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DIREITO CIVIL E COMERCIAL 
O Projeto de Justiça Mundial (WJP) tem a honra de contar com a sua experiência para este questionário, que será 
respondido por indivíduos altamente qualificados em todo o mundo.  
 
O questionário consiste em 40 perguntas e demorará aproximadamente 35 minutos para ser concluído. As suas 
respostas serão agregadas com as de outros especialistas e complementadas pelos resultados de uma pesquisa 
aleatória da população geral (GPP) realizada nas três maiores cidades do país onde exerce. Juntos, estes dados serão 
usados para avaliar a adesão ao estado de direito. Os resultados serão publicados, juntamente com os de mais de 100 
países, no relatório do Índice do Estado de Direito do WJP® 2018-2019, e noutros relatórios produzidos pelo WJP. 
 
A sua contribuição será confirmada no relatório do Índice do Estado de Direito do WJP® 2018-2019, bem como na 
página web do Projeto de Justiça Mundial e outros materiais do WJP (a menos que opte por permanecer anónimo).  
 
Agradeço antecipadamente pelo seu tempo e atenção. Com a sua participação, esse esforço conjunto contribuirá 
para o fortalecimento do estado de direito em todo o mundo. 
 

INSTRUÇÕES  
 
Por favor, responda às seguintes 38 perguntas neste questionário de acordo com a sua perceção de como as leis 
são aplicadas na prática no seu país. Por favor, indique na caixa abaixo a que país está a responder nesta pesquisa: 
 

PAÍS:  
 
Quando concluir a pesquisa, envie as suas respostas por correio eletrónico ou fax para:  
 

 Correio eletrónico: ruleoflawindex@worldjusticeproject.org 
 Fax: +1 (202) 747-5816 

 
Se tiver comentários ou perguntas, entre em contacto com um membro da equipa do Índice do Estado de Direito do 
Projeto Justiça Mundial (WJP), em ruleoflawindex@worldjusticeproject.org. 
 

CONFIDENCIALIDADE 
 
O Projeto Justiça Mundial constrói o relatório do Índice do Estado de Direito do WJP com diretrizes rígidas em relação 
à confidencialidade dos dados recolhidos e à privacidade dos entrevistados. Na caixa abaixo, selecione se gostaria de 
ser um colaborador Publicamente Reconhecido (o que significa que o seu nome e organização serão publicados na 
secção Contribuição de Especialistas do relatório do Índice do Estado de Direito do WJP 2018-2019 e no site do WJP) 
OU pode selecionar ser um colaborador Anónimo (ou seja, o seu nome não será publicado no relatório do WJP, no 
site do WJP ou em qualquer material do WJP, e o seu nome e dados não serão divulgados de forma alguma). 
 
Em todos os casos, as suas respostas individuais permanecerão estritamente confidenciais. As respostas são 
agregadas antes de qualquer análise estatística ou relatório de resultados para garantir que as respostas 
individuais não possam ser determinadas. 

http://www.worldjusticeproject.org/
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TIPO DE CONTRIBUIÇÃO 
 

No espaço abaixo, selecione uma das duas opções indicando se gostaria de responder a este questionário como 
um Colaborador anónimo ou como um Colaborador reconhecido publicamente. Em ambos os casos, as suas 
respostas individuais ao questionário permanecerão estritamente confidenciais. 
 
[   ] Colaborador RECONHECIDO PUBLICAMENTE:  

Gostaria de ser publicamente reconhecido como colaborador. Entendo que o meu nome, afiliação 
organizacional e país serão listados na seção Contribuição de especialistas QRQ do relatório do Índice do 
Estado de Direito 2018-2019 e no site do WJP, exatamente como está escrito abaixo:   
 

Nome:   
Empresa, sociedade ou 
organização: 

 

 
[   ] Colaborador ANÓNIMO:  

Gostaria de continuar a ser um colaborador Anónimo. O WJP não revelará o meu nome, afiliação 
organizacional ou qualquer outra informação identificável no relatório do Índice do Estado de Direito ou 
qualquer material associado.  

 

http://www.worldjusticeproject.org/
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SECÇÃO I 
 

As seguintes questões descrevem situações hipotéticas. Em cada questão, forneceremos um conjunto de 
suposições. Por favor, selecione a opção que melhor representa os seus pontos de vista. 
 
Cenário hipotético n. º 1 
 

Suponha que a Autoridade de Proteção Ambiental no seu país notifica uma fábrica industrial que está a 
poluir um rio além dos níveis legalmente permitidos.  
 

1. Qual dos seguintes resultados é o mais provável? 
 

(a) A empresa cumpre a lei (voluntariamente ou por meio de ordens judiciais, 
multas e outras sanções) 

 

(b) A empresa suborna ou influencia as autoridades para ignorar a violação  
(c) Absolutamente nada acontece  
(d) Não sabe / Não aplicável  

 
Cenário hipotético n. º 2 
 

O Sr. A e o Sr. B são dois vizinhos que vivem num bairro residencial de classe média na maior cidade do seu 
país. Um dia, o Sr. A embarca num projeto de construção para derrubar e remover um muro na sua 
propriedade. Durante o decorrer deste projeto, partes da parede caem na propriedade do Sr. B, danificando 
a sua residência. Após uma longa discussão, o Sr. A recusa-se a pagar pelos danos causados pelo incidente. 
Nenhum deles tem seguro e os custos de reparação totalizam 0,15 vezes o PIB per capita do seu país.  
 

