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ACÓRDÃO 

 

PROC. Nº 663/18 

  

OS JUÍZES DA CÂMARA DO TRABALHO DO TRIBUNAL SUPREMO ACORDAM, EM 

CONFERÊNCIA, EM NOME DO POVO.  

 

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

CARVALHINHO AFONSO DA SILVA, solteira, natural do Kwanza Sul, residente na cidade 

de Luanda, bairro da Maianga, interpôs acção de Recurso em Matéria Disciplinar contra a 

empresa Cabinda Oil Company Limited, com Sucursal em Angola, em Luanda, na Avenida 

Lénine nº 77 e representada pelo seu Director-Geral, senhor Richard P. Cohagan, pedindo:  

a) Que seja o despedimento considerado improcedente porque excessivo;  

b) Que seja a Requerida nos termos do que dispõem os art.ºs 229º e 265º da LGT 

proceder a justa indemnização da requerente que se fixa actualmente em USD 

33.547,5 (Trinta e sete mil e quinhentos e quarenta e sete dólares, e cinco 

cêntimos);  

c) Que sejam pagos os salários que deixou de auferir desde o seu despedimento.  

Para sustentar o seu pedido, a Recorrente arrolou, em síntese, os seguintes factos:  

1. "Que foi admitida na empresa Requerida em 9 de Dezembro de 2005, com as 

funções de Assistente Operador; 

2. Que, no início da execução do contrato de trabalho, auferia um salário mensal 

líquido de Kzs.100.696,00 (Cem mil, seiscentos e noventa e seis Kwanzas), 

passando, mais tarde, e mediante acordo de 18 de Março de 2011, a auferir o 

salário no valor de USD 3.727,50 (Três mil, setecentos e vinte e sete dólares e 

cinquenta cêntimos);  

3. Que, aquando do nascimento de seu filho Jabnel Chilemo da Silva Afonso, foi, a 

requerente, confrontada com o débil estado de saúde do mesmo, o que a obrigou 
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a solicitar à requerida a possibilidade de laborar em Luanda, por um período de 

três meses, isto é, de 1/09/2011 a 30/11/2011;  

4. Que, dada a dificuldade de diagnóstico da enfermidade de que padecia o seu 

filho, com apenas alguns meses de idade, solicitou, à requerida, que lhe fosse 

concedido mais um período de licença sem salário, no período de três meses, 

isto é, de 1/09/2011 a 29/02/2012, para que pudesse acompanhar o estado de 

saúde de seu filho, que se agudizava a olhos vistos;  

5. Que, findo aquele período, e porque o estado de saúde de seu filho se mantinha, 

outra solução não restou, senão a de pedir nova licença à requerida, já que, 

estando em Cabinda, não poderia, de maneira alguma, acompanhar a evolução 

do estado de saúde de seu filho, pois, o mesmo precisava de evacuação para o 

exterior do país;  

6. Que, requerido o seu regresso, pontualmente, por carta datada de 22 de Junho 

de 2012, a requerente informou a requerida sobre a sua impossibilidade, 

atendendo a situação já conhecida, que ainda continuava a inspirar cuidados, e 

que era acompanhado pela Clínica da Requerida;  

7. Que, apenas volvidos dois meses sobre a data da entrega da carta, a requerida 

respondeu-a, indeferindo o seu pedido, remetendo, na ocasião, notificação para 

o seu regresso ao serviço, dando como injustificadas as faltas cometidas, numa 

atitude de total desprezo e ignorância do momento por que passava a requerente;  

8. Que, por carta datada de 23 de Agosto de 2012, solicitava a requerente, dado o 

impasse que se verificava junto da requerida, a possibilidade de rubricar acordo 

de cessação de contrato de trabalho;  

9. Que, surpreendentemente, e sem que a requerente tivesse respondido a carta 

anterior, a requerida enviou para a requerente, convocatória para entrevista no 

âmbito de procedimento disciplinar, tendo, o mesmo, como consequência 

possível, o despedimento imediato da requerente, alegadamente, por justa 

causa;  

10. Que, a requerida escuda-se em razões sem quaisquer fundamentos, para 

escamotear a sua clara intenção de descartar-se da requerente já que não só 
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recusou a possibilidade de acordo, como, perentoriamente, negou a possibilidade 

de preencher a requerente, em alternativa, as vagas de que dispunha na área 

dos Recursos Humanos, por sinal, área de formação académica da requerente, 

alegando não possuí-las, em contradição com os anúncios que, com frequência, 

publicava no Jornal de Angola;  

