
Irregularidade numa Norma Procedimental do INML-CF I.P. que poderá ter 

afectado avaliações no âmbito do Direito do Trabalho 

 

Ex.mo Sr. Presidente da Assembleia da República, 

 

Faz-se referência às Instruções Gerais das Tabelas Nacionais de Avaliação de Incapacidades 

no domínio do Direito Civil e do Direito do Trabalho, criadas pelo Decreto-Lei n.º 352/2007 de 23 

de Outubro. 

Consta do 2.° parágrafo das Instruções Gerais do Anexo II do referido Decreto-Lei ("Tabela de 

avaliação de incapacidades permanentes em direito civil") a seguinte instrução: 

"2 - Cada sequela deve ser valorizada apenas uma vez, mesmo 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." 

Esta instrução não consta das Instruções Gerais do Anexo I do referido Decreto-Lei ("Tabela 

nacional de incapacidades por acidentes de trabalho ou doenças profissionais"), penso eu, 

devido à particularidade da avaliação da capacidade para o trabalho, em que cada funcionalidade 

corporal adquire um relevo distinto para o trabalho. Dito isto, e embora tal instrução não conste 

do Anexo I, aparece, para minha surpresa, e por forma de recomendação, o referido texto na 

Norma Procedimental NP-INMLCF-004 do INML-CF I.P. ("Recomendações para a realização de 

relatórios periciais de clínica forense no âmbito do direito do trabalho"), na sua página 6, que 

anexo. 

Digo para minha surpresa porque parece o Conselho Diretivo do INML-CF I.P. ter entendido por 

bem ir para além do legislador, aparentemente contrariando as Instruções Gerais do Anexo I. Na 

minha opinião, se o legislador quisesse ter feito constar tal texto nas Instruções Gerais do Anexo 

I, tê-lo-ia feito, como o fez constar no Anexo II, no entanto, não o fez. 

Ora, o efeito de tal irregularidade é manifesto: poderá estar a incapacidade para o trabalho de 

milhares de Portugueses a ser sub-avaliada. 

Assim, peço a vossa atenção para este assunto, para que possa ser integralmente esclarecido 

e, eventualmente, corrigido. 

Subscritor(es) 

Marco Neves da Silva 