2. Qual é a probabilidade do Sr. B recorrer aos seguintes mecanismos para resolver esse conflito? 
 

 Muito 
provável 

Provável Improvável 
Muito 

improvável 

Não sabe / 
Não 

aplicável 

(a) Apresentar uma ação judicial comum civil ou comercial      
(b) Apresentar um pedido perante um tribunal ou 
magistrado de pequenos litígios 

     

(c) Utilizar um mecanismo de arbitragem comercial      
(d) Levar a questão a um chefe ou governante tradicional      
(e) Utilizar um órgão de aplicação da lei ou outros órgãos 
administrativos 

     

(f) Não tomar medidas (ou seja, resignar-se a perder  
o dinheiro) 

     

 
 

3. Na prática, quanto tempo levaria para obter uma decisão, ou uma sentença a partir do momento 
em que o processo é instaurado até ao momento em que uma decisão ou acordo é alcançado se o 
Sr. B usar os seguintes mecanismos? 

  

http://www.worldjusticeproject.org/
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 Menos de 

1 mês 

Entre 1 
mês e 1 

ano 

Entre 1 e 
3 anos 

Mais de 3 
anos 

Mais de 5 
anos 

Não sabe / 
Não 

aplicável 

(a) Processo de tribunal civil ou comercial normal       
(b) Tribunal ou magistrado de pequenos litígios       
(c) Mecanismo de arbitragem comercial       
(e) Agência de execução estatal       
(e) Chefe ou governante tradicional       

 
4. Na prática, após uma decisão ou acordo ser alcançado, quanto tempo levaria para o trabalhador 

fazer cumprir essa decisão (obrigar o empregador a pagar) e cobrar o pagamento ou compensação 
se o trabalhador usar cada um dos seguintes mecanismos? 
 

 Menos de 
1 mês 

Entre 1 
mês e 1 

ano 

Entre 1 e 
3 anos 

Mais de 3 
anos 

Mais de 5 
anos 

Não sabe / 
Não 

aplicável 

(a) Processo de tribunal civil ou comercial normal       
(b) Tribunal ou magistrado de pequenos litígios       
(c) Mecanismo de arbitragem comercial       
(e) Chefe ou governante tradicional       
(e) Agência de execução estatal       

 
5. Com base na sua experiência, em que custos espera que o Sr. B incorra, como uma percentagem da reclamação 

(neste exemplo 0,15 vezes o PIB per capita do seu país), se usar os seguintes procedimentos?1  
 

 Cerca de 
15% da 

reclamação 

Cerca de 
30% da 

reclamação 

Cerca de 
40% da 

reclamação 

Mais de 
50% da 

reclamação 

Não sabe / 
Não 

aplicável 

(a) Processo de tribunal civil ou comercial normal      
(b) Tribunal ou magistrado de pequenos litígios      
(c) Mecanismo de arbitragem comercial      
(e) Chefe ou governante tradicional      
(e) Agência de execução estatal      

 
6. Com base na sua experiência, quanto cobraria um advogado típico para representar o Sr. B num 

caso como este (em moeda local)? 
 

Montante___________________  

                                                 
1 Por favor, considere apenas os custos diretos envolvidos na reclamação, como honorários de advogados, custas judiciais e, se 
for o caso, subornos ou outros incentivos monetários. 
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7. Num caso como este, qual é a probabilidade das pessoas a seguir solicitarem um suborno (ou 
outra indução monetária) ao Sr. A, ao Sr. B, ou a ambos, para desempenhar as suas funções ou 
agilizar o processo?  

 
 

Muito 
provável 

Provável Improvável 
Muito 

improvável 

Não 
sabe / 

Não 
aplicável 

(a) Juiz ou Magistrado      
(b) Funcionários do tribunal      
(c) Árbitro comercial      
(d) Polícia ou agente da lei      
(e) Chefe ou governante tradicional      

 

8. Finalmente, suponha que o Sr. B processa o Sr. A num tribunal civil ou comercial normal. Se o Sr. A 
não puder pagar a um advogado, qual é a probabilidade dele poder obter representação legal pro 
bono (subsidiada ou gratuita) do governo, um centro de assistência jurídica, uma organização não 
governamental (ONG), etc.? 
 

Muito provável  

Provável  
Improvável   
Muito improvável  
Não sabe / Não aplicável  

 

Cenário hipotético n. º 3 
 

Suponha que o governo decide construir um grande projeto de obras públicas, como uma estação de 
comboios, num bairro residencial de classe média na maior cidade do país. A construção deverá ter um 
impacto negativo na qualidade de vida do bairro. 
 

9. Responda por favor: 
 
 

Muito 
provável 

Provável Improvável 
Muito 

improvável 

Não 
sabe / 

Não 
aplicável 

(a) Na prática, qual é a probabilidade dos residentes locais 
receberem notificação prévia com tempo suficiente2 antes 
do projeto de construção iminente? 

