dos 

referidos meios de obtenção de prova não pode considerar-se desproporcionada. V - Também não pode 

ser considerada desnecessária na medida em que constituem um meio de prova documental de grande 

relevância para a prova do crime. VI - Quer as escutas telefónicas, quer o registo de voz e de imagem, 

constituem documentos no sentido de uma declaração corporizada num suporte técnico (artigos 164.º 

do CPP e 255.º, a), do CP), meio que está sujeito ao controlo judicial, a quem são presentes, sendo 

judicialmente valorado se os elementos recolhidos são, ou não, relevantes para a prova. VII - Havendo 

razões para crer que o recurso às escutas telefónicas não só se mostra indispensável para a descoberta da 

verdade, como a prova seria, de outra forma, impossível ou muito difícil de obter, justifica-se a 

requerida intercepção e gravação das comunicações telefónicas, assim como se justifica a recolha de 

imagens pois os resultados de investigação que se pretendem com a realização de tal diligência não são 

passíveis de ser alcançados através do recurso a outros meios de produção de prova.” 

 

 Intervenções e Tratamentos médicos-cirúrgicos; Leges Artis; Dolo; Negligência; Violação do 

dever de cuidado – Acórdão de 11-05-2016 

“I - O tipo de crime do artigo 150.º, n.º 2, do CP, corporiza crime doloso, exigindo que o médico conheça 

e deseje a violação daslegis artis e, para além disso, conheça e queira a criação do perigo previsto 

naquela norma. II - No campo de análise de comportamento negligente, o cumprimento das legis 

artis afasta inexoravelmente qualquer averiguação quanto à observância, ou não, do dever de cuidado, 

por ser de entender, por força do art. 150.º, n.º 1, do CP, que se trata de um comportamento irrelevante 

para o direito penal.” 

 

 Furto Qualificado; Furto Simples; Violação de domicílio; Concruso efectivo; Crime público; 

Processo penal já iniciado; Degradação de crime público em crime semi-público; Queixa – 

Acórdão de 11-05-2016 

“I - Degradando-se o crime de furto qualificado, em função do valor dos bens, no crime matricial do 

artigo 203.º, n.º 1, do CP, a entrada em habitação, visando a subtracção, verificada, de bens e objectos 

naquela existente, configura concurso efectivo entre aquele ilícito e o crime de violação de domicílio. II- 

Iniciado o processo penal para investigação de um crime público (furto qualificado), não se torna 

necessária a dedução de queixa pelo titular desse direito se, após o julgamento, os factos apurados 

degradarem o referido ilícito em concurso efectivo de dois crimes semi-públicos (furto simples e violação 

de domicílio).” 
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 Jurisprudência fixada; Pena de Multa; Pena de Substituição; Prestação de trabalho a favor da 

comunidade – Acórdão de 11-05-2016 

“I - Conquanto a jurisprudência fixada pelo STJ não constitua jurisprudência obrigatória para os 

tribunais judiciais a sua inobservância ou divergência impõe uma fundamentação com novos 

argumentos, anteriormente não ponderados.  II - No caso em apreciação, não vislumbramos 

argumentos novos, que não tenham sido apreciados oportunamente pelo STJ no acórdão de fixação de 

jurisprudência n.º 7/2016, para divergir da unidade jurisprudencial conferida nesta decisão. III - Assim, 

e uma vez que aí ficou decidido, com a normal autoridade e força persuasiva de decisão do STJ, que em 

caso de condenação em pena de multa de substituição, nos termos do artigo 43.º, n.º 1, do CP, pode o 

condenado, após o trânsito em julgado daquela decisão, requerer, ao abrigo do disposto no artigo 48.º, 

do CP, o seu cumprimento em dias de trabalho, observados os requisitos dos arts. 489.º e 490.º do CPP, 

mais não resta que confirmar o douto despacho recorrido, que substituiu a pena de multa em que o 

arguido foi condenado, pela prestação de 120 horas de trabalho.” 

 

 Violência doméstica; Indemnização oficiosa – Acórdão de 11-05-2016 

“I - Não tendo havido oposição da vítima, estava o tribunal a quo obrigado, por força do disposto no 

art. 21.º da Lei n.º 112/2009, de 16 de dezembro, a fixar uma indemnização a pagar pelo arguido à 

ofendida. II - Tratando-se de uma fixação oficiosa de indemnização por danos morais por parte do 

tribunal, a sua fixação, alicerçada em critérios de equidade, assentará nos factos resultantes da prova 

produzida na audiência de discussão e julgamento.” 

 

 Injunção; Notificação; Domicílio convencionado; Título executivo – Acórdão de 10-05-2016 

“I- Entende-se por domicílio convencionado o que é fixado pelas partes em contratos escritos para 

efeito de o eventual devedor ser procurado pelo credor ou por algum órgão judicial ou administrativo 

com vista ao cumprimento das obrigações deles decorrentes. Dir-se-á que o domicílio convencionado é o 

que visa o accionamento para a demanda que seja motivada pelo incumprimento do contrato em causa 

por algum dos respectivos outorgantes. II - Os procedimentos de notificação no âmbito do 

procedimento de injunção dependem da existência de convenção de domicílio para efeito de realização 

da notificação do requerimento de injunção em caso de litígio. III- Tendo sido convencionado domicílio, 

esta notificação é efetuada mediante o envio de carta simples, remetida para o domicílio 

convencionado, considerando-se a notificação feita na pessoa do requerido com o depósito da carta na 

caixa do correio deste (art. 12.º-A, n.º 1, do anexo ao Decreto-Lei n.º 269/98); IV- Em contrapartida, 

não havendo domicílio convencionado, a notificação do requerimento de injunção é efetuada por carta 

registada com aviso de receção, sendo aplicável as disposições relativas à citação (art. 12.º, n.ºs 1 e 2, do 

mesmo regime jurídico). V - Se, por hipótese, não for observado o modo de notificação previsto no art. 

12.º do regime anexo ao Decreto-Lei n.º 269/98 (carta registada com aviso de receção), existe nulidade 

da notificação, por inobservância das formalidades prescritas na lei (art. 191.º, n.º 1, do nCPC). Esta 

nulidade implica a falta do próprio título executivo que, eventualmente, se forme no procedimento de 

injunção (arts. 726.º, n.º 2, al. a) 1.ª parte, e 734.º, n.º 1, do nCPC).” 
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 Limites da condenação; Declaração; Nulidade do contrato; Contrato-promessa; Restituição do 

sinal – Acórdão de 10-05-2016 

Tendo a decisão recorrida considerado o contrato promessa de compra e venda, que está na génese dos 

autos, nulo por falta de forma, deve ordenar a restituição da quantia paga a título de sinal, em singelo, 

ainda que não tenha sido pedida, podendo dizer-se que tal constitui uma excepção ao disposto no artigo 

609.º do NCPC, tanto mais que tal declaração até pode ser oficiosamente declarada pelo tribunal, em 

conformidade com o disposto no artigo 286.º do Código Civil, atentas as razões de ordem pública que 

subjazem a tais casos. 