11. Que, a requerida recusa-se a adoptar qualquer outra postura que não seja a de 

remeter a Requerente, após intensos anos de labor, a um despedimento frio, que 

mais não é, senão, o manchar da trajectória profissional de uma trabalhadora 

zelosa e incansável;  

12. Que, a requerida escuda-se no cometimento de faltas injustificadas pela 

requerente para justificar o seu despedimento, quando, curiosamente, a 

requerida assentiu como sendo (na altura) o mesmo motivo invocado pela 

requerente, como bastante, justificável e atendível para a concessão da licença 

sem salário que autorizou, a priori, assim como o labor temporário da requerente 

em Luanda para que pudesse cuidar do seu filho;  

 

13. Que, a LGT enuncia no art.º 152º, aI. g) que "são motivos justificativos das 

faltas ao trabalho a impossibilidade de prestar trabalho, devido a facto 

imputável a trabalhador, nomeadamente, doença ou necessidade de 

prestação de assistência inadiável a membros do seu agregado familiar em 

caso de doença ou acidente" ;  

14. Que, a pretensão da requerida em transformar as faltas da requerente em 

injustificáveis, resulta infrutífera, visto que a mesma, para além da comunicação 

atempada feita pela requerente, oportunamente a Clínica prestadora desse 

serviço faz chegar essa informação a Direcção dos seus Recursos Humanos para 

controle das faltas;  

15. Que, com essa atitude, a requerida não só nega à requerente o seu Direito ao 

Trabalho (art.º 3º da LGT), como, clara e objectivamente, não cumpre com o seu 

dever enquanto entidade empregadora nos termos das als. a) e d) do art.º 43º da 

LGT, já que deveria "tratar e respeitar o trabalhador como seu colaborador" 
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e "atender (…) aos interesses e preferências dos trabalhadores quando da 

organização do trabalho" de igual modo, ofendendo, assim, o preceituado nas 

als. a) e c) do art.º 45º da LGT;  

16. Que, diante dos factos reportados, torna-se clara a atitude nada conciliadora da 

Requerida que simplesmente descartou outras soluções menos gravosas 

apontadas pela LGT, que equaciona de entre outras, a possibilidade de 

suspensão do contrato de trabalho (artºs 197º e seguintes), assim como a 

mudança do posto de trabalho, só em última instância partindo para a extinção 

do contrato de trabalho".  

 

Conclui pedindo a improcedência do despedimento.  

 

Notificada a recorrida para contestar (fls. 54), esta veio fazê-lo (fls. 56 a 68), como se 

reproduz:  

1. "Que a presente acção é legal e moralmente improcedente;  

2. Que a presente acção tem por base a sanção de despedimento imediato que 

lhe foi aplicada na sequência de um procedimento disciplinar que a recorrida lhe 

instaurou;  

3. Que o procedimento acima referido teve por base a violação pela Recorrente 

dos seus deveres laborais nas alíneas a), b) e h) do art.º 46º da Lei Geral do 

Trabalho ("LGT"), nomeadamente, os deveres de (i) prestar trabalho com 

diligência e zelo, na forma, tempo e local estabelecidos; (ii) cumprir e executar 

as ordens e instruções legítimas do empregador; e (iii) comparecer ao trabalho 

com assiduidade e pontualidade e avisar o empregador em caso de 

impossibilidade de comparência, justificando os motivos da ausência sempre 

que solicitado;  

4. Que, de acordo com a tese sustentada pela Recorrente, a sanção disciplinar 

que lhe foi aplicada pela Recorrida - despedimento imediato - é excessiva e por 

via disso improcedente;  
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5. Que, de acordo com a tese sustentada pela Recorrente, a Recorrida 

transformou em faltas injustificadas a sua ausência do trabalho no período 

compreendido entre 21 de Junho de 2012 até 18 de Setembro de 2012, data 

em que lhe foi comunicada a decisão da Recorrida de instaurar o procedimento 

disciplinar que acima se aludiu;  

6. Que, na verdade, a recorrente alega, e pretende fazer crer a este Mui Douto 

Tribunal que a clínica acima referida é responsável pela recepção das 

comunicações de falta ao trabalho dos trabalhadores da recorrida que recorrem 

aos seus serviços, e que é a própria clínica que posteriormente encaminha tais 

comunicações à Direcção de Recursos Humanos da Recorrida para proceder o 

controle das faltas ao trabalho por motivo de assistência médica na clínica;  