     

(b) Se os residentes solicitarem uma cópia da 
documentação do projeto antes do início do projeto de 
construção, qual é a probabilidade das autoridades 
governamentais competentes fornecerem tal cópia?  

     

(c) Na prática, qual é a probabilidade dos residentes 
terem a oportunidade de apresentar as suas objeções ou 
comentários às autoridades governamentais competentes 
antes do início do projeto de construção?  

     

                                                 
2 Divulgação dos objetivos e características do projeto pelo menos três meses antes do início das obras. Aviso de acordo com 
os requisitos legais (publicação, edições, etc.) 
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Por favor, assuma que a construção da estação de comboios requer a demolição de casas 
particulares no bairro.  
 

10. Na prática, qual é a probabilidade dos proprietários receberem remuneração integral do governo 
a um valor justo de mercado? 

 

Muito provável  

Provável  
Improvável   
Muito improvável  
Não sabe / Não aplicável  

 
 
 

11. Responda por favor: 
 
 

Muito 
provável 

Provável Improvável 
Muito 

improvável 

Não 
sabe / 

Não 
aplicável 

(a) Na prática, se os proprietários processarem 
judicialmente o governo por indemnização pela demolição 
das suas casas, qual é a probabilidade de receberem uma 
compensação justa? 

     

(b) Na prática, se um grande número de residentes 
apresentar uma petição urgente a propor um plano de 
construção alternativo perante a autoridade administrativa 
ou judiciária relevante, qual é a probabilidade da 
autoridade administrativa ou judiciária relevante 
suspender o projeto até que o plano de construção 
alternativo dos residentes possa ser considerado? 

     

(c) Qual é a probabilidade do projeto ser suspenso se os 
residentes locais procurarem ajuda do Chefe ou Governante 
Tradicional (ou autoridade religiosa), se aplicável? 

     

 
 
 

12. É possível apresentar uma única ação judicial ou petição em nome de centenas ou milhares de 
residentes afetados (ação coletiva) para obter uma indemnização, em vez de apresentar várias 
ações judiciais individuais? 

 

Sim  

Não  
Não sabe / Não aplicável  
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Cenário hipotético n. º 4 
 

Suponha que uma agência governamental nacional inicia um projeto de obras públicas e contrata uma 
empresa privada para construir uma nova estrada. O contratado inicia o projeto e incorre rapidamente 
em custos significativos.  
 

Suponha que um novo governo toma posse antes que o projeto seja finalizado, e a agência governamental 
recém-nomeada cancela o projeto e se recusa a pagar ao contratado o valor estabelecido no contrato sem 
qualquer justificação legal. Suponha que o contratante processa a agência governamental perante os 
tribunais locais.  

 
13. Quanto tempo demoraria, na prática, para decidir e aplicar o caso em tribunais locais, a partir do 

momento do depósito inicial do processo até ao pagamento efetivo?  
 

Um ano ou menos  

Entre um e três anos  
Entre três e cinco anos  
Mais de cinco anos  
Não sabe / Não aplicável  

 
Agora, em vez de usar tribunais locais, suponha que as partes concordam em submeter a disputa à 
arbitragem. Suponha que o painel arbitral decide que a agência governamental deve pagar a 
quantia disputada, mas, apesar da sentença arbitral, a agência governamental continua a recusar-
se a pagar.   
 

14. Na prática, qual é a probabilidade de o contratado poder fazer valer a sentença arbitral contra a 
agência governamental através dos tribunais locais: 

 
 

Muito 
provável 

Provável Improvável 
Muito 

improvável 

Não 
sabe / 

Não 
aplicável 

(a) Se a sentença for de um painel nacional de arbitragem      
(b) Se a sentença for de um painel internacional de arbitragem      

 
Cenário hipotético n. º 5 
 

15. Suponha que, como resultado de uma auditoria, é constatado que um funcionário do governo 
LOCAL está a emitir ilegalmente uma licença do governo para benefício pessoal, por exemplo, para 
uma empresa de construção pertencente a um membro da família. Qual dos seguintes resultados é 
mais provável? 
 

  

(a) A acusação é completamente ignorada pelas autoridades  
(b) É aberta uma investigação mas nunca chega a nenhuma conclusão  
(c) O oficial do governo local é processado e punido (através de multas ou tempo de prisão)  
(d) Não sabe / Não aplicável  
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SECÇÃO II 
16. Com que frequência diria que: 

 
  

Quase 
sempre 

Na 
maioria 

dos 
casos 

Em 
alguns 
casos 

Quase 
nunca 

Não sabe 
/ 

Não 
aplicável 

(a) Na prática, quando o governo expropria terrenos 
públicos e recursos de camponeses ou pequenos 
agricultores no seu país, os agricultores recebem uma 
compensação adequada      

     

(b) Na prática, quando o governo expropria os investidores 
privados e as empresas do seu país, os investidores 
recebem uma compensação adequada      

     

(c) Na prática, quando o governo expropria propriedade, é 
para fins públicos legítimos e de acordo com as leis e 
procedimentos aplicáveis (“processo justo”)       

     

(d) Na prática, quando o governo toma medidas que 
tenham efeitos semelhantes à expropriação (como a 
interferência injustificada nos usos ou benefícios dos 
investimentos), os investidores recebem uma 
compensação adequada      

