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ACÓRDÃO 

  

  

RECURSO N.º 209 (1809/12)  

 

I – Relatório 

 

Na Câmara do Trabalho do Tribunal Supremo, os Juízes acordam, em conferência, 

em nome do povo:  

 

Na 2º Secção da Sala do Trabalho do Tribunal Provincial de Luanda SIMÃO GERMANO, 

casado, maior, residente em Luanda, na Bairro Tala Hady, zona 19, casa n.º 4, Município 

do Cazenga, AUGUSTO MANUEL SUMBULA, solteiro, maior, residente em Luanda, Bairro 

Hoji Ya Henda, Município do Cazenga, zona 125, zona 17, MANUEL RIBEIRO DE 

CARVALHO, solteiro, maior, residente em Luanda, Bairro Ngola Kiluanji, Município do 

Cazenga, zona 16, casa n.º 2, JOSÉ MANUEL NETO, solteiro, maior, residente no Bairro 

Ngola Kiluanji, Município do Sambizanga, zona 16, casa nº 105, MANUEL PEDRO BOA 

VENTURA, solteiro, maior, residente em Luanda, Bairro Ngola Kiluanji, casa n.º 4 - BV -44, 

zona 16, município do Sambizanga, ANTÓNIO FRANCISCO MANUEL, solteiro, maior, 

residente em Luanda, no Bairro Boa Esperança III, casa n.º 146, Município do Cacuaco, 

PAULlNO JOSÉ DE ANDRADE PINTO, solteiro, maior, residente em Luanda no Bairro Hoji  

ya Henda, zona 17, rua C, casa s/n", Município do Cazenga, MOISÉS PEDRO ABREU, 

solteiro, maior, residente em Luanda, Bairro Nelito Soares, Município do Rangel, rua 

Senado da Câmara, n.º 708, NELITO JOÃO MIRANDA, solteiro, maior, residente em 

Luanda, ADRIANO CARLOS, solteiro, maior, residente no Bengo, bairro Mifuma, Município 

do Dande, casa s/n°, ANTÓNIO MIRANDA JACULlNO, solteiro, maior, residente no Bengo, 

Bairro Kaxikela, casa n.º 90, município do Dande e ADÃO MANUEL AUGUSTO, solteiro, 

maior, residente em Luanda, Bairro Boa Esperança III, Cacuaco, casa s/n. intentaram 

Acção de Impugnação de Despedimento Colectivo contra BRUNOTUR - EMPRESA DE 



 
TRIBUNAL SUPREMO 
Câmara do Trabalho 

2 
 

COMÉRCIO E TURISMO, com sede na Rua Ho-Chi-Mim, n.º 16-R/C, em Luanda, 

representada pelo senhor Dr. José António Lopes Semedo, Director Geral, pedindo o 

seguinte:  

a)  Que seja a acção julgada provada e procedente e, em consequência, declarada a 

ilicitude do despedimento dos autores;  

b) A condenação da Ré no pagamento a cada um dos Autores, das retribuições que 

estes deixaram de auferir desde 23 de Agosto de 2003, até ao trânsito em julgado 

da decisão judicial que vier a declarar a ilicitude do mesmo;  

c)  A condenação da Ré no pagamento, a cada um dos Autores de uma indemnização, 

a fixar nos termos do art.º 265.º acrescida de uma compensação, nos termos dos 

artigos 246º e 261.º n.º 1, conforme consagrado nos n.ºs 3 e 4 do art.º 248.º todos 

da LGT;  

d)  A condenação da Ré no pagamento aos Autores, a título de indemnização, do dobro 

da remuneração correspondente aos períodos de férias que, por culpa da Ré, não 

puderam gozar, nos termos do art.º 147º n.º 1 da LGT;  

e)  A condenação da Ré no pagamento do valor correspondente aos subsídios de Natal 

em falta até a presente data;  

f)  A condenação da Ré no pagamento dos direitos e créditos salariais referidos nas 

antecedentes alíneas b) a c) ascendem, à data de 20/07/2007, a Akz 1.261.050,00 

(Um Milhão, Duzentos e Sessenta e Um Mil e Cinquenta kwanzas);  

g)  A condenação da Ré no pagamento de juros moratórios, vencidos e vincendos, 

sobre a quantia aludida de Akz 1.261.050,00 (Um Milhão, Duzentos e Sessenta e 

Um Mil e Cinquenta kwanzas), à taxa legal de 75% ao ano, desde a data do 

despedimento ilícito, 01.12.2003, e até efectivo e integral pagamento contabilizando-

se os já vencidos, à presente data, em Akz 3.438.520,00 (Três Milhões, 

Quatrocentos e Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte Kwanzas);  

h)  A condenação da Ré no pagamento a cada um dos Autores no montante nunca 

inferior a Akz 375.000,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Mil Kwanzas) o que perfaz 

um total de Akz 4.875.000,00 (Quatro Milhões, Oitocentos e Setenta e Cinco Mil 

kwanzas), a título de responsabilidade civil emergente de uma obrigação acessória 
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do contrato de trabalho - a obrigação contributiva perante a Segurança Social - ou, 