 

 Furto Qualificado; Coisa móvel alheia colocada em veículo; Combustível do veículo – Acórdão de 

04-05-2016 

“I - A extensão normativa “colocada em veículo”, introduzida na al. b) do n.º 1 do artigo 204.º do CP 

pela Lei n.º 59/2007, 04-09, deve ser tida como manifestação do propósito de conferir protecção 

acrescida a todas as coisas que se encontrem em veículo, isto é, coisas móveis alheias ali deixadas. II - 

Contudo, essa protecção não abrange o combustível existente no depósito de veículo, porquanto não é 

coisa naquele colocada, sendo, isso sim, substância estritamente necessária ao funcionamento da 

viatura.” 

 

 Recurso sobre matéria de facto; Impugnação deficiente; Impugnação deficiente; Conflito de 

deveres – Acórdão de 04-05-2016 

“ I - Se a decisão factual do tribunal recorrido se baseia numa livre convicção objectivada numa 

fundamentação compreensível e naquela optou por uma das soluções permitidas pela razão e pelas 

regras de experiência comum, a fonte de tal convicção – obtida com o benefício da imediação e da 

oralidade – apenas pode ser afastada se ficar demonstrado ser inadmissível a sua utilização pelas 

mesmas regras da lógica e da experiência comum. II - Torna-se necessário que demonstre que a 

convicção obtida pelo tribunal recorrido é uma impossibilidade lógica, uma impossibilidade probatória, 

uma violação de regras de experiência comum, uma patentemente errada utilização de presunções 

naturais, ou seja, que demonstre não só a possível incorrecção decisória mas o absoluto da 

imperatividade de uma diferente convicção. III - Quando o recorrente não cumpriu o ónus de 

impugnação especificada a que estava vinculado, tal omissão não dá lugar a qualquer convite ao 

aperfeiçoamento das conclusões de recurso já que as deficiências afectam o próprio corpo da motivação, 

ou seja, não estamos perante deficiências relativas apenas à formulação das conclusões mas perante 

deficiência substanciais da própria motivação. IV - No caso dos autos, os deveres em causa são de 

hierarquia jurídica diversa: o dever de entrega do veículo, atento o incumprimento do contrato de 

mútuo celebrado para a sua aquisição, tem uma génese contratual enquanto os deveres inerentes ao 

cargo de fiel depositário do veículo têm uma génese legal. V - Os deveres são assim de hierarquia 

diferente, devendo o dever de base contratual ceder perante o dever legal. VI - O “conflito de deveres” 

pressupõe ainda que o agente se veja na impossibilidade de alternativa.” 
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 Taxa sancionatória excepcional – Acórdão de 04-05-2016 

“I - Com este normativo [521.º do CPP e art. 531.º do CPC] acentua-se a necessidade de sancionar o 

mau cumprimento do dever de cooperação e diligência das partes, penalizando o uso indevido do 

processo com expedientes meramente dilatórios. II - Sendo tão genéricos os pressupostos do art.º 531.º 

do Código de Processo Civil, cabe ao juiz limitar a sua utilização discricionária de modo a salvaguardar 

o direito das partes à defesa dos seus interesses pela via processual, bem como, ainda que em face de 

algum excesso, limitar o sancionamento a situações que tenham algum relevo na normal marcha 

processual. III - Uma vez que o “estorvo processual” se limitou a uma mera declaração ditada para a 

ata com ocupação reduzida de tempo e ainda mais reduzida ocupação de meios do tribunal, e não 

esquecendo que tendo os factos ocorrido durante a audiência, sempre o tribunal poderia ter lançado 

mão dos poderes que lhe são atribuídos no art.º 322.º, pelo que temos de considerar que deve ser 

revogado o despacho recorrido.” 

 

 Escusa de Juiz – Acórdão de 04-05-2016 

“I - Recusa e escusa são pois, duas figuras processuais que comungam o objecto, obstar a que um juiz 

intervenha num processo quando exista um motivo sério e grave adequado a gerar desconfiança sobre a 

sua imparcialidade. O que as distingue é a diferente legitimidade para a respectiva dedução. II - A 

recusa pode ser deduzida pelo Ministério Público, pelo arguido, pelo assistente ou pelas partes civis (art. 

43º, nº 3, do C. Processo Penal), enquanto a escusa só pode ser pedida pelo próprio juiz (nº 4 do mesmo 

artigo). III - O motivo sério e grave referido no nº 1, do art. 43º, do C. Processo Penal, tem que resultar 

de uma concreta situação de facto, onde os elementos processuais ou pessoais se revelem adequados a 

fazer nascer e suportar as dúvidas sobre a imparcialidade do tribunal. IV - O contacto entre a arguida e 

a Sra. Juíza, que a levou a ter conhecimento de factos relativos ao processo leva-nos a concluir que a 

sua intervenção na fase do julgamento é susceptível de desconfiança, quer dos intervenientes 

processuais, quer da comunidade, sobre a sua imparcialidade.” 

 

 Assistente; Demandante civil; Legitimidade processual – Acórdão de 04-05-2016 

“I - O pedido de indemnização civil deduzido em processo penal sempre se haverá de fundar na prática 

de acto criminal. II - Ao respectivo demandante encontra-se vedado o direito de recorrer de acto 

decisório (sentença/acórdão) por cujo conteúdo se julgue indemonstrado o acervo factual virtualmente 

consubstanciador do tipo-de-ilícito criminal e/ou correspondente nexo de imputação subjectiva de cuja 

causal reunião eventualmente houvessem resultado os danos cujo ressarcimento se peticiona. III - É 

apodíctico carecer a id.ª cidadã de legitimidade para, assimetricamente à conformação (inércia) do 

Ministério Público, vir discutir em sede recursiva o acervo factual virtualmente consubstanciador do 

tipo-de-ilícito criminal e/ou correspondente nexo de imputação subjectiva. IV - O poder interventivo do 

Tribunal da Relação sempre pressuporá, como fundamental condição, peticional valor indemnizatório 

superior à alçada do tribunal recorrido.” 
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 Multa; Taxa diária – Acórdão de 04-05-2016 

“I - A pena de multa é uma verdadeira pena, que tem de representar uma censura suficiente do facto e, 

simultaneamente, uma garantia para a comunidade da validade e vigência da norma violada. II - 

Apenas em situações de pobreza ou indigência poderá o quantitativo diário da multa aproximar-se do 

limite mínimo legal de € 5,00, sob pena de ser violada a finalidade da punição e o princípio da 

igualdade. III - Tornando-se difícil ao Juiz obter prova sobre os elementos necessários à correta 

determinação do quantitativo diário de multa, deve fazer uso dos seus poderes de investigação oficiosa, 

nos termos, designadamente, do disposto nos artigos 340.º, n.º 1 e 371.º do Código de Processo Penal.” 

