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I. A Petição 

 

1. Introdução 

 

A presente petição deu entrada no Parlamento a 4 de novembro de 2021, sendo dirigida ao 

Senhor Presidente da Assembleia da República. Em 11 de novembro, por despacho da 

Senhora Vice-Presidente da Assembleia, Deputada Edite Estrela, a petição foi remetida, para 

apreciação, à Comissão de Trabalho e Segurança Social (CTSS). 

 

Trata-se de uma petição individual, nos termos do estatuído no n.º 3 do artigo 4.º da Lei do 

Exercício do Direito de Petição, doravante designada LEDP, aprovada pela Lei n.º 43/90, de 

10 de agosto (na redação da Lei n.º 6/93, de 1 de março, da Lei n.º 15/2003, de 4 de junho, 

da Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto, da Lei n.º 51/2017, de 13 de julho, que a republicou, e 

da Lei n.º 63/2020 de 29 de outubro). 

   

Recorde-se que, de acordo com o n.º 2 do artigo 17.º da LEDP, na redação atualmente em 

vigor, qualquer cidadão que goze de legitimidade nos termos do artigo 4.º desta mesma Lei, 

e apresente os elementos de identificação previstos no n.º 3 do artigo 6.º, poderá tornar-se 

peticionário por adesão a esta petição, num prazo de 30 dias a contar da data da sua 

admissão.    

 

2. Objeto e motivação  

 

O primeiro e único subscritor da presente petição dirige-se à Assembleia da República 

solicitando que seja clarificada a aplicação da legislação em vigor – vulgo o Decreto-Lei n.º 

352/2007, de 23 de outubro1, – aos relatórios periciais de clínica forense, realizados pelo 

Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P., (INMLCF, I.P), no âmbito do 

direito do trabalho. 

 

O peticionário começa por explicar que nas instruções gerais do anexo II ao diploma supra 

mencionado – anexo que contém a «Tabela de avaliação de incapacidades permanentes em 

direito civil» - pode ler-se que «Cada sequela deve ser valorizada apenas uma vez, mesmo 

 
1 Decreto-Lei que «Aprova a nova Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e Doenças 

Profissionais, revogando o Decreto-Lei n.º 341/93, de 30 de setembro, e aprova a Tabela Indicativa para a 

Avaliação da Incapacidade em Direito Civil». 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1990-73102175
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1990-73102175
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1990-73102175-162409920
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/352-2007-629107
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/352-2007-629107
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que a sua sintomatologia se encontre descrita em vários capítulos da tabela, excepção feita 

à valorização do dano estético. Não se valorizam as sequelas que estejam incluídas ou 

derivem de outra, ainda que descritas de forma independente.», salientando que não se 

encontra diretriz semelhante nas instruções gerais do anexo I ao Decreto-Lei referido, anexo 

este que contém a «Tabela nacional de incapacidades por acidentes de trabalho ou doenças 

profissionais». 

A inexistência de instrução semelhante quanto ao anexo I, como se referiu, é entendida pelo 

peticionário como vontade implícita do legislador de que, ao aplicar a tabela nacional de 

incapacidades por acidentes de trabalho ou doenças profissionais, o perito possa, 

contrariamente ao que se diz na instrução consagrada quanto ao anexo II, valorizar a mesma 

sequela mais do que uma vez. A este propósito, afirma que essa distinção deriva, na sua 

opinião, da «particularidade da avaliação da capacidade para o trabalho, em que cada 

funcionalidade corporal adquire um relevo distinto para o trabalho». 

Neste contexto, o peticionário vem contestar a norma procedimental do INMLCF, I.P, que 

contém as «Recomendações para a realização de relatórios periciais de clínica forense no 

âmbito do direito do trabalho», cujo exemplar junta em anexo, referindo que essa norma 

integra, sob a forma de recomendação, a instrução de não valorização da mesma sequela 

mais do que uma vez, observada nas instruções gerais do referido anexo II, apesar da tabela 

a aplicar ser a constante do anexo I, cujas instruções gerais, como atrás ficou dito, não incluem 

diretriz semelhante. 

O Peticionário pretende ver esta situação clarificada, nomeadamente esclarecer se a norma 

procedimental do INMLCF, I.P, está em conformidade com a legislação em vigor, alertando 

para o risco de, assim não sendo, a «incapacidade para o trabalho de milhares de 

Portugueses» estar a ser subavaliada.  