pelo menos, quando assim não se entenda - o que de modo algum se concede e só 

por prudência se equaciona - com base em enriquecimento sem causa;  

i) A condenação da Ré no pagamento da quantia de Akz 1.500.000,00 (Um Milhão e 

Quinhentos Mil Kwanzas), a título de honorários forenses dos mandatários dos 

Autores, sem prejuízo de liquidação posterior para outro valor em sede de execução 

de sentença;  

j) A condenação da Ré no pagamento de juros moratórios, sobre as verbas indicadas 

nas alíneas antecedentes, à taxa legal de 75% ao ano, desde a citação até efectivo 

e integral pagamento;  

k) A condenação da Ré no pagamento a cada um dos Autores de uma compensação 

que deverá ser fixada em termos equitativos, em montante nunca inferior a Akz 

375.000,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Mil kwanzas), o que perfaz o total de Akz 

4.875.000,00 (Quatro Milhões e Oitocentos e Setenta e Cinco Mil Kwanzas), a título 

de danos não patrimoniais já apurados, a que acrescem os juros moratórios, 

calculados à mesma taxa legal de 75% ao ano, desde a citação até integral 

pagamento;  

l) A condenação da Ré na indemnização a liquidar em execução de sentença, 

relativamente a todas as prestações retributivas e sociais e respectivas 

actualizações que se venham a vencer e danos que se venham a apurar, no futuro, 

e se relacionem com o despedimento ilícito;  

m) A condenação da Ré no pagamento das custas e procuradoria condignas e no que 

mais for devido.  

 

Para fundamentar a sua pretensão alegam, em síntese, o seguinte:  

 

1. "Que em 17 de Agosto de 2003, a Ré, através do Chefe Técnico dos Transportes, o 

senhor Eduíno Monteiro Brazão, convocou uma reunião com todos os trabalhadores 

da empresa, incluindo os aqui impetrantes;  
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2. Que no decurso desta reunião, a qual se realizou na base central de Caxito, e onde 

estiveram presentes os senhores Júlio Bernardo e Francisco Manuel Piedade 

(também conhecido por Chico), Chefe de Administração e Finanças e Chefe da Base 

Central de Caxito, respectivamente, foram os trabalhadores informados, pelo acima 

aludido Eduíno Brazão, de que a Ré iria sofrer uma ligeira paralisação na sua 

actividade até à renovação da frota de autocarros, atenta a escassez e a 

precariedade dos meios de trabalho existentes, à data, na empresa;  

3. Que neste seguimento, a Ré deu ordens expressas aos seus trabalhadores, ora 

Autores, no sentido de permaneceram nas suas residências, aí aguardando novas 

instruções e a indicação de quando poderiam retomar funções, para o que deveriam 

manter contactos periódicos com os já referidos Eduíno Brazão, Júlio Bernardo e 

Francisco Manuel Piedade, o que aqueles sempre fizeram;  

4. Que os Autores apresentavam-se no seu posto de trabalho, com uma periodicidade, 

senão diária, quase diária, a fim de se inteirarem do ponto da situação, 

particularmente, no que concerne ao pagamento dos respectivos salários e, bem 

assim, ao (tão ansiado!) reinício das actividades;  

5. Que, porém, em data que não foi possível apurar, mas que se situa em meados de 

Setembro de 2003, a Ré ordenou o encerramento do escritório sito na base central 

de Caxito, vedando, desta forma, o acesso dos aqui impetrantes às referidas 

instalações, e dificultando, igualmente, e sobremaneira, o contacto com os 

representantes daquela, indicados no antecedente artigo 19º; 

6. Que alegou a Sociedade Ré então, e para o efeito, o receio de extravio de bens e 

equipamentos, propriedade da Empresa, argumento que, desde já, se refuta 

veementemente, pois que, para além de ser escandalosamente falso, põe em causa 

o bom nome e a idoneidade moral dos aqui Autores, conhecidos e respeitados no 

meio, como pessoas trabalhadoras e honestas;  

7. Que após tal data - meados de Setembro de 2003 -, na sequência da medida vinda 

a apontar, os autores permaneceram afastados da base de Caxito, acto que não os 

impediu, porém, - embora com inauditos esforços - de continuar a contactar os acima 
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mencionados representantes da Sociedade Ré, quer por telefone quer 

pessoalmente, e com a mesma periodicidade diária;  

8. Que em resposta às contínuas solicitações dos Autores, sempre os referidos 

indivíduos responderam de forma evasiva, asseverando, porém, que a situação se 

resolveria logo que o Director Geral da Empresa, o Sr. José António Lopes Semedo, 

na altura ausente do país, - alegadamente para tratar do processo de aquisição das 

supra referidas viaturas - regressasse a Angola;  

9. Que em data incerta, compreendida no mês de Dezembro de 2003, como era seu 

hábito, os Autores deslocaram-se, uma vez mais, ao seu posto de trabalho no 

sentido de obterem informações sobre as matérias indicadas no artigo 200º desta 

peça, uma vez que o sobredito Director Geral já se encontrava de regresso ao país, 

tendo, então, sido aconselhados a aguardar até novas ordens;  