 

 Contrato-promessa de compra e venda; Resolução do contrato; Incumprimento definitivo; Mora; 

Impossibilidade objectiva; Perda de interesse do credor – Acórdão de 03-05-2016 

“Uma vez que a promitente-compradora não reuniu as quantias para outorgar a escritura de compra e 

venda do imóvel, nem através de financiamento bancário, nem por outra via, e nunca compareceu às 

sucessivas marcações para a realização da escritura definitiva, verifica-se uma situação de 

incumprimento definitivo que, sendo-lhe imputável, permite que a promitente compradora proceda à 

resolução do contrato promessa, fazendo suas as quantias recebidas a título de sinal.” 

 

 Apoio judiciário; Nomeação de patrono; Interrupção de prazos processuais em curso; Revogação 

de mandato forense – Acórdão de 03-05-2016 

“I - Nos termos do disposto no art.º 24.º da Lei n.º 34/2004, de 29 de Julho (LAJ), os prazos que, na 

pendência de uma acção, se encontrem a decorrer, interrompem-se com a junção aos autos do 

documento comprovativo da apresentação do requerimento com que é promovido o procedimento 

administrativo (cf. n.º 4 do preceito). A solução consagrada, na ausência de qualquer distinção da lei, 

será de aplicar, em nosso entender, tanto aos casos em que ocorreu prévia constituição de mandatário, 

como àqueles em que o requerente não se encontra representado. II - Decorre do disposto no art.º 47.º 

do CPC aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de Junho, aqui aplicável, que a revogação do mandato 

deve ter lugar no próprio processo, obedecendo à tramitação aqui prescrita e produzindo os seus efeitos 

aquando da notificação ao mandatário (cf. n.º 2 do preceito). III - Quando o pedido de apoio judiciário 

tendente à nomeação de patrono é apresentado na pendência de uma acção judicial, o prazo que estiver 

em curso interrompe-se com a junção aos autos do documento comprovativo da apresentação do 

requerimento com que é promovido o procedimento administrativo. IV- Para que tal efeito 

interruptivo se verifique não é necessário, nem tal faria sentido, que a parte que requereu a nomeação 

de patrono revogue o mandato que conferiu oportunamente ao advogado que a vinha representando, 

não se aplicando nem se ajustando ao caso o art. 47º do CPC. V- Com a nomeação de patrono fica 

automaticamente extinta a preexistente relação de mandato, por aplicação (por analogia de situações) 

do art.º 1171.º do Código Civil.” 
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 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES 

 Nulidade dos actos processuais; Assistência judiciária; Defensor oficioso; Omissão de diligência – 

Acórdão de 16-05-2016 

“I- O direito do arguido a escolher advogado e a ser assistido por defensor em todos os actos do processo 

tem consagração no artº 32º, nº 3 da CRP, beneficia igualmente de protecção no artº 6º, nº 3, al. c) da 

CEDH e encontra-se previsto no artº 61º, nº 1, alíneas e) e f) do CPP: II- Ressalta do circunstancialismo 

apurado nos autos que desde a formulação da acusação não houve qualquer intervenção de advogado 

nomeado oficiosamente, apesar da expressa vontade do arguido em reagir ao despacho de acusação e de 

apresentar as suas razões perante o juiz de instrução. III- Posteriormente, nenhum dos dois advogados 

nomeados, fizeram alguma diligência no sentido de ratificarem o processado ou de apresentarem 

pedidos de escusa, permitindo pela inacção que se esgotasse o tempo concedido pelo tribunal para que 

pudesse ser ratificado o requerimento de abertura de instrução. IV- Nestes termos, impunha-se ao Juiz 

de instrução, e posteriormente ao Juiz de julgamento, que procurasse confirmar as razões dessa 

ausência de intervenção ou de contacto do defensor com o processo e encetasse as medidas processuais 

necessárias para garantir que não fosse inutilizado o direito do arguido de requerer a abertura de 

instrução e de ver comprovada judicialmente a decisão do Mº Pº de deduzir acusação. V- Por isso, é de 

manter o despacho recorrido que declarou a nulidade dos actos processuais postos em crise, por forma a 

suprir a situação de "carência de defesa" ocorrida nos autos.” 

 

 Reapreciação da prova; Gravação; Função judicial; Factores a ter em conta – Acórdão de 16-05-

2016 

“I- Na apreciação do depoimento das testemunhas e das declarações dos arguidos atribui-se relevância 

aos aspectos verbais, mas também se pode considerar a desenvoltura do depoimento, a comunicação 

gestual, o refazer do itinerário cognitivo, os olhares para os advogados e as partes, antes, durante e 

depois da resposta, os gestos, movimentos e toda uma série de circunstâncias insusceptíveis de captação 

por um registo áudio. Todos estes indicadores são importantes e podem ser reveladores do desconforto 

da mentira e da e fabulação. II- A função do julgador consiste em determinar como os factos se 

passaram, raciocinando sempre entre os limites de racionalidade e da experiência comum. III- Exista ou 

não univocidade no teor dos depoimentos e declarações, o convencimento da entidade imparcial a quem 

compete julgar depende, assim, de uma conjugação de elementos tão diversos como a espontaneidade 

das respostas, a coerência e pormenorização do discurso, a emoção exteriorizada ou a consistência do 

depoimento pela compatibilidade com a demais prova relevante.” 

 

 Omissão de pronúncia; Questões a apreciar; Consequências jurídico-processuais – Acórdão de 16-

05-2016 

“I- A omissão de pronúncia significa a ausência de atitude ou de posicionamento pelo tribunal em caso 

ou sobre matérias em que a lei imponha que o juiz tome posição expressa. II- As questões que o juiz 

deve apreciar são todas aquelas que os sujeitos processuais interessadas submetam à apreciação do 

tribunal (artº 660º, nº 2, do CPC), e as que sejam de conhecimento oficioso, isto é, de que o tribunal 
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deva conhecer independentemente de alegação e do conteúdo concreto da questão controvertida, quer 

digam respeito à relação material, quer à relação processual. III- A "pronúncia" cuja falta ou "omissão" 

determina a consequência prevista no artº 379º, nº 1,, al. c), do CPP - a nulidade da sentença – deve 

incidir sobre problemas ou questões em sentido técnico e não sobre os motivos ou argumentos; é 

referida ao concreto objecto que é submetido à cognição do tribunal e não aos motivos ou razões 

alegadas.” 