7. Que, a tese sustentada pela Recorrente é absolutamente absurda e desprovida 

de qualquer verosimilhança no âmbito da organização, atribuições e 

procedimentos de vários departamentos que compõem a Recorrida;  

8. Que, a aqui Recorrida é de facto sensível as situações de saúde que afectam 

qualquer ser humano, incluindo os seus trabalhadores e dependentes, mas nem 

assim pode deixar de se opor a presente acção que tem por base o uso de uma 

situação de doença de uma criança menor de idade para branquear a postura 

de displicência, desinteresse da Recorrente na execução das obrigações 

laborais que se vinculou no âmbito do contrato de trabalho que celebrou com a 

Recorrida;  

9. Que, no articulado a que se responde, a Recorrente omite deliberadamente 

factos demonstrativos de que por sua única e exclusiva responsabilidade e 

incúria desrespeitou as instruções da Recorrida para retomar a sua actividade 

laboral após a conclusão do período de licença que lhe foi concedido, e por via 

disso colocou-se numa situação de faltas injustificadas ao trabalho;  

10. Que os factos que levaram a Recorrida a concluir que a Recorrente esteve 

ausente ao trabalho injustificadamente no período de 21 de Junho de 2012 a 18 

de Setembro de 2012, não se resumem aos que alega no articulado que ora se 

responde;  
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11. Que, a 9 de Dezembro de 2005, as partes celebraram contrato de trabalho por 

tempo indeterminado, para exercer as funções de Assistente Operador, tendo 

convencionado o Campo Petrolífero do Malongo como local de trabalho;  

12. Que após a conclusão da sua licença de maternidade que beneficiou em virtude 

do nascimento do seu filho, e que gozou no período de 09 de Maio de 2011 a 

07 de Agosto de 2011, a Recorrente solicitou à Recorrida a sua transferência 

temporária para Luanda, alegando a necessidade de prestar assistência ao seu 

filho recém-nascido que enfrentava problemas de saúde;  

13. Que a Recorrida aceitou a referida transferência pelo período de 3 (três meses), 

isto é, de 01 de Setembro de 2011 a 30 de Novembro de 2011;  

14. Que, após a conclusão da transferência, em 01 de Dezembro de 2011, a 

Recorrente solicitou uma licença sem vencimento por um perdido de 3 (três) 

meses, com início em 01 de Dezembro de 2011 e término em 28 de Fevereiro 

de 2012, alegando sempre ter a necessidade de prestar assistência ao seu filho 

menor de idade;  

15. Que, após a conclusão da licença solicitada e acima mencionada, a Recorrente 

continuou ausente do trabalho no período de 01 de Março a 29 de Maio de 2012, 

em regime de licença remunerada;  

16. Que, em 30 de Maio de 2012 a Recorrida enviou à Recorrente uma mensagem 

electrónica – e mail - comunicando-lhe o término do período de licença, e 

ordenou que a mesma retomasse o trabalho no dia 2 de Junho de 2012;  

17. Que a Recorrente respondeu pela mesma via, isto é, por correio electrónico 

enviado em 01 de Junho de 2012, comunicando a sua decisão de não regressar 

ao local de trabalho (Malongo), alegando que pretendia deslocar-se ao exterior 

do país para realização de exames médicos do seu filho;  

18. Que, no mesmo correio electrónico, a Recorrente solicitou um período adicional 

de 6 meses de licença não remunerada;  

19. Que, na sua resposta, a Recorrida comunicou à recorrente a sua decisão de 

rejeitar o pedido formulado pela Recorrente para concessão de um período 

adicional de seis meses de licença sem remuneração, e estabeleceu a data de 
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22 de Junho de 2012 para a Recorrente retomar a sua actividade laboral na 

Recorrida;  

20. Que, na referida carta, a Recorrida justificou a sua decisão com o facto de na 

altura a Recorrida estar a enfrentar uma situação de redução de pessoal na sua 

área de actividade;  

21. Que, independentemente de qualquer justificação, nos termos do art.º 148º da 

LGT, a autorização para o gozo de licença não remunerada pelos trabalhadores 

é uma faculdade conferida ao empregador, a qual é por este exercida no âmbito 

dos poderes de direcção que lhe são conferidos por lei, nomeadamente, nas 

alíneas a), b) e c) do art.º 38º da LGT;  

22. Que a decisão da Recorrida é manifestamente razoável e aceitável, perante o 

facto de a recorrente não ter apresentado com o seu pedido de licença adicional 

qualquer documento justificativo da necessidade de permanecer ausente do 

trabalho pelo prazo adicional de 6 meses, depois de já ter beneficiado de um 

longo período de licença, acrescido do período de transferência temporária para 

Luanda, a fim de prestar assistência ao seu filho;  

