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ACÓRDÃO  

REC. N.º 311/15 

OS JUÍZES DA CÂMARA DO TRABALHO DO TRIBUNAL SUPREMO ACORDAM 

EM CONFERÊNCIA, EM NOME DO POVO: 

 

I — RELATÓRIO. 

 

Na 2.ª Secção da Sala do Trabalho do Tribunal Provincial de Luanda, Manuel de 

Jesus Teixeira, residente em Luanda, Município da Ingombota, Rua Augusto Silveira 

Ferreira, s/n, 4.º andar, apart.º 36, veio intentar Acção de Recurso em Matéria 

Disciplinar, com processo sumário, contra a empresa FIBREX – Fábrica de artigos 

de fibras sintéticas, S.A.R.L., com sede em Luanda, Município de Viana (Zona 

Industrial), representada por Pete Gildenhuys, pedindo que:  

 

1. “Seja declarado nulo o despedimento do Requerente e a Requerida condenada 

no pagamento da indemnização, que inclui:  

 

a) Indemnização prevista no n.º 1 do art.º 265.º da LGT, fixada actualmente 

na quantia de AKZ 3.966.840,00 (três milhões, novecentos e sessenta e 

seis mil e oitocentos e quarenta kwanzas), equivalente a USD 41.756,21 

(quarenta e um mil e setecentos e cinquenta e seis dólares americanos e 

vinte e um cêntimos);   

 

b) Indemnização prevista no n.º 1 do art.º 265.º da LGT no valor de USD 

72.144,00 (setenta e dois mil e cento e quarenta e quatro dólares 

americanos);   

 

c) Indemnização de AKZ 293.933,92 (duzentos e noventa e três mil e 

novecentos e trinta e três kwanzas e noventa e dois cêntimos), equivalente 

a USD 3.094,00 (três mil e noventa e quatro dólares americanos), prevista 

no art.º 257.º, n.º 3 da LGT; 

 

d) Indemnização de AKZ 881.520,00 (oitocentos e oitenta e um mil quinhentos 

e vinte mil kwanzas) a título de salários em atraso, dos meses de Maio a 

Outubro de 2010, equivalentes a USD 9.279,16 (nove mil e duzentos e 

setenta e nove dólares americanos e dezasseis cêntimos); 
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e) Complementos salariais em atraso no valor de USD 16.032,00 (dezasseis 

mil e trinta e dois dólares americanos), perfazendo um total de USD 

142.305,37 (cento e quarenta e dois mil e trezentos e cinco dólares 

americanos e trinta e sete cêntimos).” 

Para sustentar sua petição, o Requerente arrolou os seguintes fundamentos: 

 

“O Requerente trabalhou durante vinte e quatro anos consecutivos para a 

Requerida, onde fora admitido em 1 de Março de 1983, para exercer funções de 

chefe de secção de electricidade, mediante contrato de trabalho por tempo 

indeterminado, celebrado em 30 de Outubro de 2009, com efeito retroactivo à 

data da sua admissão na requerida — doc. 1.  

Auferia o salário base de AKZ 146.920,00, doc. 2, três complementos salariais 

repartidos em USD 1.300,00, USD 1.172 e USD 200,00 a título de subsídio de 

renda de casa, perfazendo USD 2.672,00.  

Constituíam também direitos do Requerente o uso de viatura de serviço e uma 

viagem anual de ida e volta, em classe económica, de Angola para Portugal e 

vice-versa, para três pessoas — doc. 1  

O Requerente cumpriu sempre com zelo e brio as suas obrigações profissionais, 

tendo-lhe sido inclusivamente outorgado, por mérito, em 6 de Junho de 2008, no 

transcurso de vinte anos de dedicados serviços a favor da Requerida.  

A verdade é que o Requerente não fora até muito recentemente sujeito a 

qualquer procedimento disciplinar por iniciativa da direcção da Requerida.  

Que, sem embargo de ter sido nomeado para exercer o cargo de chefe da 

secção de electricidade, desde o momento da sua admissão na Requerida em 1 

de Março de 1983, o se Requerente empenhava directamente nas tarefas de 

manutenção e reparação de máquinas industriais, geradores e sistemas 

eléctricos concernentes à funcionalidade da sociedade requerida. 

Sucede que a recém-empossada direcção da Requerida, a pretexto de proceder 

ao saneamento económico da empresa, deixou de pagar os complementos 

salariais e outros subsídios devidos contratualmente ao Requerente — doc. n.º 

1 e 2.  

Em meados de 2009, o Requerente projectou fundar o seu próprio negócio cujos 

actos preparatórios, num inequívoco gesto de transparência e de boa-fé, levou 

em Outubro desse mesmo ano ao conhecimento do seu superior hierárquico, 

senhor Sérgio Edgar Gomes Pinto, com o intuito de por via deste angariar apoio 

financeiro para a implementação do seu projecto.  



 

REPÚBLICA DE ANGOLA 

___ _ ___ 

Tribunal Supremo 

3 
 

Sem qualquer intuito publicitário, comentou com alguns colegas a intenção de 

constituir seu negócio próprio, sem mencionar a natureza do mesmo.  

Na Requerida, o conteúdo das obrigações profissionais resumia-se na reparação 

dos equipamentos e, como chefe da secção de electricidade, na supervisão dos 

trabalhos eléctricos, sem contacto algum com os planos estratégicos de 

produção elaborados pela direcção da empresa e tampouco com os documentos 

respeitantes à viabilidade económica e posição relativa no mercado por banda 

da Requerida.  

Em 15 de Março de 2010, o Requerente foi convocado para uma entrevista com 

base numa série de acusações infundadas e viciadas contra si levantadas, as 

quais impugnou oportunamente — doc. 8.  

Em 22 de Abril do corrente ano, o Requerente foi despedido da Requerida, 

mediante decisão tomada pela actual direcção e da qual fora notificado no dia 

23 de Abril de 2010 — doc. 11.  

A direcção da Requerida tomou conhecimento seguro da intenção do 

Requerente em constituir negócio próprio em meados de Outubro de 2009, mas 

apenas em 15 de Março de 2010 a Requerida lhe instaurou procedimento 

disciplinar.  