 

 Prisão subsidiária; Suspensão da execução da pena; Arguido desempregado; Prestação de 

trabalho a favor da comunidade – Acórdão de 16-05-2016 

“I- Considerando o preceituado no artº 49º, nº 3, do CPP, é de suspender a execução da prisão 

subsidiária a um arguido que está desempregado, não possui rendimentos, tem a seu encargo a tutela 

judicial de dois menores de 11 e 12 anos e vive a cargo da sua companheira que é o sustento do seu 

agregado familiar. II- A suspensão deverá, no entanto, ficar sujeita, como impõe o citado preceito legal, 

à condição de prestação de trabalho a favor da comunidade, a concretizar pelos serviços de reinserção 

social, pelo número de horas que corresponde aos dias de prisão subsidiária.” 

 

 Admoestação; Requisitos de aplicabilidade – Acórdão de 02-05-2016 

“I- São requisitos da aplicabilidade da medida de admoestação, previstos no artº 60º, do Código Penal, 

que o tribunal tenha fixado para o caso concreto uma pena de multa não superior a 240 dias; que tenha 

havido reparação do dano causado pelo arguido, que seja possível antecipar que a mera advertência do 

arguido seja adequada e suficiente para realizar as finalidades da punição. II- Na conformação deste 

juízo de prognose, o tribunal deverá ter presente ainda uma condição de natureza negativa, referente ao 

comportamento anterior do arguido: "em princípio", a sanção de admoestação não deve ser aplicada se 

o agente sofreu alguma condenação penal no período de três anos anteriores ao facto. III- Atendendo ao 

circunstancialismo que envolveu a prática da infracção, tem de concluir-se, no caso dos autos, que a 

gravidade dos factos e o juízo de censurabilidade da conduta da arguida se revelam de uma intensidade 

mediana, mas significativa. IV- Por isso, a aplicação desta medida, in casu, não corresponde a 

exigências mínimas de tutela do ordenamento jurídico, nem às concretas necessidades de prevenção 

especial, tendo em conta que as exigências de reposição da confiança e de tranquilização da consciência 

jurídica são muito relevantes nos crimes contra a administração da justiça.” 

 

 Coacção Sexual; Acto sexual de relevo; Importunação sexual; Pena acessória; Arguido explicador 

– Acórdão de 02-05-2016 

“I- A doutrina e a jurisprudência coincidem no entendimento de que acto sexual de relevo será o acto 

dotado de conotação sexual objectiva identificável por um observador externo, que seja 

abstractamente idóneo à satisfação de instintos sexuais, e que, por isso mesmo, seja susceptível de vir a 

condicionar a liberdade e autonomia sexual da vítima. II- No caso dos autos, se é certo que existe prova 

de que o arguido praticou actos sexuais de relevo, já o mesmo se não pode dizer quanto à prova do 

requisito referente aos meios típicos de constrangimento da ofendida, elemento essencial ao crime do 

artº 163, nº 1, do C. Penal, pelo qual o recorrente foi condenado. É que, não se descortina uma forma de 
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comportamento violento do arguido que seja, a um tempo, preexistente ou contemporâneo dos actos 

sexuais de relevo e idóneo ou apto para vencer a resistência da ofendida. III- Porém, o comportamento 

do arguido preenche todos os elementos objectivos e subjectivos do tipo de crime de importunação 

sexual, previsto e punido no artº 170º, do Código Penal. IV- As particulares preocupações de defesa do 

ordenamento jurídico e de protecção dos bens jurídicos neste tipo de crime não permitem a opção por 

uma pena de multa. Daí que, sopesando todo o circunstancialismo apurado nos autos, é justo e 

equitativo fixar ao recorrente a pena concreta de dez meses de prisão, a qual deverá ficar suspensa na 

sua execução sujeita ao regime de prova. V- Por outro lado a actividade do arguido enquanto 

explicador da ofendida de uma disciplina ou matéria compreendida no programa oficial de estudo que 

tem perante a explicanda uma responsabilidade de educação muito próxima ou mesmo idêntica à do 

professor que lecciona a respectiva disciplina, é subsumível na previsão da anterior redacção do artº 

179º do Código Penal.VI- A disposição hoje vigente (artº 179ª do CP na redacção decorrente da Lei nº 

103/2015, de 24 de Agosto) implicaria necessariamente uma medida da pena acessória superior, pelo que 

não se justifica a aplicação da lei nova.” 

 

 Falsidade de depoimento; elementos do crime – Acórdão de 02-05-2016 

“I- A condenação pela prática de um crime de falso testemunho resulta da prova da prestação de 

depoimentos antagónicos sobre a mesma realidade, o que leva a concluir que um deles será 

necessariamente falso. II- Nestes termos, a circunstância de não se provar em qual dos dois momentos, 

se no inquérito se no julgamento, o arguido faltou à verdade, não é obstáculo ao preenchimento do tipo 

de crime.” 

 

 Pena de substituição; Suspensão da execução da pena; Não aplicação; Contumácia; Persistência 

na intenção de matar – Acórdão de 02-05-2016 

“I- A suspensão da execução da pena é uma pena de substituição. Tal como acontece em relação à 

generalidade deste tipo de penas, o tribunal deverá optar pela sua aplicação sempre que, verificados os 

respectivos pressupostos de aplicação, a pena alternativa ou de substituição se revele adequada e 

suficiente às finalidades da substituição. II- No caso dos autos, os factos ocorreram há quase 16 anos, 

não são conhecidos outros comportamentos criminosos ao arguido, nomeadamente contra as pessoas (o 

recorrente foi condenado pela prática de um crime de homicídio na forma tentada e de um crime de 

detenção ilegal de arma, na pena unitária de 3 anos e 10 meses de prisão), pelo que tudo indica que a 

simples ameaça da pena bastaria para o afastar da reiteração de actos criminosos. III- Todavia, os fins 

de defesa do ordenamento jurídico estão postos em causa pela suspensão da execução da prisão, pois 

que os factos praticados pelo recorrente são de enorme gravidade e o comportamento do arguido revela 

uma inequívoca determinação e persistência na intenção de matar. IV- Acresce que o arguido esteve em 

fuga vários anos e nunca reflectiu o suficiente, para se decidir a comparecer voluntariamente perante a 

justiça, o que evidencia uma personalidade avessa á interiorização do grande desvalor da conduta e à 

aceitação da justiça.” 
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 Declarações da vítima; Valoração de prova; Silêncio do arguido; Impugnação da matéria de facto 

