
Viver de acordo com  
a lei na Austrália

Um guia resumido sobre a lei e o sistema jurídico australiano
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Descrição geral

A Austrália é uma sociedade democrática em que uma pessoa é inocente 
até prova em contrário.

A nossa lei provém da legislação aprovada no Parlamento, lei elaborada 
pelas autoridades (como as normas e os regulamentos) e a lei que decorre 
da interpretação da lei pelos tribunais.

Há três níveis diferentes de governo na Austrália:
• Governo da Commonwealth (Federal);
• Governos dos estados ou territórios; e
• Autarquias locais.

Os cidadãos podem ter dupla nacionalidade, mas a nacionalidade australiana 
pode ser removida se a lealdade à Austrália for posta em causa.

Princípios do Sistema Jurídico Australiano
O sistema jurídico australiano depende de um conjunto de princípios 
fundamentais: justiça, transparência e, mais importante, igualdade perante a lei.

sejam eles ricos ou pobres, ou de outros países.

Subornar (por exemplo, com dinheiro ou presentes) polícias, juízes e outros 
funcionários públicos na esperança de que eles tomem uma decisão a seu 
favor é contra a lei e não resultará, colocando-o muitas vezes em mais 

possibilidade de ter acesso à justiça, seja acesso ao sistema jurídico ou à lei.

Há muitos métodos de obter acesso:
• Através de um advogado ou de uma sociedade de advogados;
• Aqueles que não podem pagar pelos serviços do seu próprio advogado, 

podem obter ajuda através dos centros legais comunitários, Legal Aid 
e LawRight. Estas são apenas algumas das organizações disponíveis 
para ajudar.

• Qualquer pessoa pode aceder a informação sobre a lei federal 
no site www.legislation.gov.au ou sobre a lei de Queensland em  
www.qld.legislation.gov.au
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Algumas leis diferem entre os estados e territórios da Austrália, caso se mude 

Sistema do Contraditório
A Austrália possui um sistema jurídico “contraditório” onde as duas partes 
de um processo apresentam a sua defesa diante de uma entidade decisória 
independente. A entidade decisória independente pode ser um juiz, o júri ou 
outro órgão, como um tribunal arbitral. A entidade decisória (por exemplo, 
o juiz) apreciará os argumentos de ambas as partes do litígio e aplicará a lei 
para tomar uma decisão.

Para obter ajuda pode telefonar para o Serviço Nacional de Aconselhamento 
através do número 1800 RESPECT (1800 737 732) e através dos centros de 

outra pessoa não saberá que procurou ajuda, a menos que dê permissão 
para que seja contactada.

Lei do Consumidor

A Lei Australiana do Consumidor (Australian 
Consumer Law (ACL)) oferece proteção 
aos consumidores e às empresas nas suas 
transações diárias. Mais importante para 
os consumidores é uma lei nacional que 
garante os direitos do consumidor na 
aquisição de bens e serviços.

Há uma garantia automática de que os produtos e serviços que  adquirir 
funcionarão e farão o que é esperado deles. Se o produto ou serviço 
não cumprir esta garantia e continuar a cumprir essa garantia por um 
determinado prazo, tem o direito de solicitar a   reparação, substituição ou 
reembolso, dependendo do artigo ou serviço e da gravidade do problema. 
Visite o site www.accc.gov.au/consumers/consumer-rights-guarantees ou 
consumerlaw.gov.au para obter mais informações.
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Direito Laboral

O salário mínimo nacional da Austrália e as Normas Nacionais de Emprego 
(NES, National Employment Standards) estabelecem direitos laborais mínimos 
que terão de ser oferecidos a todos os funcionários. Qualquer contrato que 
tenha com um empregador não pode excluir esses direitos mínimos.

O Provedor de Justiça para o Trabalho Justo 
(Fair Work Ombudsman) é o ponto de partida 
para as questões relacionadas ao emprego. 
Visite o site em www.fairwork.gov.au.

Devido a este sistema, a entidade decisória 
terá de permanecer imparcial e não pode 
ter um interesse pessoal na decisão.

Não podem preferir um lado relativamente ao outro e só podem tomar 
a sua decisão com base na lei. Por exemplo, um juiz não pode ser a entidade 
decisória de um caso em que uma das partes seja  um amigo, parente, 
médico ou outra pessoa que seja sua conhecida.

No tribunal, ambas as partes têm o direito de apresentar as suas provas 
e contar o seu lado dos acontecimentos à entidade decisória antes da 
decisão ser tomada. Por exemplo, se tiver sido acusado de um crime pela 
Polícia, tem o direito de saber de que é acusado (isto é, que lei infringiu) 
e de ver a prova contra si para que possa defender-se em Tribunal.

Recorrer ao tribunal é um processo caro e demorado, geralmente reservado 
como última opção. Existem outros métodos para resolver um litígio antes 
de recorrer ao tribunal. Pode obter ajuda nos centros comunitários de 
apoio jurídico, Legal Aid e LawRight.

Leis na Austrália

Há dois tipos de leis na Austrália - as leis criminais e as leis cíveis.

As leis criminais punem aqueles cujas ações são consideradas inaceitáveis. 
Por exemplo, homicídio, agressão, crimes sexuais, roubo e infrações 
rodoviárias são todos infrações criminais.
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O direito civil abrange litígios particulares. Isto inclui litígios entre duas 
pessoas singulares e entre uma pessoa singular e uma organização. Exemplos 
incluem litígios entre um empregado e um empregador, entre um senhorio 
e um inquilino, ou aquando da compra de terrenos ou de outros imóveis.