O simples comentário do Requerente dirigido aos colegas, manifestando a sua 

intenção de organizar negócio próprio, não pode ser considerado como 

comportamento culposo de divulgação de informações sobre o modo de 

funcionamento e organização da Requerida. O simples facto de conceber um 

plano de negócios sem a sua implementação não pode determinar prejuízos 

graves para a Requerida com base em concorrência desleal que não se 

efectivou.” 

Terminou requerendo que a presente acção seja julgada procedente e provada e, em 

consequência, seja decretada a nulidade do despedimento do Requerente e a 

Requerida seja condenada.  

Juntou procuração forense — fls. 58.   

  

A acção foi precedida de tentativa de conciliação, porém as partes não lograram 

acordo — fls. 47. 

 

Citada regularmente para contestar e remeter o processo disciplinar, findo o prazo 

estabelecido, a Requerida juntou aos autos a referida peça processual e o processo 

disciplinar (fls. 62 a 77), contestando nos seguintes termos: 
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“A falta de citação pela não notificação dos documentos juntos com a petição 

inicial.  

Ineptidão por contradição substancial e por impossibilidade jurídica de 

cumulação entre os pedidos de pagamento da indemnização legal pelo pretenso 

despedimento ilícito e da indemnização por cessação da comissão de serviço.  

Ineptidão por incompatibilidade substancial e impossibilidade jurídica de 

cumulação entre os dois pedidos de pagamento da indemnização legal pelo 

pretenso despedimento ilícito.  

Por excepção dilatória, alega erro na forma do processo.  

Por impugnação, veio alegar que nos artigos 3.º, na parte em que diz que “o 

Requerente sempre cumpriu com zelo e brio as suas obrigações profissionais”, 

e 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º e 10.º, desde a parte que refere “sem contacto algum 

com os planos estratégicos” até final, 13.º, 16.º,17.º, e 19.º, todos da petição 

inicial. [“alegar que”??? O QUE SE ALEGOU SOBRE OS ARTIGOS?] 

Efectivamente o A. e a Ré celebraram um contrato de trabalho por tempo 

indeterminado há cerca de vinte e sete anos, do qual emergiram direitos e 

deveres para ambas as partes.  

O A violou de forma gravosa os deveres a que estava vinculado, o que levou a 

Ré a instaurar-lhe um processo disciplinar que culminou com um processo 

disciplinar. [“um processo disciplinar” E “um processo disciplinar”?] 

Ao longo da segunda quinzena do mês de Fevereiro de 2010, a Ré teve 

conhecimento de que o Requerente andava a veicular informações junto dos 

seus colegas de trabalho de que iria constituir uma fábrica de tubos PVC 

(polietileno Vinil) & PEAD (polietileno de alta densidade), em concorrência directa 

com a actividade desenvolvida pela Ré.  

Ainda durante o mesmo mês de Fevereiro de 2010, a Ré teve conhecimento que 

no dia 24 daquele mesmo ano o A. havia contactado um seu superior hierárquico, 

senhor Sérgio Edgar Gomes Pinto, no intento de obter um financiamento para o 

seu projecto, entregando-lhe para o efeito um plano de negócio que se junta 

como documento n.º 1 e dá-se por reproduzido. 

No referido plano o A. descreve pormenorizadamente o negócio que pretendia 

constituir e a actividade que pretendia desenvolver, evidentemente concorrencial 

com a actividade da Requerida. 
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Como se pode constatar do documento n.º 1, o objecto do negócio tido em vista 

pela A. era precisamente o da prestação de serviços de manutenção e reparação 

de máquinas industriais, geradores e sistemas eléctricos.  

O A. utilizou para a elaboração do plano de negócio de dados e informações 

respeitantes a Ré, aos quais teve acesso precisamente no exercício das suas 

funções ao serviço daquela.  

O plano de negócio apresentado pelo A. ao seu superior hierárquico efectuava 

uma análise de mercado e uma análise da concorrência, realizada com base em 

dados e informações da propriedade da Ré, aos quais o A. teve acesso no 

exercício das suas funções.  

Tais dados e informações eram acessíveis ao A., através dos seus colegas, bem 

como durante as reuniões de planeamento estratégico e de produção em que o 

mesmo, na qualidade de chefe de secção, participava.  

A actividade ou o negócio que o A. pretendia desenvolver não só 

consubstanciava por si mesmo uma clara concorrência desleal contra a Ré, 

como também tinha como local da sua implantação o Parque Industrial de Viana, 

zona onde se encontra localizada a fábrica da Ré.  

O A. ainda divulgou e utilizou informações privilegiadas com o firme propósito de 

beneficiar de um projecto cujos interesses em Angola incidem sobre o mesmo 

ramo de actividade da Ré, sendo que, por força de tal conduta, resultariam e 

resultam prejuízos graves.  

Não seria apenas com a implementação do negócio que o A. provocaria danos 

patrimoniais na esfera jurídica da Ré, visto que o simples facto de ter divulgado 

a terceiros informação privilegiada constitui por si um prejuízo grave aos 

interesses legítimos da Ré no mercado angolano.  

Que não carece de qualquer fundamento a afirmação do A. de que não teria 

causado quaisquer prejuízos à Ré.  

A actuação do A. era ainda agravada pelo facto de o mesmo veicular entre os 

colegas a sua situação de novo operador no mercado, em concorrência com a 

companhia, estando a execução do seu plano dependente de um suposto 

financiamento.  

De facto, a divulgação da informação de que vai constituir uma empresa 

concorrente como também a elaboração do plano de negócio, utilizando para o 

efeito e em seu benefício dados e informações da Ré, constituem por si mesmos 

actos de execução de concorrência desleal com a Requerida.  
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Os factos atrás descritos consubstanciam uma grave violação do dever de 

lealdade especial e reforçado a que está sujeito o A., enquanto trabalhador 

incumbido de um cargo de chefia, constituindo um claro conflito com a confiança 

que deverá existir numa relação laboral que se vinha desenvolvendo há muitos 

anos.  

O A. tinha plena noção de que, ao agir assim, estaria a violar aquele seu dever 

laboral essencial.  