– Acórdão de 02-05-2016 

“I- As declarações do ofendido, ou assistente, só por si, podem ser suficientes, para criar no julgador a 

convicção de que determinados factos aconteceram e que deles foi o arguido o seu autor, mesmo que o 

arguido se tenha remetido ao silêncio, desde que, da decisão recorrida emirjam evidenciadas as razões 

pelas quais o julgador assim procedeu, porque entendeu credível o seu testemunho. II- Ainda que não 

esteja conforme com o preceituado no artº 412º, nº 3, do CPP, configura impugnação válida da matéria 

de facto quando o recorrente se limita a dizer que não há prova, que ninguém disse o que se encontra 

dado como provado. III- É que nestas situações, não faz sentido, exigir o cumprimento do exarado no 

referido artigo, pois não há prova (a indicar) que imponha decisão contrária quando o recorrente alegue 

que não há prova de todo que sustente os factos dados como assentes e os pontos indevidamente 

julgados são todos aqueles que resultaram provados (ou a sua quase totalidade).” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 

 Ministro do culto; Contrato de prestação de serviços; Tribunal do trabalho; Competência em razão 

da matéria – Acórdão de 12-05-2016 

“Quando o autor fundamenta a ação num contrato de trabalho - que pode ou não ser verdadeiro e 

provado - com alegação de factos tendentes a integrar os elementos desse negócio, a secção 

especializada de trabalho é competente para conhecer do pedido formulado pelo autor e condenar e 

absolver, conforme se provarem ou não os factos integradores da causa de pedir invocada.” 

 

 Processo especial de revitalização; Contrato de trabalho; Extinção da instância – Acórdão de 12-

05-2016 

“I- Quando no art. 17º-E n.º 1 do CIRE se faz referência a «… quaisquer ações para cobrança de 

dívidas…» e a «… ações em curso com idêntica finalidade…», sem que o legislador aí tenha feito 

qualquer distinção entre ações declarativas e ações executivas ou se tenha reportado apenas a estas, 

entende-se que uma tal disposição legal abrange umas e outras, bastando que com a ação proposta 

contra o devedor se procure de uma forma mais ou menos imediata atingir o seu património; II- É o que 

sucede no caso em apreço Autor com fundamento nos factos e razões de direito que invoca em termos de 

causa de pedir, peticiona que a Ré seja condenada a pagar-lhe a importância global de 18.731,14€, a 

título de créditos salariais e de indemnização por resolução de contrato de trabalho com justa causa, 

acrescida de juros de mora à taxa anual de 4%, vencidos e vincendos desde 31/08/2014 e até integral 

pagamento; III- Assim, tendo em consideração o disposto no mencionado preceito legal e uma vez que 

foi homologado por decisão transitada em julgado o plano de recuperação conducente à revitalização da 

Sociedade Comercial C…, S.A., Ré nos presentes autos, dado que nesse plano não se previu a 

continuação de ações tais como a dos presentes autos, não se pode deixar de declarar extinta a presente 

ação movida contra aquela pelo Autor B….” 
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 Impugnação da matéria de facto; Contrato de prestação de serviços – Acórdão de 12-05-2016 

“I- Não tendo a audiência de julgamento sido objeto de gravação, uma eventual alteração da decisão de 

facto proferida em 1ª instância só poderá resultar de uma de duas situações: - se do processo constar um 

concreto meio probatório que imponha decisão diversa, o que sucederá por exemplo com um documento 

autêntico que o tribunal a quo tenha desconsiderado; - se a Relação entender dever fazer uso dos 

poderes oficiosos que lhe são conferidos pelo art.º 662º, nº 2, do Código de Processo Civil. II- A 

presunção de laboralidade acolhida no art.º 12º, nº 1, do Código do Trabalho, poderá ser ilidida se no 

caso ocorrerem factos relevantes e ponderosos, que afastem a ideia de subordinação jurídica inerente a 

um contrato de trabalho.” 

 

 Contrato de Trabalho; Trabalhador estrangeiro; Cláusula acessória; Abandono de trabalho – 

Acórdão de 12-05-2016 

“I- É válido o acordo verbal celebrado entre a empregadora e a trabalhadora, aquando da celebração 

pelas mesmas de contrato de trabalho escrito com trabalhador estrangeiro, nos termos do qual a 

empregadora forneceria à trabalhadora transporte entre a residência desta e o local da prestação do 

trabalho, o que se verificou desde o inicio da vigência do contrato, em 12-07-2007, até Dezembro de 

2014; II- não se verifica abandono do trabalho por parte da trabalhadora no circunstancialismo em que 

se apura que a partir desta última data a empregadora deixou de fornecer transporte à trabalhadora, 

bem sabendo que a existência do transporte era essencial para esta lhe prestar trabalho, que não mais 

lhe prestou desde a retirada do transporte; III- por isso, configura despedimento ilícito a carta datada 

de 13-02-2015 da empregadora à trabalhadora a comunicar-lhe a cessação do contrato de trabalho, por 

abandono de trabalho, por ter faltado ao trabalho desde o dia 01-01-2015.”  

 

 Prescrição da pena; Suspensão da pena; Contagem do prazo – Acórdão de 10-05-2016 

“I - Existe uma clara contradição na afirmação de que a suspensão da pena de prisão é uma pena. As 

necessidades da praxis judiciária obrigam, no entanto, a por fim a situações em que a suspensão da 

pena de prisão se arrasta no tempo de forma injustificada, equivalendo a uma pena imprescritível. II- 

Assim, por aplicação analógica in bonam partem ou pela consideração abstracta, contra-legem, de que a 

suspensão da pena de prisão é uma “pena autónoma”, é aplicável à dita suspensão o prazo de prescrição 

da pena contido na al. d), do nº 1 do artigo 122º do Código Penal. III- De onde resulta que se impõe a 

análise de dois prazos de prescrição da pena: o da pena de prisão aplicada; o da suspensão dela 

resultante. IV- Este último prazo – o prazo de 4 anos do artigo 122º, nº 1, al. d) do C.P. – só começa a 

correr findo o período de suspensão da pena, a que acrescem as possíveis prorrogações. Isto porquanto, 

iniciando-se a contagem de tal prazo no dia do trânsito em julgado da decisão que decretou a suspensão 

da pena, nesse mesmo dia se interrompe com a sua “execução”, que é o início do prazo de suspensão – 

artigo 126º, nº 1, al. a) do C.P. V- O artigo 125º do C.P. exclui a suspensão da contagem do prazo da 

pena cuja execução ficou suspensa. VI- Por seu turno, a pena de prisão imposta e cuja execução se viu 

suspensa (ou que foi “substituída”) e cujo dies a quo do prazo de prescrição da pena ocorreu igualmente 

no trânsito em julgado da decisão que a impôs viu, nesse mesmo dia, suspenso o dito prazo de prescição 

por via da previsão da al. a), do nº 1 do artigo 125º do Código Penal (… suspende-se, … , durante o tempo 
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em que … por força da lei, a execução não puder começar ou continuar a ter lugar”).VII - E nos termos 

desse preceito e do artigo 57º, nº 2 do mesmo código, a pena de prisão não pode iniciar-se face à 

suspensão da sua execução entre o dia do trânsito em julgado da condenação e até ao fim desse prazo de 

suspensão da pena, a definir por despacho judicial.” 