 

3. Análise preliminar sobre a admissibilidade da petição 

 

O objeto desta petição está especificado e o texto é inteligível, o peticionário encontra-se 

corretamente identificado, sendo mencionado o seu nome completo, endereço de correio 

eletrónico, data de nascimento, morada e ainda o tipo, o número e a validade do documento 

de identificação, mostrando-se ainda genericamente cumpridos os demais requisitos formais 

e de tramitação constantes dos artigos 9.º e 17.º da LEDP. 

 

https://www.inmlcf.mj.pt/wdinmlWebsite/Data/file/OutrasInformacoes/PareceresOrientacoesServico/Normas/NP-INMLCF-004-Rev02.pdf
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Não parece, por outro lado, verificar-se nenhuma das causas para o indeferimento liminar 

previstas no artigo 12.º desta Lei, que contém o estrito quadro normativo que deve reger o 

juízo sobre a admissibilidade das petições dirigidas à Assembleia da República. 

 

De facto, a presente petição não só não comporta a dedução de uma pretensão ilegal, como 

também não visa a reapreciação de decisões dos tribunais ou de atos administrativos 

insuscetíveis de recurso. Para além disso, não almeja a reapreciação, pela mesma entidade, 

de casos já anteriormente apreciados na sequência do exercício do direito de petição, assim 

como não foi apresentada a coberto de anonimato, não carecendo ainda integralmente de 

fundamento. 

 

Nesse sentido, propõe-se a admissão da presente petição. 

 

II. Enquadramento legal e factual 

 

1. Com interesse para apreciação da presente petição, há que fazer referência à Lei n.º 

45/2004, de 19 de agosto, que «estabelece o regime jurídico da realização das perícias 

médico-legais e forenses», atribuindo ao INMLCF, I. P, a competência para a realização de 

tais perícias, excetuando casos de manifesta impossibilidade dos Serviços (artigo 2.º). 

 

Nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 9.º da Portaria n.º 19/2013, de 21 de janeiro, que 

«aprova os Estatutos do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P. e 

revoga a Portaria n.º 522/2007, de 30 de abril», cabe ao Serviço de Clínica e Patologia 

Forenses do INMLCF, I.P, a realização de exames e perícias em pessoas «para descrição e 

avaliação dos danos provocados na integridade psicofísica, nos diversos domínios do 

Direito, designadamente no âmbito do Direito penal, civil e do trabalho, nas comarcas do 

âmbito territorial de atuação da delegação» (sublinhado nosso).  

 

No escopo da respetiva função de realização de exames e perícias no âmbito do direito do 

trabalho, o INMLCF, I.P., publicou a Norma Procedimental aludida pelo peticionário – NP – 

INMLCF-004 –, na qual emite «recomendações para a realização de relatórios periciais de 

clinica forense no âmbito do direito do trabalho», com o objetivo de «auxiliar os peritos 

envolvidos nesta atividade a elaborarem, com correção e rigor, os relatórios periciais de 

Clínica Forense no âmbito do Direito do Trabalho» (página 3). 

 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2004-165226687
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2004-165226687
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/19-2013-257062
https://www.inmlcf.mj.pt/wdinmlWebsite/Data/file/OutrasInformacoes/PareceresOrientacoesServico/Normas/NP-INMLCF-004-Rev02.pdf
https://www.inmlcf.mj.pt/wdinmlWebsite/Data/file/OutrasInformacoes/PareceresOrientacoesServico/Normas/NP-INMLCF-004-Rev02.pdf
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A questão suscitada pela presente petição surge nas páginas 6 e 7 da referida norma 

procedimental, relativamente à avaliação de danos permanentes. É explicado que a 

incapacidade permanente «é determinada tendo em conta a globalidade das sequelas do 

caso concreto (…)», «sendo a quantificação dessas sequelas concretizada através da Tabela 

Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho ou Doenças Profissionais», numa 

alusão à tabela que consta no anexo I ao Decreto-Lei n.º 352/2007, de 23 de outubro.  

 

Nesse contexto, são apontadas várias diretrizes na aplicação da tabela, entre as quais, a 

seguinte recomendação: «cada sequela deve ser valorada apenas uma vez, mesmo que a 

sua sintomatologia se encontre descrita em vários capítulos. Não se valorarão as sequelas 

que estejam incluídas ou derivem de outra, ainda que descritas de forma independente». 

