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CASO N.º 1
O subsídiO COVid-19

Imagine que algumas empresas pretendem obter um subsídio com vista à retoma 
económica na sequência da grave crise que atravessaram no contexto proporcionado 
pela pandemia. A obtenção deste subsídio encontra-se configurada, nos termos 
legais, da seguinte forma:

Artigo 10.º
Subsídio Covid-19

“1. Todas as sociedades comerciais que se encontrem numa situação de fragili-
dade económica podem obter um subsídio que oscila, consoante a gravidade, entre 
os 50.000€ e os 100.000€;

2. Entende-se por “fragilidade económica” a situação em que, em virtude da 
pandemia provocada pela Coivd-19, sociedades comerciais apresentam perdas de 
mais de 30%;

3. Podem integrar o conceito de fragilidade económica as sociedades que tenham 
mais de 100 trabalhadores, desde que demonstrem ter tido perdas substanciais;

4. Em situações não abrangidas pelas anteriores, a decisão pode ser tomada 
dentro dos limites dos valores mínimos e máximos do subsídio de acordo com a 
importância estratégica da sociedade comercial”.

Neste contexto, considere que várias empresas pediram o subsídio em causa, 
tendo em conta que:

1. A sociedade comercial “Amigos do Dinheiro” apresentou perdas de 10% e 
tem 10 trabalhadores;

2. A sociedade comercial “Vendidos com estilo” apresentou perdas de 40% e 
pretende receber um subsídio de 90.000€;
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3. A sociedade comercial “O mundo é nosso” apresentou perdas de 15% e só 
tem 100 trabalhadores, mas emprega 90% da população do local onde se sedia;

4. A sociedade comercial “Rapa o tacho” pretende receber 100.000 € para 
poder aumentar os lucros.

Como pode/deve a Administração decidir?

CASO N.º 2
A iguAldAde nA ilegAlidAde

André, oficial da Marinha, requereu, em Janeiro de 2021, a passagem à reserva. 
Contudo, não cumpria os termos legalmente previstos, no qual se determinava que: 
“podem passar a reserva todos os oficiais que tiverem completado 40 anos de serviço 
militar, desde que após o decurso deste prazo manifestem essa vontade”. No entanto, 
André tinha apenas 30 anos de serviço militar. Esta circunstância não impediu 
que José, Director do Serviço de Pessoal, viesse a deferir o pedido de André.

Em consonância, a partir de Setembro de 2021, André passou, assim, para  
a reserva.

António, um invejoso inveterado, não aceitou de bom grado que o colega tenha, 
sem cumprir os requisitos legalmente estabelecidos, passado para uma situação de 
reserva. Neste contexto, António requereu, tal como André, a passagem à reserva. 
No entanto, José, ao contrário do que tinha feito a André, responde negativamente 
a António. 

António entende que está aqui em causa uma violação do princípio da igual-
dade.

Concorda?

CASO N.º 3
nãO há AlmOçOs grátis

Imagine que pretendia solicitar a atribuição de um subsídio, cumprindo todos os 
pressupostos legalmente previstos para tal. Todavia, a entidade competente para 
a atribuição desse mesmo subsídio aprovava uma norma regulamentar com o 
seguinte conteúdo:

“Todos os pedidos relativos a subsídios encontram-se sujeitos ao pagamento de 
uma taxa no valor de 5000 €”.
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Sucede, porém, que a possibilidade de cobrança da referida taxa não tem res-
paldo no quadro legalmente aplicável, designadamente numa lei especial.

Quid Juris?

CASO N.º 4
A línguA dO prOCedimentO AdministrAtiVO

Adelino é um forte defensor do inglês. Não obstante ter nacionalidade portuguesa, 
sente-se, num paroquialismo evidente, importante quando fala a língua inglesa. 
Entretanto, aceitou integrar um órgão disciplinar de uma entidade pública.

Adelino foi eleito presidente do órgão em causa pelos restantes membros. 
Decidiu, por iniciativa própria, que todas as comunicações com os trabalhadores 
em funções públicas a quem viesse a ser instaurado um procedimento disciplinar, 
pelo referido órgão disciplinar que integra deveriam decorrer em língua inglesa.

Bernardo, um fervoroso defensor da língua portuguesa, discorda deste enten-
dimento e argumenta que a língua do procedimento não é o inglês. Entretanto, o 
órgão disciplinar, ignorando a argumentação de Bernardo, ignora as respostas de 
Bernardo por serem escritas em português. Responde-lhe, para o efeito, em inglês, 
aplicando-lhe uma sanção de multa no valor de 500€.

Concorda com a posição de Bernardo?

CASO N.º 5
A demOliçãO dA neCessidAde

Ambrósia integra um movimento que defende a ocupação de casas abandonadas. 
Tomou, neste contexto, a opção de não ter casa própria, ocupando, assim, prédios 
devolutos sem que seja proprietária de qualquer dessas casas. 

Tem, porém, sido difícil encontrar regularmente locais para poder ocupar, em 
virtude de uma “perseguição” cerrada levada a cabo por diversos municípios.

Entretanto, Ambrósia encontrou um prédio devoluto com diversos aparta-
mentos – ainda que em mau estado – no Porto, o qual se adequou ao que pretendia. 
Contudo, numa noite de descuido apagou mal um cigarro e provocou um incêndio, 
o que levou a um desmoronamento parcial do prédio, o qual gerou lixo e entulho e 
além disso veio a colocar em risco a estrutura do edifício ao lado daquele que sofreu 
um incêndio.
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Em virtude desse risco o município, nesse mesmo momento, invocou a existência 
de estado de necessidade e procedeu a todos os actos materiais – no caso concreto, a 
remoção do lixo e do entulho, bem como todas as obras que permitissem a estabiliza-
ção do edifício em risco – necessários para impedir um desmoronamento do prédio 
quase a ruir.

Entende que o município actuou bem?

CASO N.º 6
ligA O COmputAdOr

Benilde não percebe nada de modernices. Na verdade, diz recorrentemente que a 
idade é um posto também para ser, aquilo que hoje coloquialmente se diz reconhecer 
como, “info-excluída”. São os 99 anos a falar mais alto.

Entretanto lembrou-se de pedir uma licença para construir uma nova casa num 
terreno que adquiriu há vinte anos. Sucede, porém, que ao ligar para a Câmara 
Municipal perguntando se poderia entregar o requerimento em papel, teve como 
resposta que só os aceitavam através do site ou de uma aplicação para smartphones 
criada para o efeito.

Benilde ficou chocada e não ficou convencida.
Como ajudaria Benilde?

CASO N.º 7
O “inimigO” inVisíVel

João é Doutor em Filosofia e concorreu à posição de Professor Auxiliar numa Uni-
versidade Pública. O júri integrava o Professor Abel, o qual tinha afirmado publi-
camente que nunca se sentaria ao lado de João, caso este viesse a vencer o concurso 
e, nessa medida, a integrar o Conselho Científico da Faculdade da Universidade em 
causa. Em consequência, Abel ameaçou que abandonaria o Conselho Científico.

Abel sempre afirmou, inclusivamente, que teria sido um milagre que João tivesse 
obtido o grau de Doutor, pelo que teria sido por esse motivo que nunca o nomeara 
para orientador ou para integrar provas científicas de mestrado ou doutoramento.

João, sabendo destas afirmações de Abel, suscitou um incidente de suspeição 
relativamente a Abel invocando a existência de uma “inimizade grave”.

Quid Juris?
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