Com a conduta acima descrita, o A. quebrou irremediavelmente a confiança 

necessária para a manutenção da relação laboral com a Ré. 

Apesar da sua antiguidade na Ré, o A. pautou o seu comportamento com 

violações muito graves dos deveres laborais a que estava sujeito. Em face dos 

factos praticados pelo A., e por existirem fortes suspeitas do cometimento de 

várias infracções disciplinares graves susceptíveis de configurar justa causa de 

despedimento, a direcção da Ré decidiu tempestivamente instaurar um 

procedimento disciplinar contra o A., de forma a apurar a sua responsabilidade 

nos factos atrás referidos.  

A direcção do A. apenas tomou conhecimento das infracções e do seu infractor 

na segunda metade de Fevereiro de 2010, na sequência de uma denúncia 

apresentada pelo seu superior hierárquico, sendo que na Ré o poder disciplinar 

é da única competência da direcção.  

Que, no caso em apreço, a existência de justa causa de despedimento é por 

demais evidente se tivermos em conta que o A. detinha um cargo de chefia e, 

mediante a utilização de dados e informação estritamente confidenciais de 

mercado e do negócio da Ré, pretendia levar a criação de um negócio 

directamente concorrente com o daquela, tendo para tal aliciado outros 

trabalhadores da Ré para irem trabalhar com ele para o seu negócio.  

Que o A. nunca foi nomeado em regime de comissão de serviço para exercer 

quaisquer funções dentro da Requerida.  

O A. foi meramente promovido à categoria profissional de responsável da secção 

de electricidade, função que ocupou até ao seu despedimento disciplinar.  

Relativamente aos créditos laborais peticionados nas alíneas d) e e) da 

conclusão da P.l., a título de salário base mensal e demais complementos, a Ré 

declara que procedeu pontualmente ao seu pagamento, o que se pode constatar 

dos recibos de vencimento que se protestam juntar num prazo de dez dias, não 

sendo por conseguinte devidas quaisquer importâncias a esse título.  
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Concluiu requerendo que se julgue inteiramente procedente, por provada, a 

questão prévia de ausência de citação por falta de notificação dos documentos 

juntos com a P.I. e, consequentemente, considerar-se nulo todo processado 

[SENTIDO???], incluindo a apresentação da P.I.  

Julgar a P.I. como inepta e consequentemente declarar como nulas as duas 

cumulações dos pedidos de condenação da ré na indemnização por cessação 

da comissão se serviço, consagrada no art.º 257.º, n.º 3, da LGT no pagamento 

da indemnização prevista no art.º 265.º da LGT, e de pagamento de duas 

indemnizações distintas, ambas com base no art.º 265.º da LGT, nos termos e 

para os efeitos da al. e) do n.º 1 do art.º 193.º do CPC.  

Caso assim não se entenda, sempre se deverá julgar inteiramente procedente, 

por provada, a excepção de erro na forma de processo e, consequentemente, 

absolver-se-á a Ré da instância.  

Caso se entenda que nenhuma daquelas questões prévias e excepção são de 

proceder, então impõe-se que se julgue inteiramente improcedente, por não 

provada, apresente acção e, por via dela, absolver-se-á a Ré integralmente dos 

pedidos.” 

Juntou vários documentos — fls. 78 a 112.  

Seguiram-se os demais termos processuais até à prolação do Despacho Saneador-

Sentença. 

 

Proferido o Despacho Saneador-Sentença, o Tribunal condenou a Requerida a 

proceder à reintegração do trabalhador, bem como no pagamento da indemnização e 

dos salários de base — fls. 126.    

 

Notificada do Despacho Saneador-Sentença, a Requerida, inconformada, interpôs o 

presente recurso de Apelação, que foi admitido, subindo imediatamente nos próprios 

autos e com efeito meramente devolutivo — fls. 163.  

 

No Tribunal a quo, a Apelante ofereceu as alegações (fls. 131 – 162), muito extensas, 

o que as tornou obscuras. 

 

Elaborada a conta e pagas as devidas custas, foram os autos remetidos para esta 

Instância. 
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Nesta Câmara, distribuído o processo, pago o devido preparo e submetido à revisão, 

nele recaiu despacho preliminar positivo, no qual a Relatora ordenou a apresentação 

de novas alegações, por estas serem muito extensas, sob pena de lhe ser aplicada a 

cominação do n.º 3 do art.º 690.º do CPC — fls. 189. 

Notificada do despacho supracitado (fls. 192), a Apelante ofereceu as novas 

alegações (fls. 195 – 218), com as conclusões que passamos a transcrever: 

1. “O douto Despacho Saneador-Sentença é nulo por excesso de pronúncia e 

condenação em objecto diverso do pedido, porquanto em momento algum o 

Autor, ora Apelado, peticionou a sua reintegração ou a condenação da Ré, em 

alternativa, no pagamento da indemnização prevista no artigo 265.º da LGT, 

pelo que o Tribunal recorrido, ao conhecer de um pedido de reintegração e/ou 

de condenação alternativa da Ré que o Autor não havia invocado nem 

peticionado na sua petição inicial, violou o disposto nos artigos 3.º, 264.º, 660.º, 

n.º 2, 661.º, n.º 1, todos do CPC, sendo por isso nulo por excesso de pronúncia 

e condenação em objecto diverso do pedido, nos termos e para os efeitos das 

alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo 668.º do Código de Processo Civil, aplicável 

aos despachos por força do n.º 3 do artigo 666.º do mesmo diploma legal, cuja 

declaração expressamente se requer com as devidas consequências legais. 

 

2. O douto Despacho Saneador-Sentença é igualmente nulo por falta de 

fundamentação quanto à decisão da matéria de facto, porquanto o Tribunal 

recorrido se limitou a enunciar quais os factos que, no seu entender, ficaram 

provados, tendo omitido qualquer análise crítica das provas que utilizou e/ou 

consideração na demonstração dos factos por si enumerados, bem como não 

fez qualquer referência sequer a quais os meios de prova concretos que utilizou 

para tomar a sua decisão quanto a cada facto, o que representa uma violação 

do disposto no artigo 659.º, n.º 2, do CPC, sendo por isso nulo por notório vício 

de falta de fundamentação quanto à sua decisão sobre a matéria de facto, nos 

termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 668.º do Código de 

Processo Civil, aplicável aos despachos por força do n.º 3 do artigo 666.º do 

mesmo diploma legal, cuja declaração expressamente se requer com as 

devidas consequências legais. 