23. Que a Recorrente não regressou ao trabalho na data estabelecida pela 

Recorrida, isto é, 22 de Junho de 2012, e contrariamente entregou à Recorrida 

naquela mesma data - 22 de Junho de 2012 - uma carta subscrita pela sua 

mandatária na qual reitera a sua posição de não regressar ao trabalho, com 

fundamento na necessidade de prestar assistência ao seu filho;  

24. Que, com a carta acima referida, também não foi apresentado à Recorrida 

qualquer documento justificativo da necessidade da pretendida licença pelo 

período adicional de 6 meses;  

25. Que, ainda assim, a Recorrida voltou a comunicar por escrito à Recorrente para 

regressar ao trabalho no dia 27 de Agosto de 2012, por meio de carta datada 

de 21 de Agosto de 2012; 

26. Que, que a Recorrente não voltou ao trabalho nem apresentou qualquer 

justificativo, tendo manifestado à Recorrida, no dia 24 de Agosto, por carta 

subscrita pela sua mandatária, a sua posição reforçada de não regressar ao 
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trabalho pelas razões acima apontadas, e comunicado a sua disponibilidade em 

cessar o vínculo laboral por mútuo acordo;  

27. Que nunca foi colocada a hipótese de enquadramento da Recorrente na área 

de Recursos Humanos, até porque o período adicional solicitado pela 

Recorrente era para deslocar-se ao exterior do país para realização exames 

médicos ao seu filho;  

28. Que, mesmo durante o período de instrução do procedimento disciplinar a 

Recorrente não juntou os documentos justificativos da sua ausência ao trabalho;  

29. Que os factos relatados nos anteriores artigos 18º a 40º configuram recusa 

reiterada e sistemática da Recorrente de cumprir ordens legítimas da Recorrida, 

e retomar a actividade laboral, e conclui-se, pois, que a Recorrente violou 

deliberada e ostensivamente deveres laborais que lhe são impostos legal e 

contratualmente, nomeadamente, (i) prestar trabalho com diligência e zelo, na 

forma, tempo e local estabelecidos; (ii) cumprir e executar as ordens e 

instruções legítimas do empregador; e (iii) comparecer ao trabalho com 

assiduidade e pontualidade e avisar o empregador em caso de impossibilidade 

de comparência, justificando os motivos da ausência sempre que solicitado, 

impondo o art.º 46º, alínea b) da LGT, o dever de cumprir e executar as ordens 

dos responsáveis, salvo se contrários aos seus direitos garantidos por lei;  

30. Que o não cumprimento pela Recorrente da decisão da Recorrida para 

regressar ao trabalho - como acima se demonstrou e explicitou - configura ilícito 

disciplinar;  

31. Que nos termos dos artigos 160º, alínea c) e 225º, alínea a) da LGT, as faltas 

injustificadas quando atinjam 3 dias em cada mês ou 12 dias num ano, 

assumem cariz de infracção disciplinar grave, constituindo justa causa para 

despedimento disciplinar;  

32. Que os factos acima enunciados consubstanciam igualmente a violação 

reiterada por parte da Recorrente dos deveres de diligência e zelo, obediência, 

assiduidade, respeito e urbanidade - assumem natureza muito grave atentas 

que sejam, a reiteração da sua prática, dolo e grau de culpa demonstrados pela 
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Recorrente, pelo facto de a mesma ser empregada da recorrida, há cerca de 7 

anos e, por esta razão ter a obrigação de conhecer perfeitamente as regras e 

procedimentos internos da Recorrida quanto à apresentação de documentos 

que justifiquem as ausências ao trabalho, a qual impõe-lhe uma conduta 

exemplar e de elevada responsabilidade;  

33. Que as infracções disciplinares acima descritas praticadas pela Recorrente de 

forma deliberada e reiterada constituem justa causa para despedimento, nos 

termos do disposto no art.º 225º, alíneas a), c), d) e f) da LGT;  

34. Que a conduta da Recorrente revela uma total falta de integridade e uma 

alarmante falta de respeito e de lealdade para com a Recorrida, seus superiores 

hierárquicos e colegas de trabalho, factores que abalam de forma inevitável e 

irreversível a relação de confiança que deve existir entre empregado e entidade 

empregadora, bem como a própria paz social que se exige no local de trabalho;  