 

 Contra-ordenação; Erro sobre a proibição; Erro censurável – Acórdão de 10-05-2016 

“Revelando o direito contra-ordenacional condutas mais ou menos axiológicamente relevantes (ou 

irrelevantes porquanto axiológicamente neutras) e que será, em muitos casos, a proibição a acrescentar-

lhe o desvalor ético-social deve encarar-se com normalidade a possibilidade de falta de consciência da 

ilicitude neste ramo de direito. A questão central reside no saber se a um cidadão que é “pessoa de 

rudimentares habilitações literárias” é exigível saber – depois de ter declarado a sua actividade ao Estado 

e supostamente ter pago os respectivos impostos – que ainda tem que continuar a percorrer a via-sacra 

administrativa numa outra qualquer entidade. No caso de uma pessoa colectiva ou de um cidadão 

razoavelmente informado não temos dúvida em considerar a afirmativa. Sem prejuízo de considerar 

(em abstracto) que o conceito “razoavelmente informado” no caso de contra-ordenações e entidades 

administrativas decisoras se pode revelar algo pouco exigente, dadas as características labirínticas de tal 

ramo de direito. Mas no caso concreto, provado que o cidadão é pessoa pouco informada e com menor 

capacidade de informação (“pessoa de rudimentares habilitações literárias que achou que era suficiente o 

facto de ter-se colectado nas Finanças”) não lhe é censurável o erro.” 

 

 Sigilo Profissional – Acórdão de 05-05-2016 

“Demonstrada que esteja a concessão de autorização pelo Conselho Distrital da Ordem dos Advogados 

para um advogado depor, não compete ao tribunal o controle do mérito dessa decisão.” 

 

 Contra-ordenação; Decisão; Fundamentação – Acórdão de 05-05-2016 

“Não se fundamenta da mesma forma uma decisão de uma contra-ordenação estradal por excesso de 

velocidade, por exemplo, e uma decisão num procedimento por contra-ordenação ambiental ou por 

violação de um licenciamento. São realidades de natureza, complexidade e punição – e efeitos na vida 

dos arguidos – distintas, a exigir diferentes patamares de fundamentação de facto e de direito. O artigo 

374º do C.P.P. não é directamente aplicável às decisões contra-ordenacionais porque essa aplicação é 

desnecessária. Isto porquanto a norma que rege o formalismo da decisão contra-ordenacional é o artigo 

58º do RGCO. E os artigos 374º e 379º do C.P.P. apenas se aplicarão se o caso concreto revelar lacuna 

de previsão. Em se tratando de direito estradal, o mesmo tem regime próprio e, neste, norma que regula 

o conteúdo do auto de notícia, seu valor probatório, assim como o conteúdo da decisão: designadamente 

os artigos 171º, nº 1, al. b) e nº 3 (auto de notícia e força probatória) e 181º do Código da Estrada 

(decisão). Ou seja, não é directamente aplicável o artigo 58º do RGCO, sim o artigo 181º do CE para 

regular a decisão no caso sub iudicio. Aqui o legislador, reconhecendo a característica de “massa” do 

ilicito estradal, simplificou ainda mais o teor da decisão contra-ordenacional, algo justificável. A 

simples violação de norma estradal, ao assumir a forma negligente - e esta ser sempre sancionada nos 

ilícitos estradais nos termos do artigo 133º do C.E. – revela a culpa porquanto esta se basta com a 
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violação de um dever objectivo de cuidado que se concretiza na violação da norma estradal, violação de 

um dever objectivo de cuidado a que estão sujeitos todos os condutores de veículos automóveis.” 

 

 Gravação deficiente; Nulidade; Prazo – Acórdão de 05-05-2016 

“A nulidade decorrente de uma deficiente gravação da prova produzida na audiência de julgamento 

poderá ser arguida no prazo de dez dias a contar da sua efectiva disponibilização pela Secretaria do 

Tribunal.” 

 

 Separação de Facto; Alimentos – Acórdão de 05-05-2016 

“I- A fixação de alimentos entre cônjuges separados de facto não depende sempre da culpa nessa 

separação. II- Tal fixação, nos termos do art.º 1675.º, n.º 3, Cód. Civil, pode basear-se em juízos de 

equidade (incluindo a sua necessidade).” 

 

 Incidente; Habilitação de Herdeiros; Condenação – Acórdão de 05-05-2016 

“Os sucessores de pessoa falecida habilitados num processo judicial devem ser condenados, nessa 

qualidade, no pagamento da dívida do autor da herança, mas respondendo apenas nos termos do art.º 

2071.º, Cód. Civil.” 

 

 Litispendência – Acórdão de 05-05-2016 

“Considera-se haver litispendência quando, com os mesmos intervenientes processuais, seja ainda 

idêntico o núcleo substancial das pretensões formuladas e das causas de pedir que as consubstanciam – 

assim se prescindindo, portanto, de uma coincidência formal absoluta.” 

 

 Documento original; Decisão Surpresa – Acórdão de 05-05-2016 

“I - Na versão do anterior CPC, tendo o requerimento executivo sido apresentado por via electrónica, 

com cópia do título executivo, e tendo sido declarada pelo tribunal a necessidade de juntar aos autos o 

original da livrança, não podia ser proferida decisão de mérito sem que os executados fossem notificados 

da referida junção. II - A sentença proferida sem que tal notificação tivesse sido efectuada, constitui 

uma decisão surpresa, por violação dos princípios do contraditório e da igualdade das partes, geradora 

da nulidade processual prevista no artigo 195.º, n.º 1, do CPC, porquanto a falta de notificação da 

junção da livrança constitui irregularidade que pode ter influência no exame ou na decisão da causa, 

por não terem sido cabalmente assegurados os direitos de defesa que a lei prevê, mormente a 

possibilidade da impugnação da genuinidade do documento, ou a ilisão da sua autenticidade ou força 

probatória, proferindo-se depois e no momento oportuno a decisão quanto ao mérito da causa.” 