 

3. Existe falta de citação da Ré para os termos da presente acção, porquanto não 

foram entregues à pessoa que assinou a certidão de citação da Requerida, 

para os termos da presente acção, quaisquer cópias dos 8 documentos 

pretensamente juntos com a douta petição inicial. Impedindo a ora Apelante de 

se pronunciar sobre o conteúdo dos documentos em apreço, prejudicando a 

sua defesa, o que constitui uma irregularidade que coloca em crise o 
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contraditório, um dos princípios basilares que informam o processo laboral, por 

aplicação subsidiária do disposto nos artigos 3.º, n.º 1, e 517.º, n.º 1, do CPC. 

 

4. Nos termos do disposto na alínea a), n.º 2 do artigo 195.º do CPC, constitui 

uma formalidade essencial, na citação feita na pessoa do réu, a entrega do 

duplicado da petição inicial. Dispõe o artigo 524.º do Código de Processo Civil 

que os documentos destinados a fazer prova dos fundamentos da acção devem 

ser apresentados com o articulado em que se aleguem os factos 

correspondentes, não podendo o Tribunal a quo julgar improcedente a nulidade 

considerando como irrelevante para a presente acção. 

 

5. Da interpretação conjugada das disposições indicadas nos dois artigos 

anteriores e do princípio do contraditório enunciado nos artigos 3.º, n.º 1, e 

517.º, n.º 1, ambos do Código de Processo Civil, resulta que a referência ao 

duplicado constante dos artigos 242.º, n.º 1, e 244.º, n.º 2, do mesmo diploma 

legal, deve ser entendida como englobando o articulado propriamente dito — 

neste caso a petição inicial — e cópia dos documentos que instruem essa 

mesma peça processual, constituindo no seu conjunto o articulado definido 

como uma única peça processual. 

 

6. A omissão daquela formalidade impede a ora Apelante de se pronunciar sobre 

os referidos documentos, constituindo sem margem para dúvidas uma 

irregularidade susceptível de poder influenciar o exame e a decisão da presente 

causa, uma vez que coloca em crise o contraditório, um dos princípios 

fundamentais que informam o processo laboral, por aplicação subsidiária do 

disposto nos artigos 3.º, n.º 1, e 517.º, n.º 1, do Código de Processo Civil. 

 

7. O douto Despacho Saneador-Sentença recorrido deve ser anulado por violação 

dos princípios do contraditório e o da igualdade das partes, que atingem 

natureza constitucional, como resulta do disposto no artigo 18.º, n.º 1, da Lei 

Constitucional, bem como por violação das normas patentes nos artigos 242.º, 

n.º 1, 523.º, 3.º, n.º 1, 517.º, n.º 1, 195.º, n.º 1, al. d), e n.º 2, al. a), 196.º, 194.º, 

al. a), e 201.º, n.ºs 1 e 2, todos do Código de Processo Civil, aplicável aos 

despachos por força do n.º 3 do artigo 666.º do mesmo diploma legal, todos 

aplicáveis subsidiariamente aos presentes autos por força do artigo 59.º do 

Decreto Executivo Conjunto n.º 3/82, de 11 de Janeiro. 

 

8. O douto Despacho Saneador-Sentença deve ser anulado por preterição da 

audiência de discussão e julgamento, a qual consiste num acto processual 

imposto por lei pelo artigo 30.º, n.º 1, da Lei n.º 9/81, de 2 de Novembro, e pelo 
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artigo 22.º do Decreto Executivo Conjunto n.º 3/82, de 11 de Janeiro, obrigatório 

para produção e apreciação das provas. 

 

9. O Autor procedeu a uma cumulação de pedidos substancialmente 

incompatíveis entre si, tendo por isso violado o disposto no n.º 1 do artigo 470.º 

do Código de Processo Civil, violação essa reiterada pelo teor do douto 

Despacho Saneador-Sentença sob censura. A cumulação de pedidos 

substancialmente incompatíveis gera a nulidade dos pedidos de condenação 

da Ré na indemnização por cessação da comissão de serviço, consagrada no 

artigo 257.º, n.º 3, da LGT, e no pagamento da indemnização prevista no artigo 

265.º da LGT, bem como a consequente ineptidão da petição inicial, nos termos 

da alínea c) do n.º 1 do artigo 193.º do CPC, normas essas que foram 

igualmente violadas pelo Tribunal recorrido. 

 

10.  A petição inicial é igualmente inepta por incompatibilidade substancial e 

impossibilidade jurídica de cumulação entre os dois pedidos de pagamento da 

indemnização legal pelo pretenso despedimento ilícito, porquanto o Autor, 

quando alude ao ressarcimento por danos emergentes do facto do seu 

despedimento e à condenação da Ré na indemnização prevista no artigo 265.º 

da LGT, peticiona duas vezes a condenação desta no pagamento dos danos 

patrimoniais pretensamente sofridos por aquele, sendo que tal cumulação de 

pedidos é substancialmente incompatível, porque jurídica e legalmente 

impossível, nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 470.º do CPC, 

normas que foram violadas pelo Tribunal recorrido. 

 

11.  O Tribunal recorrido optou por somente considerar um facto genérico e vago 

na sua decisão de facto, não se tendo preocupado da restante matéria de facto 

alegada pela Ré, e que a mesma visava demonstrar através de meios de prova 

específicos carreados para o processo, em concreto documentos escritos e 

prova testemunhal. O Tribunal recorrido optou por focar toda a sua decisão 

numa alegada imputação feita pela Ré ao Autor de concorrência desleal, 

tecendo mesmo considerações doutrinárias extensas ao abrigo de um Direito 

estrangeiro! 