35. Que, com base no acima exposto, a Recorrida, após ponderar a gravidade e 

consequências da conduta ilícita da recorrente e o grau elevado de culpa do 

mesmo, proferiu, em 21 de Outubro de 2012, decisão final de despedimento, a 

qual foi entregue à Recorrente no dia 25 do mesmo mês;  

36. Que a conduta gravemente ilícita da Recorrente tornou prática e imediatamente 

impossível a manutenção da relação jurídica de trabalho com a Recorrida, 

constituindo justa causa de despedimento para efeitos do nº 1 do art.º 224º da 

LGT, bem como do artigo 225º, alíneas a), c), d) e f) do mesmo diploma legal;  

37. Que o comportamento da Recorrente coloca em risco, sem quaisquer dúvidas, 

a subsistência da relação jurídico-Iaboral, pois afasta completamente a 

necessária confiança que deve existir entre o empregador e o trabalhador;  

38. Que a medida disciplinar aplicada à Recorrente foi proporcional e adequada à 

sua conduta ilícita, bem como o procedimento disciplinar foi devidamente 

instruído, pelo que improcede o pedido de pagamento de indemnização 

formulado nos autos".  
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Conclui, pedindo, que a presente acção seja julgada improcedente, absolvendo-se a 

Recorrida do pedido.  

 

Notificada da contestação da Recorrida, a Recorrente vem aos autos com uma "Resposta 

a Contestação", em síntese, reiterando tudo o que afirmou no seu requerimento inicial (fls. 

84 a 87).  

 

Realizou-se a audiência de tentativa de conciliação que não logrou alcançar os fins 

pretendidos (fls. XX).  

 

Proferida decisão (fls. 111 a 119), o Tribunal "a quo" julgou a acção improcedente e, em 

consequência, absolveu a Recorrida dos pedidos formulados pela Recorrente.  

 

Inconformada com tal decisão, a Recorrente inconformada, interpôs Recurso (fls. 127, 128 

a 133), que foi admitido como de apelação, com subida imediata, nos próprios autos e com 

efeito meramente devolutivo (fls. XX).  

 

A Recorrente apresentou as suas alegações de recurso, com as seguintes conclusões:  

 

A Recorrente alegou, em síntese:  

1. "Que escudou-se a R. em razões ocas e fundamentos vãos para escamotear a 

sua clara intenção de descartar-se da A., já que, não só recursou a possibilidade 

de chegar a qualquer acordo com aquela, como perentoriamente negou a 

possibilidade de a A. preencher em alternativa as vagas que dispunha na área 

dos recursos humanos e também negou conceder à A. mais uma licença sem 

remuneração;  

2. Que não obstante o entendimento do Tribunal recorrido, importa pois sublinhar 

que "o grau de culpa e gravidade da infracção disciplinar devem ser apurados 

pelo entendimento de um bom pai de família (empregador normal) que diante de 

cada caso concreto deve ajuizar à luz de critério de razoabilidade" Raúl Rodrigues 



 
TRIBUNAL SUPREMO 

Câmara do Trabalho 

 

11 
 

e Ana Rodrigues, Anotações à Lei Geral do Trabalho, Casa das Ideias Divisão 

Editorial;  

3. Que, assim, e porque clara e manifestamente excessiva a medida disciplinar 

aplicada pelo R., a A. tem direito a justa indemnização e salários deixados de 

auferir desde o seu despedimento como peticiona". 

 

Conclui requerendo ao Tribunal "ad quem" o provimento do presente recurso, condenando-

se a R. na totalidade do pedido.  

 

A Recorrida não apresentou as suas contra-alegações.  

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

(fls. 154 e 154vº).  

 

Remetidos os autos ao Digno Representante do Ministério Público, este pronunciou-se no 

sentido de negação do provimento do recurso (fls. 158 e 158vº).  

Correram os visto legais (fls. 159 a 160).  

 

Tudo visto, cumpre apreciar e decidir:  

  

II - A questão 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 pelos recorrentes 

– arts.660º, nº 2, 664º, 684º, nº 3 e 690º, nº 1, todos do CPC, aplicáveis ex. vi do nº 1 do 

art.º 59º do Decreto Executivo Conjunto nº 3/82, de 11 de Janeiro, emergem como questões 

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

 

1. Saber se o empregador devia ou não autorizar a licença sem vencimento;  

2. Saber se o empregador devia ou não aceitar a proposta de mútuo acordo de 

cessação do contrato de trabalho;  
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3. Saber se a medida disciplinar de despedimento imediato foi ou não excessiva.  