Também é ilegal utilizar o telemóvel enquanto conduz, mesmo que esteja 
parado num semáforo. Os cintos de segurança têm de ser utilizados   por todas 
as pessoas dentro de um veículo em movimento, até mesmo os passageiros 
no banco de trás. Os braços não podem estar fora do automóvel.

Visite o site www.tmr.qld.gov.au/Safety/Queensland-road-rules para obter 
mais informações sobre as regras de trânsito em Queensland.

Direito da Família

Separação

Se uma relação terminar, surgem questões 
difíceis, como a divisão dos bens, com quem 
viverão as crianças e como os parceiros se 

momento stressante e os amigos e familiares 
ou serviços, como aconselhamento podem 
ajudá-lo a exprimir os seus sentimentos.

Centros de Relacionamento Familiar também estão disponíveis para 

de apoio comunitário ou o site www.familyrelationships.gov.au para obter 
mais informações.

Violência Doméstica

Quando um comportamento violento, ameaçador ou similar é utilizado 
por uma pessoa para coagir ou controlar um membro da família, ou faz 
com que o membro da família tenha medo, esta situação é denominada 
violência doméstica. A violência doméstica acontece normalmente quando 
existe violência entre parceiros adultos e ex-parceiros, quando as crianças 
são maltratadas ou negligenciadas por um adulto, quando uma criança usa 
violência contra os seus pais e quando ocorre violência entre irmãos.
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doméstica, incluindo agressão, perseguição, dano intencional ao 

ser considerados como violência doméstica; visite o site www.familycourt.
gov.au e clique em “Violência Familiar” para obter mais informações.

Leis relativas à idade
Em Queensland, é considerado menor se tiver menos de 18 anos. A única 
exceção é dentro do sistema judicial penal, onde será tratado como adulto se 
tiver 17 anos ou mais. Se tiver menos de 18 anos, não poderá comprar álcool 
e tabaco (cigarros) ou votar. Pode obter a carta de condução aos 16 anos.

Regras Rodoviárias
As leis rodoviárias são aplicadas pela polícia, inspetores dos transportes 
e funcionários das autarquias locais. As regras podem ser diferentes das 

da Austrália para evitar multas e outras penalidades, como a suspensão da 
carta de condução ou o reboque do automóvel.

Carta e Requisitos de Registo
Tem de ter carta de condução válida e atualizada para conduzir na Austrália. 
Os condutores estrangeiros que visitam a Austrália que não têm um visto 
permanente podem usar a sua carta de condução estrangeira para conduzir na 
maioria dos estados e territórios australianos; no entanto, deve ter a sua carta 
de condução estrangeira e uma licença de condução internacional ou uma 
tradução em inglês se a carta de condução estrangeira não estiver em inglês.

Se ocorrer uma mudança no seu visto ou no estatuto de cidadania, ou se 
a carta estrangeira caducar, terá obter uma carta de condução australiana. 
Pode encontrar mais informações para condutores estrangeiros em  
http://www.austroads.com.au/drivers-vehicles/overseas-driver-licences/
visiting-drivers.

Todos os veículos em circulação na Austrália têm de estar registados e ter 
um seguro contra terceiros obrigatório (conhecido como “seguro CTP”). 

envolve num acidente que causa danos corporais ou a morte de alguém. 
Não cobre danos a veículos ou a outros bens envolvidos no acidente, por 
isso recomenda-se vivamente que todos os veículos tenham também uma 
apólice de seguro que cubra isso.
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Multas e Pontos de Demérito

Na Austrália, os condutores começam com 
zero pontos e somam pontos de demérito 
ao seu registo se cometerem uma infração. 
O valor da multa e o número de pontos de 
demérito registados variam em função da 
infração. Se tiver muitos pontos de demérito, 
a sua carta de condução pode ser suspensa.

Para obter informações sobre os limites de pontos de demérito, 
períodos de suspensão de cartas de condução e valores das 
multas, aceda ao seguinte site do Governo de Queensland 

As multas não pagas dão prigem a sanções, por isso é importante que 
pague as multas dentro do prazo.

Os limites de velocidade são vigorosamente aplicados na Austrália. Cumpra 
sempre os sinais de limite de velocidade. Quando não existirem sinais de 
limite de velocidade, o limite de velocidade normal é de 50 km/h em áreas 
urbanas. As áreas em redor das escolas têm “zonas de escola” especiais 
que operam em determinados horários durante os dias de escola para 
limitar a velocidade a 40 km/h. Estes limites são rigorosamente aplicados 
e a polícia patrulha frequentemente essas áreas, emitindo multas e pontos 
de demérito aos infratores.

As regras de estacionamento e paragem aplicam-se sempre, a menos que 
as áreas assinaladas indiquem o contrário. Alguns exemplos de violações 

na estrada ao lado de outro carro que está estacionado paralelamente ao 
lado da estrada) ou estacionamento ao longo de uma estrada marcada 
com uma linha amarela contínua.

Os sinais de trânsito têm de ser obedecidos em todos os momentos. 
Nos cruzamentos com semáforos, não pode passar num sinal vermelho ou 
seta vermelha.

Se não cumprir sofrerá pesadas multas se for apanhado. Por exemplo, 
é aplicada uma multa de 378 dólares australianos e 3 (três) pontos de 
demérito se passar com sinal vermelho ou seta vermelha. Também é contra 

Os agentes da polícia podem pará-lo para realizar testes aleatórios de 

de drogas ilegais.
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