 

12.  A conduta do Autor, pela sua gravidade e pelas consequências nefastas que 

acarretou para a Ré, inviabiliza por completo a manutenção da relação de 

confiança que deve existir entre a entidade empregadora e o empregado, 

tomando impossível a subsistência a sua relação de trabalho com a Ré. 
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13.  Nesse sentido, e após cuidada ponderação sobre as circunstâncias em que 

tais infracções foram cometidas, a sua gravidade e consequências, o grau de 

culpa elevado e os prejuízos actuais e futuros causados à Ré, foi aplicada ao 

A. a medida disciplinar de despedimento, nos termos do artigo 225.º, alíneas 

g) e h), da Lei Geral do Trabalho.” 

Terminou requerendo que seja dado provimento ao presente recurso e, por via dele, 

revogar-se o douto Despacho Saneador-Sentença recorrido, substituindo-o por 

Acórdão que declare nulo o referido Despacho ou que, em alternativa, aprecie e julgue 

procedente todas e cada uma das questões acima enunciadas e absolva a Ré da 

instância ou, caso assim não se entenda, julgue como improcedente a presente acção, 

absolvendo a Ré integralmente dos pedidos. 

O processo seguiu com vista ao M.ºP.º, que promoveu no sentido da procedência do 

recurso — fls. 219v. 

Colhidos os vistos legais, cumpre agora apreciar para em seguida decidir. 

 — Objecto do recurso. 

Sendo o âmbito e o objecto do recurso delimitados, para além das meras razões de 

direito e das de conhecimento oficioso, pelas conclusões formuladas pela Recorrente 

(n.º 2 dos art.ºs 660.º, 664.º; n.º 3 do art.º 684.º e n.º 1 do art.º 690.º, todos do CPC), 

torna-se de todo imperioso sabermos se: 

1. O Despacho Saneador-Sentença é nulo ou não por excesso de pronúncia e por 

condenar em objecto diverso do pedido, nos termos das alíneas d) e e) do art.º 

668.º do CPC; 

 

2. O Despacho Saneador-Sentença é nulo ou não por falta de fundamentação de 

facto, em violação do disposto na alínea b) do art.º 668.º conjugado com o n.º 

2 do art.º 659.º, ambos do CPC; 

 

3. Houve ou não falta de citação da Ré, prejudicando o princípio do contraditório, 

nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 195.º do CPC; 

 

4. A sentença recorrida violou ou não o disposto no n.º 1 do art.º 517.º do CPC; 

 

5. A sentença recorrida focou-se na imputação de concorrência desleal do 

Apelado, que conduziu a quebra de confiança entre as partes; 
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6. A sentença recorrida violou ou não os princípios do contraditório e da igualdade 

das partes previstos no art.º 18.º CRA; 

 

7.  O Despacho Saneador-Sentença deve ser anulado por preterição da audiência 

de discussão e julgamento; 

 

8. Houve acumulação de pedidos incompatíveis, nos termos do n.º do art.º 470.º 

do CPC. 

 

II — Fundamentação. 

A sentença recorrida julgou como provados os seguintes factos: 

1. “Que o Requerente foi trabalhador da Requerida durante vinte e sete anos; 

  

2. Exercia a função de chefe de secção de electricidade e auferia o salário base 

mensal de AKZ 146.920,00 (cento e quarenta e seis mil e novecentos e vinte 

kwanzas), três complementos salariais repartidos em USD 1.300,00, USD 

1.172 e USD 200,00 a título de subsídio de renda de casa; 

 

3. Beneficiava de uma viatura de apoio e de uma viagem anual de ida e volta, em 

classe económica, de Angola para Portugal e vice-versa, para três pessoas. 

Que em meados de 2009 o Requerente projectou fundar o seu próprio negócio 

cujos actos preparatórios levou ao conhecimento do seu superior hierárquico; 

 

4. Que foi o Requerente despedido dos quadros da Requerida, em função do 

referido processo, alegadamente por concorrência desleal.” 

 

 

 

— Decidindo. 

1. Quanto à questão de sabermos se o Despacho Saneador-Sentença é nulo ou 

não por excesso de pronúncia e por condenar em objecto diverso do pedido, 

nos termos das alíneas d) e e) do art.º 668.º do CPC, diremos; 

A Apelante alega que “o Despacho Saneador-Sentença recorrido é nulo por excesso 

de pronúncia e condenação em objecto diverso do pedido, porquanto em momento 

algum o Autor, ora Apelado, peticionou a sua reintegração ou a condenação da Ré, 

em alternativa, no pagamento da indemnização.” 
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Por outro lado, a sentença recorrida começou por dar resposta às questões prévias 

suscitadas pela então Apelante, e em seguida fundamentou a questão da 

concorrência desleal, terminando por condenar a empresa Requerida ora Apelante a 

proceder à reintegração, bem como no pagamento da indemnização e dos salários de 

base. 

A quem assistirá a razão? 

Vejamos:  

Resulta da alínea d) do n.º 1 do art.º 668.º que: 

 a) …, 

 b) …, 

 c) …, 

“É nula a sentença: 

d) Quando o juiz deixe de se pronunciar sobre questões que devesse apreciar 

ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento.” 

Para a resolução da questão supra, é nosso entendimento que devemos chamar à 

colação o consagrado no n.º 2 do art.º 660.º, pois proíbe-se aqui ao Juiz que se ocupe 

de questões que as partes não tenham suscitado, salvo se a lei permitir ou impuser o 

conhecimento oficioso.  

Da sentença recorrida podemos constatar que o despedimento foi declarado nulo e, 

consequentemente, o empregador foi obrigado a proceder à reintegração do 

trabalhador e pagar-lhe os salários e complementos que este deixou de receber até à 

reintegração.  

Com efeito, dos autos podemos verificar que a decisão do Tribunal a quo foi de acordo 

com o plasmado na lei, pois, independentemente, de o Apelado apenas ter 

peticionado a nulidade do despedimento, a indemnização bem como o pagamento dos 

complementos salariais, o Tribunal condenou também na reintegração do trabalhador. 

Apesar de não ter sido peticionado, não inibe o Tribunal a quo de julgar, conforme o 

plasmado no n.º 3 do art.º 228.º da LGT.  