10. Que neste pé se mantiveram os aqui impetrantes, aguardando, pacientemente, pela 

solução prometida: o retomar dos seus postos de trabalho e o cumprimento, por 

parte da Ré, dos vínculos obrigacionais a que se encontra adstrita com a, 

consequente, liquidação dos créditos dos Autores;  

11. Que injustificada e inexplicavelmente, a Ré faz sair um comunicado interno, com 

data de 01 de Dezembro de 2003, dando conta de que os ora Autores se 

encontravam em situação de abandono de posto de trabalho, escrito que se junta 

sob doc. n.º 14 e cujos precisos dizeres aqui se dão por integralmente reproduzidos;  

12. Que perplexos com o teor do dito comunicado, os aqui autores tentaram, por 

diversos meios, apurar, junto dos legais representantes da Ré, das razões que 

conduziram a que o mesmo fosse emitido;  

13. Que fizeram-no, nomeadamente, em 07 de Janeiro, em 07 e em 23 de Fevereiro de 

2004, através de comunicações que endereçaram ao Director Geral da Empresa, o 

referido José Semedo, solicitando a marcação de uma audiência, por forma a 

obterem explicações para os factos que estavam a decorrer, elementos que se 

juntam à presente peça sob os n.ºs 15, 16 e 17, e para cujo integral teor aqui se 

remete;  
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14. Que, já para não falar nas múltiplas tentativas de contactos, quer telefónicos, quer 

pessoais, entre os aqui autores e os representantes da Sociedade Ré, sempre sem 

sucesso;  

15. Que, para agravar a situação, no dia 28 de Abril de 2004 a Ré tornou pública a lista 

de novos trabalhadores da Empresa, num total de 23 (vinte e três), sem que, 

contudo, figurasse em tal lista o nome de qualquer dos aqui autores;  

 

16.  Que, acresce que os ora Autores tiveram posteriormente conhecimento, através de 

um membro da Direcção da Ré, de que a empresa tinha uma nova gestão e que a 

mesma "não pretendia assumir as dívidas e os erros cometidos pela gestão anterior";  

17. Que desde então, a Ré vem furtando-se a qualquer contacto com os Autores, não 

lhes fornecendo nenhuma explicação com relação à dissolução dos respectivos 

vínculos laborais e ao pagamento dos salários e demais créditos em atraso;  

18. Que o comportamento da ré, vindo a descrever, configura um despedimento ilícito, 

por se ter fundado em motivo (abandono de trabalho) forjado;  

19. Que, contrariamente ao que a ré, cândida e absurdamente, pretende fazer crer, no 

caso sub judice, não estamos perante uma situação de abandono do posto de 

trabalho, não se verificando os elementos, objectivo e subjectivo, integradores desta 

figura: a ausência do trabalhador do centro de trabalho acompanhada de factos que, 

com toda a probabilidade, revelem a intenção de o não retomar (vide artigo 254º da 

LGT);  

20. Que, desde logo, não tendo os Autores trabalho não se pode falar propriamente em 

abandono do trabalho e, por outro lado, a ré sabia perfeitamente dos motivos da 

ausência dos Autores; 

21. Que para que existisse o abandono do trabalho, necessário era que a Ré tivesse 

indicado aos autores em que altura eles deveriam apresentar-se para retomar 

funções, o que não o fez;  

22. Que os autores nunca adoptaram qualquer comportamento revelador da sua 

intenção de não mais regressarem ao respectivo centro de trabalho. Ao invés, a 
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factualidade vinda de apontar patenteia, de forma clara e inequívoca, a intenção 

oposta;  

23. Que resulta manifesto que a cessação dos contratos de trabalho operada pela Ré 

integra uma situação de despedimento colectivo, tal como esta figura vem definida 

pelo art.º238º da LGT, atenta a presença de unidade dos motivos ínsita e inerente à 

referida noção legal: os autores (num total de traze), todos eles trabalhadores da Ré, 

foram despedidos na mesma data e com o mesmo fundamento - ainda que 

encapotado de abandono de posto de trabalho".  

 

Notificada a Requerida para contestar, esta veio fazê-lo, defendendo-se por excepção e por 

impugnação (fls. 60 a 68).  

 

Na sua defesa por excepção, veio a Requerida alegar a prescrição dos créditos dos 

Requerentes, nos termos do artigo 300.º da LGT, na medida em que a acção foi intentada 

no dia 20/07/2007, tendo assim decorrido quatro anos desde a data do alegado 

despedimento.  

 

Na sua defesa por impugnação, veio a Requerida contradizer todos os factos alegados 

pelos Requerentes, invocando a redução da actividade da Requerida, facto conhecido pelos 

aqui Requerentes, que era a necessidade da renovação da frota de autocarros. Que 

Requerida não deu qualquer ordem para que os Requerentes ficassem em suas casas e 

que os mesmos não se apresentavam nos seus postos de trabalho como fazem crer e que 

os que se mantiveram no local de trabalho receberam os seus salários.  

