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Assunto: Código do Trabalho - falta para assistência a membro do agregado familiar -
efeitos de falta justificada.

1. Reporto-me à queixa oportunamente apresentada por V. Ex.a perante este órgão

do Estado, na qual questionou a "injustiça" e "desumanidade" resultante do facto

de um trabalhador poder faltar até 30 dias por ano para assistência a membro do

agregado familiar, mas de, em contrapartida, não poder auferir qualquer

remuneração. Pretende uma intervenção do Provedor de Justiça no sentido da

alteração da lei, atendendo especialmente à sua condição clínica, como portador

de incapacidade comprovada de 98%.

2. Esclareço, antes de mais, que à luz do respetivo Estatuto, aprovado pela Lei n.°

9/91, de 9 de abril (cfr. artigo 1.°) e da Constituição (artigo 23.°), o Provedor de

Justiça tem por função a defesa e promoção dos direitos, liberdades, garantias e

interesses legítimos dos cidadãos, assegurando, através de meios informais, a

justiça e a legalidade do exercício dos poderes públicos.

3. E competindo-lhe assinalar as deficiências de legislação que verificar, emitindo

recomendações para a sua interpretação, alteração ou revogação, ou sugestões

para a elaboração de nova legislação (cfr. artigo 20.° do Estatuto), está-lhe vedado

questionar as opções consagradas pelo legislador, a não ser na medida em que as

mesmas infrinjam o disposto na Constituição ou os princípios nela consignados.

Não pode, desde logo, efetuar ponderações dos interesses em presença,

contrariando as que determinaram uma concreta medida legislativa.

4. Por sua vez, ao legislador, democraticamente legitimado, confere-lhe a

Constituição ampla liberdade de conformação e de revisão. Assim, "salvo nos

casos em que o legislador tenha de deixar intocados direitos entretanto adquiridos,

não está ele obrigado a manter as soluções consagradas pela lei a cuja revisão
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procede" (1) - podendo, naturalmente, optar por manter as soluções já

consagradas e consensuais.

5. Em concreto, está em causa o efeito remuneratório das faltas justificadas: podendo

o trabalhador faltar justificadamente para assistência a membro do agregado

familiar até 15 ou 30 dias (consoante as situações), perde, contudo, a retribuição

correspondente. Esta solução legal encontra-se consagrada, genericamente,

desde 1976, com a publicação do Decreto-Lei n.° 874/76, de 28 de dezembro

(conhecido por LFFF, ou Lei das Férias, Feriados e Faltas). Trata-se, portanto de

uma situação que tem merecido o consenso alargado das partes em sede de

negociação coletiva.

6. A opção do legislador, ainda que discutível, tem sido inequivocamente no sentido

de manter este tipo de efeitos perante as faltas justificadas em caso de assistência

a membro do agregado familiar - seja em caso de doença ou acidente ou de

assistência a pessoa com deficiência ou doença crónica. Concedendo um direito

ao trabalhador entendeu-se, ainda assim, não ser de onerar a entidade

empregadora ou os regimes de proteção social com o pagamento da retribuição na

concreta situação de ausência, sobretudo não estando em causa o próprio e a sua

condição ou capacidade para a normal prestação do trabalho.

7. Pese embora se compreendam os motivos invocados por V. Ex.a, aplicando-se o

regime nestes moldes tão alargados e consensuais desde há largos anos,

entende-se que não será de pugnar especificamente pela alteração pretendida,

tendo sido determinado o arquivamento do processo.

Com os melhores cumprimentos,

A Provedora - Adjunta

Helena Vera-Cruz Pinto

Cfr. Acórdão do Tribunal Constitucional n.° 352/91, disponível em
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19910352.html
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