 A Teoria Geral do Processo, aplicável a qualquer sub-ramo processual, esclarece 

que, ao decidir, o Juiz deve limitar a condenação aos pedidos realizados na demanda, 
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sem ir além deles. Isto aplica-se perfeitamente ao Direito Civil, cujos direitos, em sua 

maioria, são disponíveis e dizem respeito a relações entre partes iguais.  

Porém, no Direito do Trabalho duas excepções são amplamente adoptadas no direito 

comparado, que são as decisões extra e ultra petita.  

Extra petita é uma expressão latina que significa “fora do pedido”. Ela é utilizada no 

Direito para expressar a situação em que a condenação judicial concede direitos que 

não foram pedidos por quaisquer das partes. Já a expressão ultra petita significa 

“além do pedido”, e é utilizada para denominar a decisão cuja condenação concede 

além do que foi pedido pelas partes. 

A condenação extra ou ultra petita encontra limite no que diz respeito à 

fundamentação da decisão. De um modo geral, o Juiz poderá condenar extra ou ultra 

petita quando os factos tiverem sido debatidos e provados nos autos da acção ou 

quando a lei prever direitos mais amplos do que os que foram deduzidos em juízo, em 

obediência ao princípio do tratamento mais favorável para o trabalhador — vide 

Bernardo da Gama Lobo Xavier, in «Direito do Trabalho», 2.ª edição, pág. 292 e 

seguintes. 

Do ponto de vista doutrinário, refere-se a esta questão Paula Quintas e Hélder 

Quintas, in «Manual de Direito do Trabalho e de Processo do Trabalho», pág. 299, 

Almedina, 4.ª edição, 2015. “O princípio da condenação extra vel ultra petitum é uma 

emanação do princípio da verdade material e consiste numa das pedras de toque do 

processo laboral. 

Segundo este princípio, o Juiz deve condenar para além do pedido quando: 

– Tal resulte da matéria provada ou de factos notórios (considerando-se estes como 

os factos que são do conhecimento geral) e os que o tribunal tem conhecimento por 

força do exercício das suas funções; 

– Estejam em causa preceitos inderrogáveis de leis ou instrumentos de 

regulamentação colectiva de trabalho.” 

Portanto, tal princípio, também conhecido como o da ultra petição, afasta a regra 

segundo a qual o juiz deve prestar a sua tutela jurisdicional nos limites do pedido. 

Pelo exposto, apesar de a sentença ter condenado para além do pedido, somos a 

afirmar não ter havido violação da alínea e) do n.º 1 do art.º 668.º do CPC. 

Desta sorte, não assiste razão à Apelante, pelo que julgamos improcedente a aludida 

questão. 

https://jus.com.br/tudo/direito-do-trabalho
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Quanto à violação da alínea d) do preceito supracitado, “a chamada omissão de 

pronúncia consiste no facto de a sentença se pronunciar sobre questões de que o 

Tribunal não devia conhecer. Ao passo que a segunda série de casos compreendidos 

na mesma alínea é a de recorte inverso — a de conhecimento de questões que a 

sentença não podia julgar, por não terem sido postas em causa.” Vide Manuel Antunes 

Varela, Jota Miguel Bezerra Sampaio e Nora, in «Manual de Processo Civil», pág. 690, 

2.ª edição, 1985. 

Ora, se nos debruçarmos sobre os pedidos formulados e analisarmos em simultâneo 

as questões a decidir, facilmente podemos concluir que a Apelante não tem a razão 

do seu lado. 

Senão vejamos:  

Está patente na fundamentação de direito que a sentença recorrida julgou, e bem, 

todas as questões suscitadas, daí que somos afirmar que o silogismo judiciário foi 

efectivamente observado e que a sentença resulta de um raciocínio cronológico e 

lógico, pelo que sufragamos o já decidido. 

Porém, o mesmo já não poderá ser dito em relação à postura da Apelante nos 

presentes autos quanto ao exercício do seu ónus. 

Na verdade, se tivermos em atenção que o ónus é um comportamento necessário 

para o exercício de um direito ou a realização de um interesse próprio, no caso em 

apreço impendia sobre a Apelante invocar factos, no sentido de dar suporte em 

concreto à questão por si suscitada, invocando em que medida houve a violação 

efectiva do preceito legal referido, o que não se vislumbra da peça processual 

apresentada — art.º 342.º do C. Civil. 

Ademais, resulta da lei, e em obediência ao princípio do dispositivo, que compete às 

partes e não ao tribunal alegar os factos — art.º 664.º do C.P. Civil. 

Pelo exposto, julgamos não haver violação da alínea d) do art.º 668.º do C.P. Civil, 

porquanto, apesar de ter sido invocado, não foram carreados ao processo os factos 

pertinentes e necessários para dar suporte à questão por si suscitada, daí que 

inexistem fundamentos quer facto quer de direito. 

Desta sorte, julgamos improcedente a questão.  

1. Quanto à questão de sabermos se o Despacho Saneador-Sentença é nulo 

ou não por falta de fundamentação de facto, em violação do disposto na alínea 

b) do art.º 668.º conjugado com o n.º 2 do art.º 659.º do CPC, afirmamos:  
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A este propósito, a Apelante alega que o douto Despacho Saneador-Sentença é nulo 

por falta de fundamentação quanto à decisão da matéria de facto, porquanto o Tribunal 

recorrido se limitou a enunciar quais os factos que, no seu entender, ficaram provados, 

tendo omitido qualquer análise crítica das provas que utilizou e/ou consideração na 

demonstração dos factos por si enumerados, bem como não fez qualquer referência 

sequer a quais os meios de prova concretos que utilizou para tomar a sua decisão 

quanto a cada facto. 

Porém, da sentença recorrida é possível vislumbrar o julgamento da matéria de facto. 

Estabelece a alínea b) do n.º 1 do art.º 668º do CPC que: 

1. “É nula a sentença: 

a) …, 

b) Quando não especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam 

a decisão.” 

Por outro lado, resulta do n.º 2 do artigo 659.º do CPC que, na fundamentação da 

sentença, o Juiz tomará em consideração os factos admitidos por acordo, provados 

por documento ou por confissão reduzida a escrito e os que o tribunal colectivo deu 

como provados, fazendo o exame crítico das provas de que lhe cumpre conhecer. 