 

Conclui, pedindo, que seja julgada procedente e provada a excepção peremptória deduzida, 

com todas as consequências legais, em especial a absolvição total do pedido.  

 

Aos autos foi designada data para julgamento (fls. 82 e 88) a qual foi objecto de reclamação 

pelos Requerentes (fls. 94) alegando em síntese que o juiz “a quo" omitiu a prática de um 

acto que a lei prescreve, porquanto não houve prolação de despacho saneador, tendo estes 
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transitado directamente da fase dos articulados para a fase da audiência de julgamento, 

sem que o tribunal tenha conhecido das excepções invocadas, e sem que tenha procedido 

à organização da respectiva especificação e questionário.  

 

Posteriormente, veio o Juiz "a quo" proferir despacho de indeferimento da reclamação (fls. 

97 e v).  

 

Realizada audiência de julgamento (fls. 108), esta decorreu em obediência com o 

formalismo legal.  

 

Inconformados com o indeferimento da reclamação vieram os Requerentes dela interpor 

recurso de Agravo, com subida imediata nos próprios autos e com efeito meramente 

devolutivo (fls. 112).  

 

Posteriormente, veio a Juíza "a quo" ordenar a remessa dos autos ao Ministério Público, no 

sentido de elucidar sobre a discrepância existente na declaração de fls. 108 dos autos em 

relação à data constante no processo anexo de tentativa de conciliação (fls. 114).  

 

Após, veio o Ministério Público proferir despacho com o seguinte teor (fls. 114 v e 115):  

 

“…Compulsados os processos (de tentativa de conciliação e o de conflito de 

trabalho) e ouvidos os funcionários da PGR, afectos a 2º Secção desta Sala, 

incluindo a funcionária responsável pela elaboração e junção aos autos de tentativa 

de conciliação da declaração de impossibilidade, conclui-se que a declaração de fls. 

108 foi viciada a julgar pela sobreposição de números em relação ao ano em que a 

mesma foi emitida (é evidente a aposição do n.º 7 sobre o n.º 4) e também pela 

desconformidade da referida declaração de fls. 108 em relação à constante nos 

autos de tentativa de conciliação de fls. 18).  

 



 
TRIBUNAL SUPREMO 
Câmara do Trabalho 

9 
 

Na verdade, as características da declaração de fls. 8 dos presentes autos diferem 

das características da de fls. 18 dos autos de tentativa de conciliação, o que não se 

compadece, dado que aquela é aparentemente cópia desta última (vide com atenção 

a desconformidade entre a posição dos carimbos e das assinaturas apostas nas 

duas declarações).  

 

Pelas razões acima expostas e tendo em conta a existência de fortes indícios de ter 

havido tentativa de falsificação de documentos, considerando que a declaração 

válida é a que consta dos autos de tentativa de conciliação (fls. 17) e não as outras, 

por corresponder, sob o ponto de vista lógico e cronológico, ao procedimento normal 

que o Órgão Provincial de Conciliação tem observado na emissão de declarações 

de impossibilidade de tentativa de conciliação, que consiste em passar a referida 

declaração na presença do requerente e na data em que este se desloca aos nossos 

serviços para proceder à recepção daquele documento, após o que ordena-se o 

arquivamento dos autos.  

 

Portanto ..... sem prejuízo do direito de defesa por parte dos requerentes, considera-

se como idóneo a declaração de fls. 17 dos autos de tentativa de conciliação, 

passada no dia 13 de Outubro de 2004 .. "  

 

O Juiz "a quo" admitiu o recurso, com subida imediata nos próprios autos e com efeito 

suspensivo (fls. 117).  

 

Posteriormente, veio o Juiz "a quo" proferir despacho de reparação (fls. 136 e 145) anulando 

o despacho de fls. 98 dos autos e em consequência, admitir a reclamação de fls. 96 a 97 

dos autos.  

 

Proferida a decisão (fls. 152 a 156), o Tribunal "a quo" julgou procedente a excepção 

peremptória de prescrição e, em consequência, absolveu a requerida do pedido.  
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Inconformados com a decisão, os requerentes interpuseram recurso de apelação (fls. 161 

a 168), com as seguintes conclusões:  

 

1. "Que, os Requerentes submeteram o presente litígio ao Órgão Provincial de 

Conciliação de Conflitos do Trabalho (. . .) aos 06.07.04;  

2. Que, o Órgão Provincial de Conciliação designou o dia 24.08.2004 para a realização 

da tentativa de conciliação;  

3. Que, em virtude da ausência da Requerida/Recorrida e da não justificação da sua 

ausência, foi exarada declaração de impossibilidade, constante de fls. 17 destes 

autos e data de 13.10.2004;  

4. Que, da referida declaração não foram os Requerentes notificados; 

5. Que, a notificação/declaração datada de 20.06.07, só se mostrou possível depois 

dos mesmos terem insistido pela entrega da notificação para, desta feita, poderem 

exercer os seus direitos e actuar em conformidade;  

6. Que, os Recorrentes cumpriram com o ónus e impulso processual que a lei lhes 

atribui;  