 

III - Factos provados  

 

A decisão recorrida julgou os seguintes factos como provados:  

 

1. "Por escrito particular, datado de 09 de Dezembro de 2005, a Recorrente e a 

Recorrida celebraram um contrato de trabalho por tempo indeterminado, para 

exercer as funções de Assistente Operador, em Malongo/Cabinda;  

2. Após o período de licença de maternidade que beneficiou em virtude do 

nascimento do seu filho, e que gozou de 9 de Maio de 2011 a 7 de Agosto de 

2011, a Recorrente solicitou a sua transferência temporária para Luanda, 

alegando a necessidade de prestar assistência ao seu filho recém-nascido que 

enfrentava problemas de saúde. A requerida autorizou a referida transferência 

por período de três meses, isto é, de 01 de Setembro a 30 de Novembro de 2011;  

3. Após a conclusão do período de licença, a Recorrente continuou ausente do 

trabalho no período de 01 de Março a 29 de Maio de 2012, em regime de licença 

remunerada;  

4. Em 30 de Maio de 2012, a Recorrida enviou à Recorrente uma mensagem 

electrónica, comunicando-lhe o término do período de licença e ordenou que 

retomasse o trabalho no dia 2 de Junho de 2012;  

5. A Recorrente respondeu pela mesma via, por correio enviado em 01 de Junho de 

2012, comunicando a sua decisão de não regressar ao seu local de trabalho, 

alegando que pretendia deslocar-se ao exterior do país para realização de 

exames médicos do seu filho;  

6. Por correio electrónico, a Recorrente solicitou um pedido adicional de 6 meses 

de licença não remunerada; 

7. A Recorrida respondeu por meio de carta, datada de 15 de Junho de 2012, 

entregue pessoalmente no dia 18 de Junho de 2012, comunicando-lhe da sua 

decisão de rejeitar o pedido formulado pela Recorrente para a concessão de um 
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período adicional de seis meses de licença sem remuneração, estabeleceu a data 

de 22 de Junho de 2012 para a Recorrente retomar a sua actividade laboral na 

Recorrida;  

8. A Recorrente não regressou ao trabalho na data estabelecida e entregou naquela 

mesma data uma carta onde reiterou a sua posição de não regressar ao trabalho, 

com fundamento na necessidade de prestar assistência ao seu filho. Com a 

referida carta, não foi apresentado qualquer documento justificativo da 

necessidade da pretendida licença pelo período adicional de 6 meses;  

9. A Recorrida voltou a comunicar à Recorrente por escrito para regressar ao 

trabalho, no dia 27 de Agosto de 2012, por meio de carta datada de 21 de Agosto 

de 2012 a que a Recorrente respondeu por carta datada de 23 de Agosto de 

2012, entregue no dia 24 de Agosto de 2012, onde reforça a sua posição de não 

regressar ao trabalho pelas razões acima apontadas e comunica a sua vontade 

para cessar o vínculo laboral por mútuo acordo;  

 

10. A Recorrida enviou à Recorrente uma convocatória para entrevista disciplinar 

acusando-a de ter cometido faltas injustificadas ao serviço e por ter desobedecido 

à entidade empregadora ao não comparecer ao seu local de trabalho;  

11. Foi realizada a entrevista disciplinar, tendo o processo culminado na aplicação 

da medida disciplinar de despedimento imediato".  

 

Questão prévia  

Verificamos nos autos que, depois da Recorrida apresentar contestação e notificada da 

mesma à Recorrente, veio esta com uma "Resposta a Contestação", onde, em síntese, 

reitera tudo o que afirmou no seu requerimento inicial.  

 

Ora, a tramitação dos diferentes processos laborais não permitem a peça processual acima 

invocada, pois, seguem o rito sumário. Neste sentido, os artºs 29º e 30º da Lei nº 9/81, de 

2 de Novembro; 19º a 21º do Decreto Executivo Conjunto nº 3/81, de 11 de Janeiro; 18º da 
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Lei nº 22-B/92, de 9 de Setembro e 785º do CPC, este último aplicável por força do nº 1 do 

art.º 59º do Decreto Executivo Conjunto nº 3/82, de 11 de Janeiro.  

 

Apreciando  

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

mesmas e conhecê-las.  

 

Saber se o empregador devia ou não autorizar a licença sem vencimento  

 

A execução do contrato de trabalho implica que as partes - trabalhador e empregador - 

cumpram com os seus deveres. Destarte, as partes devem estar sempre de boa-fé, de tal 

sorte que, nos termos do art.º 798º do CC, o devedor que falta culposamente ao 

cumprimento da obrigação torna-se responsável pelo prejuízo que causar ao credor.  