     

(e) Na prática, os investidores estrangeiros recebem 
tratamento justo e equitativo do governo      

     

(f) Na prática, as restrições legais ao investimento estrangeiro 
são uniformemente e consistentemente aplicadas      

     

(g) Na prática, os direitos de propriedade intelectual 
(marcas registadas, direitos de autor e patentes) são 
efetivamente aplicados no seu país  

     

 
17. Com base na sua experiência e conhecimento, escolha a afirmação que mais se aproxima da sua 

opinião sobre como a expropriação mudou no seu país nos últimos 10 anos: 
 

(a) As regras legais que regem a compensação de expropriação sofreram 
grandes mudanças 

 

(b) As regras legais que regem a indemnização de expropriação não sofreram 
alterações importantes 

 

(c) Não sabe / Não aplicável   

 
Quais são essas grandes mudanças (positivas ou negativas) que viu no seu país? 
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18. Com base na sua experiência e conhecimento, escolha a afirmação que mais se aproxima da sua 
opinião sobre como a proteção das terras mudou no seu país nos últimos 10 anos:  

 
(a) As normas legais que regem a proteção contra invasões de transgressão e 
de terras por ocupantes sofreram grandes mudanças 

 

(a) As normas legais que regem a proteção contra invasões de transgressão e 
de terras por ocupantes não sofreram grandes mudanças 

 

(c) Não sabe / Não aplicável   
 
Quais são essas grandes mudanças (positivas ou negativas) que viu no seu país? 

 

 

 

 
19. As perguntas a seguir visam examinar as razões pelas quais as pessoas pobres no seu país não usam os 

tribunais para resolver os seus litígios. Por favor, diga-nos até que ponto são importantes os seguintes 
fatores para influenciar as decisões dos pobres sobre ir ou não aos tribunais para resolver um litígio na 
cidade onde mora: 
 

 Muito 
importante 

Um pouco 
importante 

Não muito 
importante 

Não é 
importante 

Não sabe / 
Não 

aplicável 

(a) As custas do tribunal (custas processuais) são 
demasiado elevadas 

     

(b) Os honorários dos advogados são demasiado elevados      
(c) Falta de assistência jurídica pro-bono (gratuita)      
(d) A falta de assistentes jurídicos ou  
consultórios judiciais 

     

(e) As barreiras do idioma (indisponibilidade  
de tradutores) 

     

(f) A localização física de tribunais (os tribunais estão 
muito longe) 

     

(g) A duração dos processos (levam demasiado tempo)      
(h) Preconceito contra pessoas marginalizadas 
(discriminação baseada no estatuto social ou económico) 

     

(i) Os procedimentos são demasiado pesados e complexos      
(j) A corrupção de investigadores ou oficiais de justiça      
(k) Falta de informações públicas sobre  
procedimentos judiciais  

     

(l) Falta de sensibilização para as soluções disponíveis      
 

20. Com base na sua experiência no ano passado com processos civis entre partes privadas decididos 
pelo tribunal de primeira instância, que percentagem de casos refletiu os seguintes resultados: 
 

 
100% 75% 50% 25% 5% 0% 

Não sabe / 
Não 

aplicável 

(a) A decisão final reflete a avaliação sincera dos juízes 
das provas disponíveis e da lei aplicável 

       

(b) A decisão final foi influenciada pela pressão indevida 
de uma das partes ou foi influenciada por corrupção 
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21. Com base na sua experiência, de todos os casos em que o governo tinha interesse (como litigante 

ou terceiro): 
 

 
100% 75% 50% 25% 5% 0% 

Não sabe 
/ 

Não 
aplicável 

Em que percentagem deles o governo exerceu influência 
indevida para afetar o resultado do caso? 

       

 
 

22. Com base na sua experiência, é provável que uma pessoa pobre, que se depare com as seguintes 
situações receba assessoria jurídica de um advogado, assistente jurídico, centro de assistência 
jurídica, etc.?  
 

 
Muito 

provável 
Provável Improvável 

Muito 
improvável 

Não 
sabe / 

Não 
aplicável 

(a) Um inquilino que enfrenta uma ação de despejo      
(b) Disputa de custódia de menor      
(c) Grandes problemas com prestadores de serviços públicos      

 
23. Na sua opinião, qual é a probabilidade dos seguintes critérios colocarem uma pessoa em 

desvantagem perante um tribunal de primeira instância ou tribunal de comércio? A pessoa é: 
 
 Muito 

provável 
Provável Improvável 

Muito 
improvável 

Não sabe / 
Não 

aplicável 
(a) Uma pessoa pobre      
(b) Uma mulher      
(c) Um membro de uma minoria étnica      
(d) Um membro de uma minoria religiosa      
(e) Estrangeiro      
(f) Gay, lésbica, bissexual ou transexual      

 

Ou 

 
(g) Nenhuma das anteriores  
 
 
 

24. Na sua opinião, quão ciente está a população em geral dos mecanismos formais de justiça através 
dos quais as queixas poderiam ser abordadas? 