 

 Sigilo Profissional; Domicílio Contratual – Acórdão de 05-05-2016 

“I - Se a correspondência entre o advogado e a parte contrária, não obstante junta aos autos, não tiver 

qualquer relevância para a decisão final, é inútil decidir o recurso interlocutório para aquilatar se ocorre 

violação ou não do dever de sigilo profissional a que alude o art. 87.º, n.º 1, al. e), do EOA, e, portanto, 

se o documento é ou não admissível como meio de prova. II - O julgamento de mérito ou de fundo no 

despacho saneador só pode ocorrer quando o processo fornece já os elementos suficientes para que o 
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litígio em causa possa ser decidido com segurança, ou seja, quando não existe prova a produzir quanto 

a factos essenciais para a decisão da causa. III - Existindo domicílio convencionado para as 

comunicações entre as partes que outorgaram o contrato, e tendo a exequente procedido à junção aos 

autos do aviso de recepção relativo à carta expedida para interpelação da subscritora e dos avalistas, o 

qual se mostra assinado com o nome de um dos executados, e cabendo aos executados o ónus da prova 

da falta de interpelação, não basta para que se conclua pela sua não verificação a afirmação genérica 

por estes da falta de recepção da interpelação, razão por que, não existe factualidade a apurar que 

demande o prosseguimento dos autos. IV - Cabe aos embargantes (executados) - e não ao embargado 

(exequente) - o ónus de alegação e prova de que a quantia exequenda não respeita o acordo que esteve 

na base do preenchimento das livranças dadas à execução, portanto, do preenchimento abusivo, 

enquanto facto impeditivo, modificativo ou extintivo do direito emergente do título de crédito, nos 

termos do artigo 342.º, n.º 2, do Código Civil, não bastando para tanto a mera invocação de que 

desconhecem como foi o título preenchido.” 

 

 Insolvência; Resolução de acto prejudicial à massa; Administrador da insolvência; Legitimidade – 

Acórdão de 05-05-2016 

“I - Todo o processo de insolvência se mostra pensado para que o património do insolvente possa ser 

repartido por todos os credores, de acordo com o mérito dos seus créditos.  II - O efeito primordial da 

declaração de insolvência pode sintetizar-se com a transferência dos poderes de administração e 

disposição dos bens integrantes da massa insolvente, os quais ficam interditos ao devedor declarado 

insolvente e passam a competir ao administrador da insolvência, em regra, com carácter absoluto. III - 

A resolução em benefício da massa insolvente é a forma especial prevista no artigo 120.º do CIRE para 

a obtenção da reintegração na massa insolvente dos bens que da mesma não constem por terem sido 

antecipadamente retirados da esfera patrimonial do devedor mercê da prática pelo mesmo de actos 

prejudiciais à massa. IV - A legitimidade activa para operar a restituição à massa insolvente dos bens 

que nesta não tenham sido incluídos por actos prejudiciais à mesma, que aproveita a todos os credores 

porque é feita em benefício da massa, pertence exclusivamente ao administrador da insolvência, não 

sendo admissível que os credores se lhe substituam praticando actos que cabem na sua esfera de 

competência exclusiva. V - O entendimento de que o administrador de insolvência é o único a deter 

legitimidade activa para a resolução em benefício da massa insolvente, não afecta o princípio 

constitucional de acesso ao direito e aos tribunais por banda dos credores singulares, tanto mais que o 

legislador reservou para estes a legitimidade activa para dedução da acção de impugnação pauliana, 

quando o administrador de insolvência não tenha procedido a tal resolução, excluindo 

consequentemente a legitimidade activa para o efeito do administrador de insolvência.” 

 

 Relação Cambiária; Oposição à Execução; Legitimidade; Redução da Penhora – Acórdão de 05-

05-2016 

“I - Estando a sociedade ora recorrente devidamente representada em contrato de mútuo que 

subscreveu, para «facilitar» a concessão bancária de um empréstimo a um dos seus sócios que recebeu e 

usou tal montante, se a sociedade veio a ficar prejudicada com o negócio celebrado, a questão que se 
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deve colocar é a da responsabilidade dos sócios perante a sociedade pela prática deste acto, a qual se 

encontra prevista no artigo 72.º, n.º1, do Código das Sociedades Comerciais, mas não a da sociedade 

perante terceiros, porquanto a mesma goza de personalidade jurídica, nos termos do artigo 5.º do CSC, 

respondendo inclusivamente civilmente pelos actos de quem a represente (artigo 6.º, n.º 5, do CSC). II - 

Não tendo a referida alegação a virtualidade de colocar em causa a validade e eficácia do negócio 

subjacente, a subscrição pela sociedade executada da livrança dada à execução permanece válida. III - 

Para deduzir oposição à extensão da penhora realizada, apenas tem legitimidade o executado que viu o 

respectivo património afectado com a mesma e não a sociedade executada que não é em nada afectada 

no respectivo património pela penhora realizada no âmbito da acção executiva contra outro co-

executado.” 

 

 Caminho público; Dominialidade; Atravessadouro; Assento – Acórdão de 05-05-2016 

“É público um caminho, de terra batida, com cerca de cerca de 517 metros de comprimento e cerca de 

3,20 m/4 m de largura, que, agora, separa dois prédios, e, outrora, atravessava um único, utilizado por 

um número indeterminado de pessoas, desde tempos de que não há memória, a pé e de carro, que fez e 

faz a ligação entre duas estradas, ladeado por vedações e muros, com valas de drenagem de águas e uma 

passagem hidráulica/pontão de cimento, construído pela Câmara Municipal, não sendo o respetivo leito 

particular.” 

 

 Contrato de seguro; Seguro do ramo vida; Falsidade das declarações; Nexo de causalidade – 

Acórdão de 05-05-2016 

“ I - Nos termos art. 429.º do Código Comercial “Toda a declaração inexata, assim como toda a 

reticência de fatos ou circunstâncias conhecidas pelo segurado ou por quem fez o seguro, e que teriam 

podido influir sobre a existência ou condições do contrato tornam o seguro nulo”. II- Resulta da 

referida norma que não é necessário que o segurado tenha aquele conhecimento para que o contrato seja 

declarado nulo/anulado. O que apenas é necessário é que haja uma declaração inexata ou uma 

reticência de factos ou circunstâncias conhecidas pelo segurado que teriam podido influir sobre a 

existência ou condições do contrato. III- Dado que a anulabilidade prescrita no art. 429 do Código 

Comercial opera mesmo perante o desconhecimento do segurado sobre a essencialidade do facto 

reticente, temos que no caso em apreço o contrato de seguro é anulável, sendo irrelevante o nexo de 

causalidade entre o facto omitido e a invalidez ora denunciada, para aferir a reticência da declaração do 

autor.” 