 

A este propósito, refira-se que no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 352/2007, de 23 de 

outubro, pode ler-se que «A incapacidade do sinistrado ou doente no âmbito do direito do 

trabalho e a incapacidade permanente do lesado no domínio do direito civil são calculadas 

respectivamente em conformidade com as duas tabelas referidas no artigo anterior, 

observando-se as instruções gerais e específicas delas constantes» (sublinhado nosso). 

 

Também a  Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro – que «regulamenta o regime de reparação de 

acidentes de trabalho e de doenças profissionais» -, relativamente à incapacidade que deriva 

de acidente de trabalho, consagra que «A determinação da incapacidade é efectuada de 

acordo com a tabela nacional de incapacidades por acidentes de trabalho e doenças 

profissionais, elaborada e actualizada por uma comissão nacional, cuja composição, 

competência e modo de funcionamento são fixados em diploma próprio» (artigo 20.º). Mais 

adiante, no n.º 3 do artigo 21.º, diz-se que «o coeficiente de incapacidade é fixado por 

aplicação das regras definidas na tabela nacional de incapacidades por acidentes de trabalho 

e doenças profissionais, em vigor à data do acidente».  

 

2. Por último, importa dar nota de que, sobre temática dos acidentes de trabalho e doenças 

profissionais, ainda que não contendam diretamente com o objeto da presente petição, foram 

apresentados na atual Legislatura os seguintes projetos de lei: 

- Projeto de Lei n.º 829/XIV/2.ª (PCP) - «Revê o regime de reparação de acidentes de trabalho 

e de doenças profissionais, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 98/2009, de 4 de 

setembro»; 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/352-2007-629107
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/352-2007-629107
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/352-2007-629107
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-58661980
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-58661980-58645866
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-58661980-58645867
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110781
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- Projeto de Lei n.º 197/XIV/1.ª (BE) - «Repõe o direito dos funcionários públicos à reparação 

pecuniária dos danos resultantes de acidentes de serviço e doenças profissionais»; 

- Projeto de Lei n.º 188/XIV/1.ª (PAN) - «Altera o Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, 

reforçando os direitos dos trabalhadores em funções públicas em caso de acidente de trabalho 

ou doença profissional»; 

- Projeto de Lei n.º 94/XIV/1.ª (PEV) - «Cria maior justiça no direito a prestação por 

incapacidade decorrente de doença ou acidente de trabalho». 

 

Na presente Legislatura, não se apurou a existência de petições sobre a matéria idêntica ou 

conexa com o objeto da petição ora em apreço. 

 

III. Tramitação subsequente 

 

1. Por se tratar de petição subscrita por 1 cidadão apenas, uma vez admitida, pode a 

Comissão, por deliberação expressa e excecional, nomear Relator, embora tal não seja 

obrigatório, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 17.º da LEDP. 

2. Não sendo nomeado Relator, o processo de apreciação da petição fica concluído com a 

aprovação da presente nota de admissibilidade, tal como definido no n.º 13 do artigo 17.º 

da LEDP, sugerindo-se que, atento o seu objeto, seja dado conhecimento do texto da 

petição e da nota aprovada ao gabinete da Senhora Ministra da Justiça, solicitando 

informação, através desse gabinete, ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências 

Forenses, I.P.,  em relação aos factos expostos pelo peticionário, em particular, quanto à 

norma procedimental referida na petição, conforme faculdade prevista nas alíneas c) e e) 

do n.º 1 do artigo 19.º da LEDP. 

3. Importa igualmente assinalar que, por se tratar de petição individual, subscrita por 1 único 

cidadão, a petição sub judice não deverá ser objeto de apreciação em Plenário, nos 

termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º, nem pressupõe a audição do peticionário, de 

acordo com o n.º 1 do artigo 21.º, nem a sua publicação no Diário da Assembleia da 

República, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 26.º, todos da LEDP. 

4. Dando cumprimento ao disposto no n.º 6 do artigo 17.º da LEDP, esta Comissão deverá 

apreciar e deliberar sobre a presente petição no prazo de 60 dias a contar da data da sua 

admissão, devendo o primeiro peticionário ser notificado do teor das deliberações que 

vierem a ser tomadas. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44430
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44377
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44134
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Palácio de São Bento, 15 de novembro de 2021 

 

A assessora da Comissão 

 

Vanessa Louro 