 
Muito ciente  

Ligeiramente ciente  
Vagamente ciente  
Nada ciente  
Não sabe / Não aplicável  
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25. Por favor, escolha a declaração que está mais próxima do seu ponto de vista sobre a forma como o 
sistema judicial funciona no seu país: 
 

(a) Quando questões legais ou possíveis violações são levantadas, o sistema judicial revê ações 
executivas e usa os seus poderes para declarar ações do governo ilegais ou inconstitucionais 

 

(b) O sistema judicial revê as ações executivas, mas não está disposto a assumir questões 
politicamente sensíveis e / ou está limitado na sua eficácia   

 

(c) O sistema judicial não revê efetivamente a política executiva   
(d) Não sabe / Não aplicável  

 
 

26. Por favor, diga-nos quão sérios são os seguintes problemas em tribunais de primeira instância ou 
tribunais de comércio na cidade onde mora? (10 significa um problema muito grave): 

 

 

10 
Problem
a grave 

9 8 7 6 5 4 3 2 

1 
Não é um 
problema 

grave 

Não sabe / 
Não 

aplicável 

(a) Duração dos casos (demoram muito tempo)            

(b) Mecanismos de execução ineficazes (as 
sentenças são difíceis de aplicar na prática) 

           

(c) Falta de juízes suficientes ou pessoal  
do tribunal 

           

(d) Falta de recursos adequados para fazer  
o trabalho 

           

(e) Falta de seleção adequada ou formação de 
juízes e funcionários 

           

(f) Falta de dissuasão para evitar  
litígios frívolos 

           

(g) Mecanismos de disputa alternativos 
ineficientes para resolver litígios fora  
dos tribunais 

           

(h) Corrupção de juízes e oficiais de justiça  
(só fazem os processos avançar se as partes  
os subornarem) 

           

(I) Indemnização monetária insuficiente 
(remuneração) para juízes e oficiais de justiça 

           

(j) Falta de mecanismos para acompanhar a 
eficiência dos tribunais  

           

(k) Falta de independência do poder judicial 
em relação ao poder do governo 

           

 
 

27. Por favor, escolha a declaração que está mais próxima das suas opiniões sobre como as compras 
governamentais ou as principais obras públicas (aeroportos, rodovias, fábricas elétricas, etc.) 
funcionam no seu país. 
 

(a) A maioria dos contratos é adjudicada através de um processo de concurso aberto e competitivo  
(b) Existe um procedimento formal de licitação, mas tem falhas. Vários contratos são 
adjudicados sem licitações, ou por meio de licitações ineficazes, deixando em aberto a 
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possibilidade de corrupção 
(c) Não há procedimento formal de licitação ou é superficial e ineficaz. A maioria dos contratos 
é concedida a empresas que oferecem subornos; a empresas pertencentes a apoiantes políticos; 
ou a empresas em que um funcionário do governo relevante tem uma participação financeira 

 

(d) Não sabe / Não aplicável  

 
28. Com que frequência as pessoas (ou empresas privadas) têm que pagar subornos, pagamentos 

informais ou outros incentivos para: 
 

 
Quase 

sempre 

Na 
maioria 

dos 
casos 

Em alguns 
casos 

Quase 
nunca 

Não 
sabe / 

Não 
aplicável 

(a) Registar um título de propriedade sobre  
propriedade imóvel 

     

(b) Registar uma nova empresa      
(c) Agilizar a entrega de uma licença de construção      
(d) Desalfandegar mercadorias      
(e) Agilizar um processo judicial      
(f) Tirar as carta de condução      

 
29. Por favor responda às seguintes questões: 

  
 

Muito 
provável 

Provável Improvável 
Muito 

improvável 

Não sabe 
/ 

Não 
aplicável 

(a) Qual é a probabilidade de uma empresa produtora 
de porte médio ser auditada / inspecionada pelas 
autoridades de proteção ambiental como resultado de 
alegações de poluição por parte dos vizinhos? 

     

(b) Qual é a probabilidade de uma empresa produtora 
de porte médio ser rotineiramente auditada / 
inspecionada pelas autoridades de proteção ambiental? 

     

(c) Qual é a probabilidade das autoridades de proteção 
ambiental imporem sanções se forem detetadas violações? 

     

(d) Qual é a probabilidade de as autoridades de proteção 
ambiental solicitarem ou receberem subornos ou outras 
vantagens indevidas para fecharem os olhos às violações?  

     

 
30. Na prática, no seu país, o “Processo previsto por lei”3 é respeitado em processos administrativos 

conduzidos pelas seguintes autoridades:  
 

 Concordo 
plenamente 

Concordo Discordo 
Discordo 

muito 

Não sabe / 
Não 

aplicável 

                                                 
3 O “Processo previsto por lei” inclui o direito de ser considerado inocente até que se prove a culpa; o direito de ser 
devidamente notificado da investigação contra eles; o direito de ser informado de todas as provas usadas contra eles e ter a 
oportunidade de contestar tais provas.  
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(a) Autoridades nacionais de proteção ambiental      
(b) Administrações fiscais nacionais      
(c) Autoridades locais      

 
31. Por favor, escolha a declaração que está mais próxima das suas opiniões sobre como as seguintes 

informações estão acessíveis no seu país: 
 

 Muito acessível 
[Cidadãos, jornalistas e 

ONG podem aceder a 
dados detalhados, sujeitos 
a exceções restritas e bem 
justificadas definidas por 
lei. Esta informação está 
facilmente disponível e 

atualizada] 