É por nós consabido que as causas da nulidade da sentença ou de qualquer decisão 

são as que vêm taxativamente enumeradas no n.º 1 do art.º 668.º do CPC. 

Os vícios determinantes da nulidade da sentença referem-se a casos de 

irregularidades que afectem formalmente a sentença, que suscitem dúvidas sobre a 

sua autenticidade, como é da incompreensão da convicção do julgador, por ausência 

da explicação da razão por que decidiu sobre determinada matéria. 

No caso, seria ausência total de fundamentação. 

Ora, a sentença recorrida sintetizou devidamente os fundamentos de facto, não 

podendo dizer-se que haja ausência dos mesmos, pelo que não há violação do n.º 2 

do art.º 659.º do CPC. 

É entendimento generalizado da doutrina e da jurisprudência desta Câmara que só a 

falta absoluta de fundamentação, compreendida esta como a total ausência de 

fundamento de facto, gera a nulidade prevista na alínea b) do n.º 1 do art.º 668.º do 

CPC, conforme jurisprudência firmada nos acórdãos n.ºs 85/2015, 46/2010, 291/2014. 
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Desta sorte, cai por terra a aludida questão. 

2. Quanto à questão de sabermos se houve ou não falta de citação da Ré, 

prejudicando o princípio do contraditório, nos termos da alínea a) do n.º 2 do 

art.º 195.º do CPC: 

 

A este respeito, refere a Apelante que “existe falta de citação da Ré para os termos 

da presente acção, porquanto não foram entregues à pessoa que assinou a certidão 

de citação da Requerida, para os termos da presente acção, quaisquer cópias dos 8 

documentos pretensamente juntos com a douta petição inicial. Impedindo a ora 

Apelante de se pronunciar sobre o conteúdo dos documentos em apreço, 

prejudicando a sua defesa, o que constitui uma irregularidade que coloca em crise o 

contraditório”. 

 

Por outro lado, a sentença recorrida respondeu como questão prévia a falta de citação 

pela não notificação dos documentos juntos com a petição inicial, que faz referência 

a oito documentos, mas não refere que documentos são.  

 

Resulta da alínea a) do n.º 2 do art.º 195.º do CPC que:  

 

2. “São formalidades essenciais:  

a) Na citação feita na pessoa do réu, a entrega do duplicado e a assinatura do 

citado na certidão ou a intervenção de duas testemunhas quando o citado 

não assine.” 

 

Dos autos podemos observar a fls. 59 o despacho exarado pela Mm.ª Juíza, 

ordenando a notificação da empresa Requerida, ora Apelante, para apresentar a 

contestação e juntar o processo disciplinar. Em cumprimento do despacho acima 

ordenado, a fls. 61 foi junta a certidão de notificação da Apelante, na pessoa do seu 

Director Financeiro, com a observância da entrega do duplicado da P.I. 

O Tribunal em causa considerou regular a notificação. 

Resulta do art.º 17.º da Lei 22 – B/92 que: “Sendo o recurso interposto no Tribunal, 

será o requerimento elaborado em duas vias, autuado pelo cartório e notificada a 

empresa para responder no prazo indicado no n.º 1 do art.º 16.º, entregando no 

mesmo acto uma das vias do requerimento para proceder à remessa do processo 

disciplinar, em igual prazo, sob pena de incorrer na cominação do n.º 3 daquele artigo”. 

Já o art.º 233.º do CPC determina: “A citação é feita na própria pessoa do Réu […]”. 
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Na definição legal do art.º 228.º do citado diploma legal, a citação é o acto através do 

qual se dá conhecimento ao Réu de que foi movida contra ele uma determinada acção 

e chamado ao processo para se defender. 

Uma análise detalhada destes normativos permite-nos aferir as diferenças nestes dois 

tipos de processo. 

No âmbito do processo cível, a citação deve ser pessoal e feita na pessoa do Réu. 

Este é, de facto, o momento em que lhe é dado a conhecer a existência de um 

processo do qual terá de se defender. Antes, não podia ter dele conhecimento, daí a 

necessidade de salvaguardar todos os direitos de defesa e o princípio do contraditório 

constitucionalmente previsto e garantido. 

Por isso, o legislador usou expressamente a palavra “citação”. 

Mas, mesmo assim, o legislador dá a possibilidade de o mesmo acto ser feito por 

noutra pessoa, desde que tenha a procuração para tal e sejam cumpridas as 

formalidades legais estabelecidas nos art.ºs 243.º e 253.º, ambos do C.P. Civil. 

Já no âmbito do processo laboral, em obediência aos princípios da celeridade e 

economia processual, com vista a obter a solução do litígio em tempo útil, o legislador 

proíbe despachos e actos dilatórios e optou pela forma de processo sumário para, de 

algum modo, simplificar e desburocratizar o processo laboral. Sem prejuízo de permitir 

que algumas normas do CPC tenham aplicação directa, por remissão ao art.º 59.º 

Dec. Exec. Conj. n.º 3/82, de 11 de Janeiro, e dada a inexistência do Código de 

Processo Laboral.  

Na verdade, a LGT tem especificidades próprias intrínsecas a esta jurisdição, e só em 

caso de lacunas ou situações muito concretas e definidas legalmente nos é permitida 

aplicação das normas do CPC. 

Relativamente a essa questão a decidir, esta matéria está expressamente regulada 

no art.º 17.º da Lei 22-B/92, de 9 de Setembro, onde a lei reporta o acto de secretária 

de notificação bem como a entrega apenas da cópia do requerimento, e não da 

documentação que acompanha o requerimento inicial. 

Se o legislador pretendesse que fosse aqui aplicado o regime da citação, teria feito a 

remissão expressa para o diploma legal que nos remete para o acto de citação, e 

jamais faria referência à notificação, como resulta da norma supra-referida. 