7. Que, em bom rigor, não existem quaisquer declarações falsas emitidas pelo Órgão 

Provincial de Conciliação, bem pelo contrário;  

8. Que, existirá uma primeira Declaração emitida pelo Órgão Provincial de Conciliação, 

datada de 13. 10. 2004, que os ora Recorrentes não tiveram conhecimento, nem 

foram notificados, bem como uma segunda declaração emitida igualmente pelo 

referido órgão datada de 20.06.07, através da qual os ora recorrentes são, correcta 

e efectivamente, notificados da impossibilidade da realização de tentativa de 

conciliação;  

9. Que, a veracidade da declaração emitida pelo Órgão Provincial de Conciliação, 

datada de 13.10.2004, pode ou poderia ter sido, simplesmente confirmada junto do 

próprio funcionário da secretaria que redigiu a Declaração in casu, que se recorda 

ter elaborado a segunda Declaração em 2007 e, em consequência, ter notificado os 

ora Recorrentes da impossibilidade da realização de Tentativa de Conciliação;  
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10. Que, aquando da elaboração de qualquer uma das declarações, tanto a de 2004 

como de 2007, utilizavam-se máquinas de escrever, pelo que qualquer gralha ou 

erro de escrita nas referidas declarações eram corrigidas da forma como a 

Declaração de 20.06.2007 foi feita;  

11. Que, ainda que ambas as declarações tivessem sido assinadas no mesmo ano 

(2004), o que não se concede, não se perceberia o motivo ou razão de terem sido 

assinadas por Procuradores Adjuntos da 28 Sala do Trabalho distintos;  

12. Que, foi com precipitação e leveza, que se declarou que "é evidente a aposição do 

n.º 7 sobre o nº 4 alterando o ano de admissão (…)" e "a força probatória dos 

documentos autênticos só pode ser ilidida com base na sua falsidade. Contudo, 

excepcionalmente, se a falsidade for evidente em face dos sinais exteriores do 

documento, pode o Tribunal, oficiosamente, declará- lo falso".  

13. Que, concluindo-se, pela falsidade do documento - documento esse assinado pelo 

Presidente do Órgão Provincial de Conciliação;  

14. Que, a ser falso, deveria constar do referido documento uma data em conformidade 

com a primeira declaração, o que igualmente não se verifica;  

15. Que, não existe, salvo o devido respeito, encadeamento cronológico e factual para 

a tese sufragada pelo Tribunal recorrido;  

16. Que, o que se verificou foi, pois, um atraso do expediente na Secretaria inerente à 

dificuldade de notificação dos aqui 13 (treze) Recorrentes, a qual só chegou a 

acontecer em virtude das insistências e comparências dos mesmos nas instalações 

do Tribunal;  

17. Que, ainda que defensável a tese da falsidade de um documento exarado pelo 

Presidente do Órgão Provincial de Conciliação, o que só por mero dever de 

patrocínio se equaciona, esta não é a sede de invocação do mesmo, porquanto 

deveriam ter sido ordenadas diligências internas, junto da própria secretaria e até do 

Digníssimo Procurador do Ministério Público;  

18. Que, desconhecem os Recorrentes quais as diligências e mecanismos processuais 

que tiveram lugar para o apuramento da falsidade ou não das declarações, não tendo 

os Recorrentes, jamais, sido chamados a pronunciarem-se;  
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19. Que, a mera afirmação de que "se a falsidade for evidente em face dos sinais 

exteriores do documento, pode o Tribunal, oficiosamente, declará-lo falso", por si só, 

não é bastante para justificar a declaração de falsidade de um documento, devendo 

ser enumerados e ponderados os factos, datas e circunstâncias em que os mesmos 

ocorreram;  

20. Que não é, pois, de aferição fácil, a escassa argumentação tecida, não se 

afigurando, sequer, razoável, porquanto, em caso de dúvida sobre a realidade dum 

facto, a questão resolve-se contra a parte a quem o facto aproveita (vide artigo 516º 

do C.P. C subsidiariamente aplicável);  

21. Que, pese embora o princípio da livre apreciação, a esse não pode ser dado um uso 

discricionário e deixado ao livre arbítrio do julgador, devem ser atendidos critérios 

rigorosos na aferição de circunstâncias em que os factos se verificaram - o que, 

repete-se, não aconteceu no caso em apreço;  

22. Que, acresce que os "argumentos legais" que servem de fundamento à douta 

apreciação de que ora se recorre, são inaplicáveis ao caso dos autos, pois como 

bem se constata da sistemática do Código Civil Angolano, o artigo 372º encontra-se 

inserido no capítulo II das "Provas", Secção IV referente à "Prova Documental";  

23. Que, a força probatória dos factos constantes de documentos autênticos só pode ser 

afastada com base na sua falsidade invocada por quem nele tiver interesse, através 

de processo próprio constante dos artigos 360º a 380º do Código de Processo Civil;  

24. Que, no caso dos autos, não está em causa um documento probatório junto por 

qualquer uma das partes, pelo que jamais poderia ser objecto de incidente de 

falsidade, até porque este é deduzido pela própria parte no processo;  