Ligeiramente 
acessível 

[Cidadãos, jornalistas e 
ONG podem aceder a 
números detalhados, 

mas essas informações 
podem ser de difícil 

acesso, incompletas ou 
desatualizadas] 

Não é acessível a 
todos 

[Cidadãos, jornalistas e 
ONG não podem aceder 
a números detalhados, 

devido a sigilo, barreiras 
proibitivas ou 

ineficiência do governo] 

Não sabe / 
Não 

aplicável 

(a) Números do orçamento de 
agências do governo 

    

(b) Cópias dos contratos com  
o governo 

    

(c) Fontes de financiamento de 
campanha de funcionários e 
legisladores eleitos 

    

(d) Divulgação de registos de altos 
funcionários do governo  

    

(e) Relatórios da Instituição Nacional 
de Direitos Humanos (Provedor de 
Justiça) 

    

(f) Cópias das decisões 
administrativas aplicáveis ao público 
em geral feito por agências de 
governo nacional 

    

(g) Cópias das decisões 
administrativas aplicáveis ao público 
em geral feito por agências de 
governo local 

    

(h) Transcrições de processos 
administrativos 

    

 
32. Com que frequência diria que: 

 
 

Quase 
sempre 

Na 
maioria 

dos casos 

Em alguns 
casos 

Quase 
nunca 

Não sabe / 
Não aplicável 

(a) Na prática, o governo fornece informações sobre os 
direitos básicos dos trabalhadores fáceis de compreender 

     

(b) As leis básicas estão publicamente disponíveis em 
todas as línguas oficiais 

     

(c) Na prática, o governo esforça-se para tornar as  
leis acessíveis em línguas faladas pelos segmentos 
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significativos da população, mesmo se não são  
línguas oficiais  
(d) Na prática, a regulamentação do trabalho é publicada 
numa base oportuna4 

     

(e) Na prática, os regulamentos administrativos podem ser 
obtidos a baixo custo, tais como pelo correio ou on-line 

     

(f) Na prática, as decisões judiciais do supremo tribunal 
são publicadas em tempo útil 

     

(g) Na prática, a regulamentação do trabalho é 
suficientemente estável para permitir que os 
trabalhadores e pequenas empresas apurem a conduta 
que é permitida e proibida 

     

(h) Na prática, os projetos de legislação (leis) a ser 
discutidos no corpo legislativo são disponibilizados ao 
público numa base oportuna 

     

(I) Na prática, o processo legislativo5 é transmitido ao 
público por rádio ou TV 

     

(j) Na prática, as pessoas no seu país podem reunir com 
os outros e apresentar as suas preocupações aos 
funcionários do governo local  

     

(k) Na prática, os processos administrativos do trabalho 
a nível nacional são conduzidos sem atraso excessivo 

     

(l) Na prática, os processos administrativos do trabalho a 
nível local são conduzidos sem atraso excessivo 

     

 
 
 

33. Por favor, escolha a afirmação que é mais próxima da sua opinião sobre como a Instituição 
Suprema de Auditoria ou Auditor-Geral funciona na prática no seu país: 

 

(a) A Instituição Suprema de Auditoria é eficaz na investigação de irregularidades financeiras 
do governo 

 

(b) A instituição Suprema de Auditoria inicia investigações sobre irregularidades financeiras, 
mas é limitada na sua eficácia, particularmente em relação a questões politicamente sensíveis 

 

(c) A instituição Suprema de Auditoria não investiga as irregularidades financeiras com 
eficácia e não deteta os infratores 

 

(d) Não sabe / Não aplicável  
 
 
 
 
 
 

34. Em que medida concorda com as seguintes afirmações: 
 

 Concordo 
plenamente 

Concordo Discordo 
Discordo 

muito 

Não sabe / 
Não 

aplicável 

(a) Na prática, as organizações da sociedade civil no      

                                                 
4 Dentro de prazos mandatados pela lei ou regulamento aplicável. 
5 Leis submetidas ou apresentadas perante o poder legislativo para consideração ou aprovação. 
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seu país podem expressar livremente opiniões contra as 
políticas e ações do governo sem medo de retaliação 
(b) Na prática, o governo colabora com organizações da 
sociedade civil na elaboração de políticas públicas 

     

(c) Na prática, as pessoas no seu país podem reunir 
livremente com outras pessoas para chamar a atenção 
para um problema ou assinar uma petição 

     

(d) Na prática, as pessoas podem juntar-se livremente a 
qualquer organização política que queiram 

     

(e) Na prática, as pessoas no seu país podem realizar 
livremente manifestações públicas não-violentas sem 
medo de represálias 

     

(f) Na prática, os não aderentes não são obrigados a 
submeter-se a leis religiosas 

     

(g) No seu país, as minorias religiosas podem livre e 
publicamente cumprir os seus dias e eventos sagrados 

     

(h) Na prática, os meios de comunicação (TV, rádio, 
jornais) no seu país podem expor livremente casos de 
corrupção cometidos por funcionários do alto escalão do 
governo sem medo de retaliação 

     