 

O dever de boa-fé impõe ao trabalhador que deva comparecer ao serviço com assiduidade 

e pontualidade, nos termos da aI. c) do art.º 46º da LGT. Caso o trabalhador não se 

apresente ao serviço, no local e tempo acordados, então ele estará a faltar ao trabalho, 

pois, considera-se falta a ausência do trabalhador do local em que devia desempenhar a 

actividade durante o período normal de trabalho diário (João Leal Amado, Contrato de 

Trabalho à luz do novo Código do Trabalho, Coimbra Editora, 2009, págs. 289).  

 

Na mesma senda, diz o autor em obra e páginas citado, que a noção de falta pressupõe a 

conjugação de um elemento material (ausência física do local de trabalho) e de um 

elemento normativo (durante o período de trabalho devido), pelo que, se o trabalhador 

comparecer ao serviço mas estiver «psicologicamente ausente», ele violará, 

provavelmente, o dever de diligência a que também se encontra adstrito, nos termos da aI. 

a) do art.º 46º da LGT, mas não o dever de assiduidade. Isto é, não incorre em falta o 

trabalhador que se encontra na empresa mas que, por qualquer motivo, não está a 

desempenhar a sua actividade, pois a falta envolve a quebra do dever de assiduidade.  
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Na verdade, e como bem diz Rosário Ramalho, "A matéria das faltas envolve problemas 

especialmente complexos, mercê do carácter continuado do vínculo laboral e da 

complexidade da posição debitória do trabalhador nesse vinculo, mas também por força do 

problema crónico de absentismo e das suas consequências perversas na organização do 

trabalho nas empresas, na sua produtividade e, qlobalmente, na economia nacional". É 

verdade que, no caso subjudice, em princípio, não estamos a tratar de quaisquer faltas, 

mas de faltas por motivos atinentes à maternidade, em primeiro lugar e, numa outra fase, 

de faltas para dar assistência a filho menor.  

 

A destrinça que fazemos sobre estes dois tipos de falta é relevante para que se possa 

entender até que ponto o empregador tinha ou não a obrigação de autorizar à trabalhadora 

Idallna Carvalhinho Afonso da Silva, a referida licença.  

 

Quanto ao período de licença de maternidade não se levanta nenhum questionamento, 

porquanto a mesma se encontrar legalmente protegida pela Lei Geral do Trabalho (Lei nº 

2/00, de 11 de Fevereiro), nos termos dos artºs 273º a 275º} e nos artºs 5º a 7º do Regime 

Jurídico das Prestações Familiares, aprovado pelo Decreto Presidencial nº 8/11 de 7 de 

Janeiro. Nota importante destes diplomas legais, é o art.º 275º da LGT que contempla a 

licença complementar de maternidade, nos termos do qual terminada a licença de 

maternidade, a que se refere o art.º 273º, a mulher trabalhadora pode continuar na situação 

de licença, por um período máximo de quatro semanas, para acompanhamento do filho, 

contanto que este período complementar não seja remunerado, podendo ser gozado 

apenas mediante comunicação prévia ao empregador, com indicação da sua duração e 

desde que a empresa não disponha de infantário ou creche.  

 

Entretanto, a situação ora em análise demonstra-nos que, depois do período de três meses 

em que a recorrida foi autorizada a trabalhar, temporariamente, em Luanda, tendo sido a 

autorização concedida no âmbito do poder de direcção do empregador, e tratando-se de 

uma faculdade que a este assistia, entendemos que fê-lo no interesse da conciliação entre 

a vida profissional e a vida familiar da trabalhadora, ora recorrente.  
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O princípio da conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal e familiar projecta-se, 

entre outros casos, no domínio das faltas justificadas para assistência à família, no caso, 

de filho menor, daí o facto de o empregador ter autorizado, de 1 de Dezembro de 2011 a 

22 de Junho de 2012 licença sem remuneração.  

 

Entretanto, relativamente ao pedido de licença sem remuneração submetido ao 

empregador, aqui Recorrido, pela trabalhadora, ora Recorrente, a 22 de Junho de 2012 e 

que, supostamente, só mereceu resposta dois meses depois, a recusar tal pedido, somos 

de entendimento que a autorização ou não resulta dos poderes discricionários do 

empregador. É que, nos termos do nº 1 do artº 148º da LGT, “ a pedido escrito do 

trabalhador, o empregador pode autorizar-lhe licenças sem remuneração cuja duração deve 

constar expressamente da decisão". Como bem a norma referida o diz, o empregador 

pode e não diz que o empregador deve (negritado e sublinhado nossos).  