25. Que é, pois, inaplicável o preceito legal que serviu de fundamento do douto despacho 

de fls. 253 a 257, porquanto, está em causa um documento autêntico emitido pelo 

Tribunal e alheio aos intervenientes processuais;  

26. Que, tal equivale a falta de fundamentação, o que consubstancia uma nulidade 

processual;  

27. Que os Recorrentes não se conformam, assim, que, com prejuízo do exercício do 

seu direito de acção, não tenha este douto Tribunal actuado e diligenciado pelo 
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apuramento dos factos, não se conformando, assim, com a decisão cujo teor ora se 

recorre;  

28. Que entendem, pois, os recorrentes, que errou o douto Tribunal quando entendeu 

declarar nula a declaração de fls. 18, considerando como idóneo o documento de fls. 

17, o qual consubstancia a declaração de 13.10.04, concluindo pela prescrição do 

direito dos recorrentes e absolvendo a Recorrida do pedido;  

29. Que assim sendo e por tudo exposto, deve a (douta) decisão ser revogada com as 

consequências legais e serem despoletados mecanismos processuais e internos 

com vista ao apuramento da verdade dos factos com audição dos intervenientes, se 

tal se afigurar como necessário, só, depois se julgando as excepções existentes".  

 

Conclui, requerendo ao Tribunal "ad quem" que se dê provimento ao recurso, revogando-

se o douto despacho recorrido de fls. 253 a 257 que julgou procedente a excepção 

peremptória de prescrição invocada pela Requerida, aqui Recorrida, com as inerentes 

consequências, seguindo-se os ulteriores trâmites legais ou declarando-se nulo o douto 

despacho recorrido de fls. 253 a 257, "saneamento", com as legais consequências, 

mormente o apuramento da falsidade ou veracidade das declarações emitidas pelo Órgão 

Provincial de Conciliação.  

 

Remetidos os autos ao Tribunal "ad quem", este admitiu o recurso como sendo o próprio 

(fls. 186).  

 

Remetidos os autos ao Digno Representante do Ministério Público, este emitiu o 

competente visto, pronunciando-se no sentido de se dar provimento ao recurso (fls. 186vº 

a 187).  

 

Correram os vistos legais (fls. 188 e 192 Vº).  

 

Tudo visto, cumpre apreciar e decidir.  
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II - OBJECTO DO RECURSO  

 

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

e das questões de conhecimento oficioso) pelas conclusões formuladas pelo Recorrente - 

art.º 660º, n.º2, 664º,684º, n.º 3 e 690º, n.º1, todos do CPC, aplicáveis ex. vi n.º 1 do art.º 

59º do decreto Executivo Conjunto n.º 3/82, de 11 de Janeiro,- emergem como questões a 

apreciar e decidir no âmbito do presente recurso, as seguintes:  

 

1. Saber da falsidade ou não da Declaração de impossibilidade;  

2. Saber se efectivamente há prescrição dos créditos dos trabalhadores.  

 

 

III- FACTOS PROVADOS 

 

A decisão recorrida julgou os seguintes factos como provados:  

  

1. "Que os Requerentes tomaram conhecimento do alegado despedimento colectivo 

a 01/12/03 e não aos 23/08/03 como pretende fazer crer a Requerida;  

2. Que a presente acção foi intentada aos 20/07/07".  

 

IV - APRECIANDO  

 

Passando à apreciação das questões objecto do presente recurso, importa verificarmos o 

seguinte:  

1. Saber da falsidade ou não da Declaração de impossibilidade.  

 

A decisão recorrida julgou procedente a excepção peremptória de prescrição suscitada pela 

requerida e, em consequência, absolveu a Requerida do pedido, com fundamento de que, 

"(...) tendo sido exarada a declaração de impossibilidade aos 13/10/2004, os Requerentes 

tinham trinta dias, a contar da data de emissão, para proporem a acção judicial, sob pena 
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de caducar o direito dos requerentes, ao abrigo do art.312º, aI.c) da LGT. Por outro lado, é 

de acolher a tese sustentada pela requerida, porquanto, desde a data em que os 

Requerentes receberam a declaração de impossibilidade (13/10/2004), até a data da 

propositura da presente acção (20/07/2007), decorreram dois anos, nove meses e sete 

dias, tendo também prescrito o direito à acção dos Requerentes, nos termos do artigo 300º 

n. º1 da LGT".  

 

Por sua vez, os Recorrentes alegam que submeteram o presente litígio ao Órgão Provincial 

de Conciliação de Conflitos do Trabalho ( ... ) aos 06.07.04, e que, o Órgão Provincial de 

Conciliação designou o dia 24.08.2004 para a realização da tentativa de conciliação.  

Que, em virtude da ausência da Requerida/Recorrida e da não justificação da sua ausência, 

foi exarada declaração de impossibilidade, constante de fls. 17 dos autos e datada de 

13.10.2004, que, da referida declaração não foram os Requerentes notificados.  