(i) Na prática, os meios de comunicação social (TV, rádio, 
jornais) no seu país pode expressar livremente opiniões 
contra as políticas do governo sem medo de retaliação 

     

(j) Na prática, o governo não impede que os cidadãos 
acedam a conteúdo publicado on-line 

     

(k) Na prática, os partidos da oposição podem expressar 
livremente opiniões contra as políticas do governo sem 
medo de retaliação 

     

(l) Na prática, as fações opostas dentro do partido 
dominante podem expressar livremente opiniões  
em público sem medo de enfrentar consequências 
negativas substanciais 

     

 
35. Em que medida concorda com as seguintes afirmações: 

 
 Concordo 

plenament
e 

Concordo Discordo 
Discordo 

muito 
Não sabe / 

Não aplicável 

(a) Na prática, o poder do governo não está concentrado 
numa pessoa, mas é distribuído entre diferentes ramos 
independentes, por exemplo, o Presidente ou Primeiro 
Ministro, o Congresso ou o Corpo Legislativo e os juízes 

     

(b) Na prática, os tribunais nacionais do seu país estão 
livres de influência política na sua aplicação do poder 

     

(c) Na prática, os tribunais locais do seu país estão livres 
de influência política na sua aplicação de poder 

     

(d) O governo cumpre sempre as decisões dos tribunais 
superiores, mesmo quando discorda dessas decisões 
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(e) Na prática, os relatórios emitidos pelo auditor do 
governo (instituição suprema de auditoria, auditor-geral, 
etc.) são levados a sério pelas autoridades, com conclusões 
negativas que desencadeiam rápidas ações corretivas 

     

(f) Na prática, os membros da legislatura que abusam do 
seu poder são sancionados por má conduta 

     

(g) Na prática, os membros do judiciário que abusam do 
seu poder são sancionados por má conduta 

     

 
36. Em que medida concorda com as seguintes afirmações: 

 
 Concordo 

plenament
e 

Concordo Discordo 
Discordo 

muito 
Não sabe / 

Não aplicável 

(a) O chefe do Executivo (Presidente, Primeiro Ministro, 
etc.) do seu país foi eleito através de um processo limpo 

     

(b) O chefe do Executivo (Presidente, Primeiro Ministro, 
etc.) do seu país foi eleito de acordo com as regras e 
procedimentos estabelecidos na constituição 

     

(c) No seu país, os resultados eleitorais detalhados estão 
prontamente disponíveis para o escrutínio público 

     

(d) Na prática, o tribunal de recursos eleitorais está livre 
de influência política na sua aplicação de poder 

     

(e) Na prática, existem controlos e equilíbrios adequados 
para manter a confiança do público no processo eleitoral 

     

(f) Na prática, no seu país, os funcionários do governo 
local são eleitos através de um processo limpo 

     

(g) Na prática, no seu país, as pessoas podem votar 
livremente sem se sentir assediadas ou pressionadas 

     

(h) Na prática, o chefe do Executivo (Presidente, 
Primeiro Ministro, etc.) do seu país governa sem ter em 
conta o controlo legislativo 

     

 
 

37. Por favor responda às seguintes questões:  
 

 Muito 
provável 

Provável Improvável 
Muito 

improvável 

Não sabe / 
Não 

aplicável 

(a) Qual é a probabilidade de uma pessoa poderosa ou 
com ligações políticas evitar ou escapar de consequências 
legais por uma violação não violenta da lei? 

     

(b) Qual é a probabilidade de um jornal no seu país 
recusar executar uma exposição fiável de corrupção por 
causa de ameaças de violência ou ação legal? 

     

(c) Qual é a probabilidade de um alto funcionário do 
governo desviar ilegalmente fundos públicos para financiar 
custos pessoais de estilo de vida ou campanha política? 

     

(d) Qual é a probabilidade de um membro da Assembleia      
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Legislativa / Parlamento solicitar ou receber pagamentos 
ilegais ou subornos em troca de favores políticos ou de 
um voto favorável num projeto de lei? 
(e) Qual é a probabilidade das empresas fazerem 
pagamentos ilegais a altos funcionários do governo em 
troca de tratamento favorável, como a concessão de 
contratos governamentais? 

     

 
38. Suponha que o presidente da câmara de uma cidade pequena no seu país está a receber dinheiro 

do governo para benefício pessoal. Suponha também que um dos seus funcionários testemunha 
essa conduta, informa a autoridade pertinente e fornece provas suficientes para a comprovar. 
Suponha que a imprensa obtém as informações e publica a história. Qual dos seguintes 
resultados é mais provável? 
 

(a) A acusação é completamente ignorada pelas autoridades  
(b) É aberta uma investigação mas nunca chega a nenhuma conclusão  
(c) O presidente da câmara é processado e punido (através de multas ou tempo de prisão)  
(d) Não sabe / Não aplicável  

 
39. Suponha que envia um pedido para ter acesso a informações mantidas pelo Ministério da 

Educação sobre como o orçamento dessa agência é alocado e / ou gasto. Quão provável é que: 
 

 
Muito 

provável 
Provável 

Improváv
el 

Muito 
improváv

el 

Não sabe / 
Não 

aplicável 

(a) A agência governamental responsável conceda tal 
informação, supondo que ela seja solicitada corretamente? 