Aliás, interpretação diversa equivaleria o esvaziar de conteúdo da ratio do legislador 

laboral e do sentido do normativo supracitado, como pretende a ora Apelante 

convencer este Tribunal, ao dizer que o legislador laboral fala de “notificação” mas 

querendo submeter ao regime da citação. 
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Resultante dos poderes que lhe foram conferidos, e de acordo com procuração nos 

autos, apenas este deve ser efectivamente notificado para contestar, a fim de garantir 

o contraditório, ou seja, assegurar a defesa dos direitos da Apelante. 

No caso concreto, por ter havido a fase conciliatória, não há o efeito surpresa que se 

obriga a acautelar na acção cível. Frustrada a fase conciliatória, as partes têm 

conhecimento dos factos e da fase subsequente do processo. 

Em suma, no caso das acções emergentes de conflito de trabalho e de recurso em 

matéria disciplinar em geral e, em particular, no caso destes autos, a notificação para 

contestar não pode ter a mesma função de dar a conhecer ao Réu (Apelante) de que 

foi proposta contra si determinada acção. Só pode ter como função chamar para se 

defender. 

Assim, cai por terra a posição defendida pela ora Apelante, pelo que bem andou o 

Tribunal a quo e, consequentemente, deve considerar-se válida a notificação feita (fls. 

61) e idónea para dela emergirem todos os efeitos jurídicos preconizados na Lei. 

3. Quanto à questão de sabermos se a sentença recorrida violou ou não o 

disposto no n.º 1 do art.º 517.º do CPC, afirmamos: 

A Apelante vem dizer que “houve violação do n.º 1 do art.º 517.º do CPC, em face da 

falta de realização da audiência contraditória da parte”. 

A Lei n.º 22 - B/92, no n.º 2 do art.º 18.º, é assertiva quando estabelece o seguinte: 

“Nem o recorrente nem o recorrido podem requerer diligências de prova já 

realizadas no processo disciplinar, mas o juiz poderá sempre ordenar as que achar 

necessárias ao apuramento da verdade e a realização da justiça, tal como poderá 

rejeitar as requeridas pelas partes no caso de as considerar desnecessárias, 

inúteis ou dilatórias.” 

A Mm.ª Juíza da causa destacou alguns vícios de que enfermava o processo 

disciplinar, porém tais vícios não são susceptíveis de conduzir a nulidade do despacho 

saneador-sentença nos termos do art.º 228.º do CPC. 

Contudo, se o processo disciplinar está em conformidade com a Lei (art.º 50.º, 51.º e 

52.º da LGT), necessário é verificarmos se a conduta do trabalhador conduziu ou não 

a que houvesse justa causa para o despedimento. 

No caso sub judice, o Juiz da causa fundamentou, e bem, a questão ora em análise 

na ausência de justa causa, pelo facto de a Requerida ter tramitado o processo 

disciplinar, observando o rigor previsto nos art.ºs 50.º e 52.º. Todavia, na aplicação da 



 

REPÚBLICA DE ANGOLA 

___ _ ___ 

Tribunal Supremo 

20 
 

medida disciplinar, a Apelante não respeitou nem ponderou as circunstâncias da 

ocorrência da infracção disciplinar, nos termos do art.º 53.º da LGT. 

Resulta do art.º 224.º da LGT que o despedimento só pode ser validamente decidido 

com fundamento em justa causa se for considerada grave a prática de infracção 

disciplinar do trabalhador ou a ocorrência de motivos objectivamente verificáveis, 

desde que num ou noutro caso se torne praticamente impossível a manutenção da 

relação jurídico-laboral.  

Em nosso entender, a justa causa consiste no comportamento do trabalhador que, 

pela sua gravidade e consequências, torne imediata e praticamente impossível a 

subsistência da relação jurídico-laboral. O tribunal, para aferir a base de justa causa, 

há-de concluir que o trabalhador teve, efectivamente, o comportamento culposo. Pois, 

vezes sem conta esse mesmo comportamento, por si só, poderá não constituir a 

situação de justa causa. Por isso mesmo, a mera verificação dos vários 

comportamentos constantes no artigo 225.º da LGT são muitas vezes insuficientes 

para, por si, consubstanciar na existência de uma situação de justa causa para 

despedimento (vide Pedro F. Martins, in «Cessação do Contrato de Trabalho», 2.ª ed. 

pág. 83). 

Além disto, na determinação de uma medida disciplinar, devem ser consideradas e 

ponderadas todas as circunstâncias em que a infracção foi cometida, atendendo a sua 

gravidade, consequências, o grau de culpa do trabalhador e todas as circunstâncias 

que agravem ou atenuem a responsabilidade do trabalhador (art.º 53.º da LGT). 

Para a doutrina defendida por Pedro R. Martinez, in «Direito do Trabalho», 3.ª ed. pág. 

959, “a culpa deve ser apreciada em cada caso, em concreto, com base em um critério 

objectivo: segundo a diligência média exigível a um trabalhador daquele tipo, nos 

termos em que se desenvolve a relação laboral e atendendo as circunstâncias do 

caso”.  

Mesmo havendo justa causa, o legislador faz depender a validade do despedimento 

do procedimento disciplinar, embora caiba à entidade empregadora provar os factos 

sobre os quais funda o despedimento, e ao Tribunal formular a conclusão sobre a 

existência ou não em concreto da situação de justa causa.  

Aqui somos a reiterar que não é a qualquer das partes que incumbe o ónus de provar 

se a conduta do Apelado tornou imediata e praticamente impossível a subsistência da 

relação jurídico-laboral, mas antes é ao tribunal que compete valorar os factos, 

segundo critério legal de apreciação, emitindo finalmente o respectivo juízo de valor, 

que é da sua exclusiva competência e responsabilidade. 
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Ora, se o empregador instaurou o processo disciplinar, cumpriu o formalismo legal, 

como resulta patente do processo disciplinar apenso, resta-nos verificar apenas se no 

caso houve ou não a justa causa. 

Na verdade, em face da factualidade alegada e provada, ou seja, o facto de o Apelado 

projectar fundar o seu próprio negócio, cujos actos preparatórios, num inequívoco 

gesto de transparência e de boa-fé, levou em Outubro deste mesmo ano ao 

conhecimento do seu superior hierárquico, não consubstancia a justa causa para o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