Que, a notificação/declaração datada de 20.06.07, só se mostrou possível depois dos 

mesmos terem insistido pela entrega da notificação para, desta feita, poderem exercer os 

seus direitos e actuar em conformidade, tendo os Recorrentes cumprido com o ónus e 

impulso processual que a lei lhes atribui.  

Alegam ainda que, em bom rigor, não existem quaisquer declarações falsas emitidas pelo 

Órgão Provincial de Conciliação, bem pelo contrário.  

Que, existirá uma primeira Declaração emitida pelo Órgão Provincial de Conciliação, datada 

de 13. 10. 2004, que os Recorrentes não tiveram conhecimento, nem foram notificados, 

bem como uma segunda declaração emitida igualmente pelo referido Órgão, datada de 

20.06.07, através da qual os recorrentes são, correcta e efectivamente, notificados da 

impossibilidade da realização de tentativa de conciliação.  

Que, a veracidade da declaração emitida pelo Órgão Provincial de Conciliação, datada de 

13.10.2004, pode ou poderia ter sido, simplesmente confirmada junto do próprio funcionário 

da secretaria que redigiu a Declaração in casu, que se recorda ter elaborado a segunda 

Declaração em 2007 e, em consequência, ter notificado os Recorrentes da impossibilidade 

da realização de Tentativa de Conciliação.  
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Que, aquando da elaboração de qualquer uma das declarações, tanto a de 2004 como de 

2007, utilizavam-se máquinas de escrever, pelo que qualquer gralha ou erro de escrita nas 

referidas declarações eram corrigidas da forma como a Declaração de 20.06.2007 foi feita.  

 

A quem assistirá razão?  

 

Vejamos:  

 

O art.º 307.º n.º1 da LGT, dispõe que, todo o conflito de trabalho seja submetido, 

obrigatoriamente, a tentativa de conciliação antes da propositura da acção em Tribunal, 

com as excepções contantes do n.º 2 do referido artigo, ou seja, nos casos de nulidade do 

despedimento disciplinar com os fundamentos nos n.ºs 1 e 2 do art.º 228.º, configurando 

tal imposição como um pressuposto processual inominado que impede o conhecimento do 

mérito da causa.  

No caso sub judice, estamos perante uma Acção de Impugnação de Despedimento 

Colectivo, cujo fundamento assenta no pedido de declaração da ilicitude do despedimento 

e, consequentemente, no pagamento de todas as remunerações que os Recorrentes 

deixaram de auferir.  

 

Em suma, podemos concluir o seguinte:  

 

1. Entendendo como conflito individual de trabalho todo "aquele que surja entre o 

trabalhador e o empregador, por motivos relacionados com a constituição, 

manutenção, suspensão e extinção da relação jurídico-Iaboral, ou com a execução 

do contrato de trabalho e a satisfação dos direitos e cumprimento das obrigações, 

de uma e de outra parte, decorrentes do mesmo contrato, bem como o Recurso das 

Medidas Disciplinares aplicadas ao Trabalhador;  

2. Tratando-se no caso em apreço de uma Acção de Impugnação de Despedimento 

Colectivo cujo fundamento assenta no pedido de declaração de nulidade do 

despedimento com fundamento na preterição de formalidades essenciais;  
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3. Por tal situação ser subsumível na excepção prevista no n.º 2 do art.º 307º da LGT. 

4. In concretu, antes da propositura da acção em Tribunal, os Recorrentes submeteram 

a questão a tentativa de conciliação.  

 

 

In concretu, compulsados os autos verifica-se o seguinte:  

 

1. Aos 06 de Julho de 2004, fls. 2, os Recorrentes submeteram o pedido de tentativa de 

conciliação junto do Órgão de Conciliação da Sala de Trabalho do Tribunal Provincial de 

Luanda.  

2. Aos 06 de Agosto de 2004, a fls. 9, foi designada data para realização da tentativa de 

conciliação, tendo sido a Recorrida devidamente notificada, fls. 10.  

3. Aos 26 de Agosto de 2004, foi junta informação da não realização da tentativa de 

conciliação, em virtude de a Recorrida não ter comparecido, nem justificado a sua ausência, 

a fls. 11.  

4. Aos 11 de Outubro de 2004, a fls. 16, foi proferido despacho com o seguinte teor:  

"...lavre e entregue ao requerente declaração de impossibilidade de tentativa de 

conciliação."  

5. Aos 13 de Outubro de 2004, a fls. 17, foi emitida a Declaração de impossibilidade a ser 

entregue aos Recorrentes para no prazo de 30 (Trinta) dias propor acção judicial no Tribunal 

competente.  

6. Aos 20 de Julho de 2007, a fls. 18, foi junta aos autos nova Declaração de Impossibilidade 

a ser entregue ao Requerente.  