     

(b) A informação fornecida é pertinente para o pedido 
feito e completo? 

     

(c) A agência governamental conceda essas informações 
a um custo razoável? 

     

(d) A agência governamental conceda essas 
informações dentro de um prazo razoável? 

     

(e) A agência governamental conceda essas informações 
sem que o solicitante tenha que pagar um suborno? 

     

 

40. Em que medida concorda com as seguintes afirmações: 
 

 Concordo 
plenamente 

Concordo Discordo 
Discordo 

muito 

Não sabe 
/ Não 

aplicável 

(a) Por lei, se um órgão do governo negar a solicitação 
de informações de um cidadão, esse cidadão tem o 
direito de contestar essa decisão perante outra agência 
governamental ou um juiz 

     

(b) Na prática, se uma agência governamental negar a 
solicitação de informações de um cidadão, esse cidadão 
pode efetivamente contestar essa decisão perante outra 
agência governamental ou um juiz 
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ESTÁ QUASE A TERMINAR! 
 

Se tiver alguma opinião ou comentários sobre o questionário, ficaríamos muito gratos se nos informasse no 

espaço abaixo. 
 

1.) Existem tópicos, temas ou questões relevantes que acha que foram deixadas de fora? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.worldjusticeproject.org/


 

  QUESTIONÁRIO PARA ESPECIALISTAS 

DIREITO CIVIL E COMERCIAL 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
PROJETO DE JUSTIÇA MUNDIAL - ÍNDICE DO ESTADO DE DIREITO 2018-2019 

www.worldjusticeproject.org 

 

19 

 
2.) Informação adicional: Agradecemos a sua contribuição como entrevistado especialista ao Índice 

do Estado de Direito do WJP. Muitos especialistas em estado de direito do Projeto Justiça Mundial 
contribuem com o seu tempo e experiência, ano após ano, para criar um dos conjuntos de dados 
mais abrangentes do mundo que mede a aderência dos países ao estado de direito. Para garantir 
que temos os registos mais atualizados na nossa base de dados, agradecíamos muito se reservasse 
algum tempo para preencher os seus dados de contacto abaixo. Esses dados permanecerão 
estritamente anónimas e não serão partilhados com terceiros. As suas informações de contacto 
serão armazenadas com segurança na nossa base de dados para um maior envolvimento e para 
futuras edições do Índice do Estado de Direito do WJP. 

 
 

 Por favor, preencha as informações abaixo: 
Título (Sr., Sra., Dr., etc.):  
Nome próprio:  
Apelido:  
Correio eletrónico:  
Sexo:  

 
 
 

 
Ensina a nível universitário?   Sim [   ]   Não [    ]   Que disciplinas? ____________________________ 

 
É advogado?  Sim [   ]   Não [    ]  

 
Se sim, há quantos anos exerce advocacia? ______________________ 

 

 
Se é um advogado, quais são as suas áreas de prática?  
Direito da 
concorrência 

[   ] 
Contratos 

[   ] 
Direito internacional 

[   ] 

Falência [   ] Direito societário [   ] Direito do trabalho [   ] 
Direito empresarial [   ] Direito penal [   ] Contencioso/arbitragem [   ] 
Direito civil [   ] Direito do trabalho [   ] Negligência médica [   ] 
Direitos civis [   ] Direito ambiental [   ] Direito da propriedade [   ] 
Direito comercial [   ] Direito de família [   ] Tributação [   ] 
Lei constitucional [   ] Direito geral [   ]  [   ] 
Direito do consumidor [   ] Propriedade intelectual [   ]  [   ] 

 
 
 
 
 
 
 

3.) Como prova do nosso agradecimento à sua inestimável contribuição, gostaríamos de lhe enviar uma 
cópia gratuita do relatório do Índice do Estado de Direito do WJP 2018-2019 quando for publicado 
no final do ano. Se desejar receber uma cópia impressa gratuita do relatório, insira o endereço de 
correspondência preferido abaixo.   
 

Por favor, preencha as informações abaixo se desejar que lhe enviássemos uma cópia do 
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relatório do Índice de 2018-2019 no final deste ano:   
Endereço:   
Outro (ou seja, apartamento 
/ apartado):  
Cidade:   
Província / Estado:  
Código postal:  
País:  
 

4.) Finalmente, como especialista na sua área, gostaríamos de receber referências ou sugestões de 
colegas que possam estar dispostos a contribuir ao preencher um dos quatro questionários mais 
alinhados com os seus conhecimentos: 
 

 Direito Civil e Comercial 

 Direito Constitucional, Liberdades Civis e Direito Penal 

 Direito do Trabalho 

 Saúde pública 

 

 Nome Correio eletrónico Área de atuação 

Referência n.º 

1 
   

Referência n.º 

2 
   

Referência n.º 

3 
   

 
 
 
 

Muito obrigado pela sua colaboração 
 
Obrigado por preencher o questionário. É uma honra para nós incluir a sua experiência na administração do Índice 
do Estado de Direito WJP® 2018-2019. Para mais informações sobre o Índice do Estado de Direito e as outras 
áreas do programa do Projeto de Justiça Mundial, visite: 
 

www.worldjusticeproject.org 
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