 

 Caso julgado; Autoridade do caso julgado; Título executivo – Acórdão de 05-05-2016 

“I - O caso julgado não vale apenas como excepção impeditiva do re-escrutínio da mesma questão entre 

as mesmas partes (efeito negativo do caso julgado). Vale também como autoridade (efeito positivo do caso 

julgado), de forma que o já decidido não pode mais ser contraditado ou afrontado por alguma das 

partes em acção posterior. II - A autoridade do caso julgado impõe-se não só às partes como ao próprio 

Tribunal. Consequentemente o Tribunal “ a quo “ não poderia contrariar o entendimento constante do 
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Acórdão deste Tribunal, que no âmbito do proc. nº 6810/06.8TBSTB-A.E, apreciou a exequibilidade do 

mesmo título que serve de base aos presentes autos.” 

 

 Intervenção principal provocada; Intervenção acessória; Direito de regresso; Admissibilidade – 

Acórdão de 05-05-2016 

“I- É condição de admissibilidade do chamamento, na perspetiva do chamante ser o réu, ter este 

interesse atendível em ver o chamado no processo, quer seja, com vista à defesa conjunta, quer seja, 

para acautelar o eventual direito de regresso ou de sub–rogação que entenda assistir-lhe, sendo que a 

intervenção na lide de alguma pessoa como associado do réu pressupõe um interesse litisconsorcial no 

âmbito da relação controvertida, cuja medida da sua viabilidade é limitada pela latitude do 

acionamento operado pelo autor, não podendo intervir quem lhe seja alheio.  II- Não tendo o chamante 

réu invocado, no momento em que solicitou a intervenção de terceiro, pretender exercer qualquer 

direito a que se arrogue sobre este e sendo ele alheio à relação controvertida tal como a configura o 

autor, não pode ser deferida a requerida intervenção a título principal, até porque essa intervenção 

pressupõe que o chamado e a parte à qual se deve associar tenham interesse igual na causa, o que não 

ocorre. III- Também, não pode ser admitida a intervenção a título acessório por não ter sido invocada 

pelo chamante pretensão de fazer valer ação de regresso contra o chamado a intervir.” 

 

 Junção de documento; Recurso; Arrendamento comercial; Forma de declaração negocial; 

Formalidades ad probationem – Acórdão de 05-05-2016 

“I- A impossibilidade de apresentação em momento anterior legitima as partes a utilizar no recurso, 

juntando-o com a motivação deste, o documento cuja apresentação não tenha sido possível até esse 

momento, ou seja, até ao julgamento em primeira instância, o que pressupõe aquilo que se refere 

como superveniência objetiva ou subjetiva do documento pretendido juntar. II- No caso de 

superveniência subjetiva é necessário, como requisito de admissão do documento, a justificação de que 

o conhecimento da situação documentada, ou do documento em si, apesar do carácter pretérito da 

situação quanto ao momento considerado, só ocorreu posteriormente a este por razões que se afigurem 

como atendíveis. III- Só são atendíveis razões das quais resulte a impossibilidade do apresentante, num 

quadro normal de diligência referida aos seus interesses, ter tido conhecimento anterior da situação ou 

ter tido anteriormente conhecimento da existência do documento. IV- Nos termos do disposto no artigo 

7º, nº 1, do RAU aprovado pelo DL nº 321-B/90, de 15.10, o contrato de arrendamento urbano devia ser 

celebrado por escrito. V- De acordo com os respetivos nºs 3 (redação originária) ou 2 (redação 

introduzida pelo DL nº 64-A/2000, de 22.04), a inobservância da forma escrita só poderia ser suprida 

pela exibição do recibo de renda. VI - O recibo de renda que constitui uma quitação para efeitos do 

disposto no artigo 787º do Código Civil, para ser idóneo a fazer prova do contrato deve conter a 

identificação do locado, do valor da renda, do período a que respeita, a identificação do locador e a sua 

assinatura e deverá ser emitido em nome do arrendatário.” 
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i
 Para o aprofundamento desta matéria recomenda-se a consulta da obra “Problemas Ligados ao Álcool e a Drogas no 

Local de Trabalho – Uma Evolução para a Prevenção”, 2003, Organização Internacional do Trabalho.  

ii
 Vide “Informação técnica 5/2013” – Direção-Geral de Saúde, Programa Nacional de Saúde Ocupacional.  

iii
 In “Consumo de álcool e drogas no local de trabalho, Síntese” - Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de 

Vida e de Trabalho. 

iv
 O Decreto-Lei nº 291/90, de 20 de Setembro, regulamentado pela Portaria nº 962/90, de 9 de Outubro, estabeleceu o 

regime jurídico do controlo metrológico dos métodos e instrumentos de medição. O seu artigo 8.º determina que 

compete ao Instituto Português da Qualidade proceder ao controlo metrológico e à aprovação dos modelos e 

instrumentos de medição, nos quais se inclui os alcoolímetros. Por seu turno, atento o disposto no artigo 1º da Portaria 

nº 1556/2007, apenas os alcoolímetros quantitativos estão sujeitos a controlo metrológico obrigatório. Porém, no que 

toca aos alcoolímetros qualitativos, apesar de não se obrigatório o seu controlo metrológico, podem também ser 

certificados e calibrados pelo Instituto Português da Qualidade a requerimento da parte interessada – certificação 

facultativa – cfr. art. 10º do citado decreto-lei. 

v
 Repare-se, aliás, que o Supremo Tribunal de Justiça, em Acórdão datado de 1999-12-16, decidiu que apesar do 

regulamento da empresa estabelecer a proibição do exercício de funções a trabalhador a quem fosse detetada uma 
taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5g/l, a circunstância de o trabalhador apresentar uma taxa de 1,65g/l não 
constitui justa causa de despedimento se não se tiver provado quaisquer consequências desfavoráveis ao empregador, 
designadamente em termos da sua imagem e de organização de serviços -  Processo 99S237, in www.dgsi.pt, cujo 
ponto II do sumário se transcreve: “Não constitui motivo justificativo de despedimento o facto de um "expedidor" numa 
empresa de camionagem de transporte público de passageiros, estar ao serviço, pouco após a hora destinada ao seu 
almoço, com uma taxa de alcoolémia de 1,65 gramas/litro no sangue, sendo de 0,50 a taxa máxima permitida no 
Regulamento da empresa, porquanto esta não demonstrou que de tal comportamento desse trabalhador tivesse 
resultado a impossibilidade de ele cumprir a sua tarefa com cuidado, esforço e correção exigíveis pelo dever de zelo e 
diligência, e nem se tendo sequer apurado em que medida se refletiu na atividade desse trabalhador a referida taxa de 
alcoolémia”. 
vi
 Vide a este propósito Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 18/06/2008.  
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