 

O artigo 312º n.º 1 da LGT dispõe que, " se faltar alguma das partes, no dia e hora 

designados para a tentativa de conciliação, aplicar-se-á o seguinte procedimento:  

 

a) Se a falta for justificada, até à hora marcada, a realização da tentativa de conciliação 

é adiada para um dos 10 dias seguintes, com envio de nova convocação à parte 

faltosa;  
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b) Se a falta não for justificada, e o faltoso for o requerente da tentativa de conciliação, 

o pedido é arquivado; 

c) Se a falta não for justificada e o faltoso for a parte contra a qual o pedido foi 

apresentado, é entregue ao requerente uma declaração de impossibilidade de 

realização da tentativa de conciliação e das respectivas causas, para este, se o 

quiser, propor a acção judicial dentro dos 30 dias seguintes."  

 

 

De facto, foram as partes notificadas para comparecerem a tentativa de conciliação, não 

tendo a mesma se realizado, por falta de comparência da recorrida, tendo a posterior, sido 

exaradas duas declarações de impossibilidade, referentes às mesmas partes, com datas 

de emissão diferentes (13/10/2003 e 20/0712007), fls. 17 e 18 dos autos de tentativa de 

conciliação que corre por apenso.  

 

Vejamos:  

 

Sendo a determinação da data correcta um elemento essencial, importa-nos analisar qual 

dos dois documentos se apresenta como falso.  

 

A falsidade consiste numa atestação de factos percebidos ou praticados pela entidade 

pública que o lavra, em desconformidade com a realidade existente, quando não se passou 

na realidade aquilo que no documento se menciona como tendo sido objecto da percepção 

do público. O documento será, pois, falso quando o documentador não tenha praticado um 

facto que atesta ter praticado, ou quando não se tenha na realidade verificado um facto que 

ele atesta ter sido objecto da sua percepção, e bem assim quando a declaração (de ciência 

ou de vontade) deles conste, não tiver sido na realidade feita.  

 

De acordo com a classificação legal, a Declaração de impossibilidade é um documento 

autêntico, que nos termos do art.º 363º n.º 2 do CC, definem-se como sendo, "autênticos 

os documentos exarados, com formalidades legais, pelas autoridades públicas nos limites 
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da sua competência ou, dentro do círculo da actividade que lhes é atribuído, pelo notário 

ou por outro oficial público provido de fé pública", o que vale dizer que, fazem prova plena 

dos factos neles referidos como praticados pela autoridade respectiva (Órgão de 

conciliação) e essa força probatória só pode ser ilidida com base na sua falsidade (art.º 

372º do CC).  

 

Resulta do art.372º que " o documento é falso, quando nele se atesta como tendo sido 

objecto da percepção da autoridade ou oficial público qualquer facto que na realidade se 

não verificou, ou como tendo sido praticado pela entidade responsável qualquer acto que 

na realidade o não foi." De facto, esta falsidade consiste na composição ou na adulteração 

do documento com o intuito de representar alguma coisa que, na realidade, se não verificou.  

 

Da análise dos dois documentos com certeza pode-se afirmar que na declaração de 

impossibilidade datada de 20 de Julho de 2007, há uma sobreposição de números, no que 

concerne ao ano em que a mesma foi emitida, alterando-se o ano de 2004 para 2007.  

 

Ora, dispõe o art.º 371º n.º 2 do CC que, "se o documento contiver palavras emendadas, 

truncadas ou escritas sobre rasuras ou entrelinhas, sem a devida ressalva, determinará o 

julgador livremente a medida em que os vícios externos do documento excluem ou reduzem 

a sua força probatória". Esta força probatória dos factos narrados em documento autêntico, 

praticados por autoridades e/ou oficiais públicos que o exaram, para tanto detendo a 

necessária competência, só poderá ser afastada com base na sua falsidade invocada por 

quem nela tiver interesse, através do processo próprio (art.º 360º a 380º do CPC), salvo se 

houver qualquer elemento exterior que permita ao Tribunal constatar a falsidade, isto é, que 

se deu como praticado facto que não se praticou, como ocorrido facto que não ocorreu, ou 

vice-versa, hipótese em que a falsidade pode ser declarada ex officio (In Neto, Abílio, 

Código Civil Anotado, 12ª edição actualizada, pág.280). Assim, o Juiz só pode declarar 

oficiosamente falsos documentos quando, em face dos seus sinais exteriores, a falsidade 

for evidente (art.º 372.º n.º 3 do CC), como é o caso dos presentes autos. 
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Pelo que, andou bem o Tribunal "a quo" ao decidir como decidiu, não assistindo razão aos 

Recorrentes nesse ponto.  

 

Em face do desfecho da primeira questão, o conhecimento da segunda mostra-se 

prejudicado, nos termos do n.º 2 do art.º 660º do CPC, aplicável por força do n.º1 do art.º 

59º do Decreto Executivo Conjunto n.º 3/82, de 11 de Janeiro.  

 

Pelo que, andou bem o Tribunal "a quo" ao decidir como decidiu, não assistindo razão aos 

recorrentes neste ponto.  

  

V- Decisão  

 

Nestes termos e fundamentos, acordam os juízes desta Câmara em julgar 

improcedente o recurso e, em consequência, confirmar a decisão recorrida. 

 

Sem custas, por imperativo legal. 

 

Luanda,12 de julho de 2018 

Norberto Capeça 

Teresa Buta  

Teresa Marçal 