 

 

Logo, se pode, é porque não está obrigado a autorizar, isto é, fá-lo atendendo à sua política 

de gestão de recursos humanos, aliás pode ser aferido da aI. a) do nº 1 do art.º 38º da LGT. 

Segundo este preceito legal, “são poderes do empregador ... dirigir a actividade da empresa 

e organizar a utilização dos factores de produção incluindo os recursos humanos ...”  

 

O poder directivo do empregador é considerado fundamental para a verificação da 

existência de subordinação jurídica, no sentido de que esta é sistematicamente reportada 

à vertente directiva da posição contratual de domínio do empregador, pois este poder 

constitui a essência da posição de domínio do empregador no contrato de trabalho (Maria 

do Rosário Palma Ramalho, em Tratado de Direito do Trabalho, Parte II - Situações 

Laborais Individuais, 4ª Edição, Almedina, 2012, págs. 623). O poder direcção funda-se no 

contrato de trabalho, daí que a subordinação jurídica, como elemento essencial do contrato 

de trabalho, aí também se funde. 
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Entretanto, e como bem se disse, se, por um lado, temos o poder de direcção, como poder 

dominial, do outro, temos a subordinação jurídica que se exprime em comportamentos de 

sujeição do trabalhador face ao empregador, por forma a permitir a este fruir, de harmonia 

com os seus interesses, da actividade a que o trabalhador se vinculou pelo contrato de 

trabalho. Estes comportamentos de sujeição poderão ser técnicos ou administrativos, 

entendendo-se por comportamentos de sujeição técnicas as actuações do trabalhador que 

se ajustam ao grau de competência para a realização da obra ou serviço e, por 

comportamentos de sujeição administrativa, aqueles que se traduzem na adaptação da vida 

pessoal e familiar do trabalhador às exigências da organização empresarial (Geraldo da 

Cruz Almeida, Direito do Trabalho Cabo - Verdiano, I, Dogmática Específica, Fontes, 

Situações Individuais de Trabalho, Praia, 2010, págs. 370).  

 

Porém é verdade que a aqui Recorrente não estava obrigada a cumprir as ordens e 

orientações do seu empregador, pois o poder de direcção não é ilimitado. Na verdade, e 

como bem enfatiza Pedro Romano Martinez, o poder de direcção tem limites derivados do 

seu próprio conteúdo e dos direitos dos trabalhadores, sendo que o trabalhador não deve 

obediência ao empregador sempre que as ordens e instruções se mostrem contrárias aos 

seus direitos e garantias (Direito do Trabalho, 2013, 6ª Edição, Almedina, págs. 591). A 

pessoalidade da relação laboral, sobretudo o envolvimento pessoal do trabalhador no 

cumprimento da prestação obriga a que sejam respeitados os seus os direitos de 

personalidade, sendo que estes devem ser conjugados com os direitos fundamentais do 

empregador, sobretudo o Direito à livre iniciativa económica, consagrado no art.º 38º, e com 

a garantia do direito de propriedade privada (art.º 38º) ambos da CRA. Por exemplo, os 

limites da subordinação jurídica do trabalhador impõem a obrigação do empregador em não 

poder fornecer qualquer trabalho mas sim aquele que foi acordado pelas partes no 

momento da celebração do contrato, pois a obrigação do empregador fornecer o trabalho 

é condicionada pelo contrato de trabalho. Ultrapassadas estas barreiras, estar-se-ia perante 

uma situação de abuso de direito do empregador (Maria Malta Fernandes, Os Limites à 

Subordinação Jurídica do Trabalhador, em especial ao dever de obediência, Quid Juris, 

Lisboa, 2008, págs. 126).  
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Compulsados os autos, não se encontram fundamentos bastantes do estado de saúde do 

filho da Recorrente que justifiquem a impossibilidade de cumprir com a sua obrigação, 

dando, assim, normal execução do contrato de trabalho. É que não foi posta em causa uma 

ordem que viole direitos de personalidade ou direitos fundamentais da trabalhadora, ora 

Recorrente, ou de seu filho menor, foi apenas o materializar de uma ordem a que a 

Recorrente se vinculou quando celebrou o contrato de trabalho, que é a de cumprir 

pontualmente o referido contrato.  

 

Entretanto, se, por hipótese, a situação de saúde invocada revelasse a necessidade de 

cuidados especiais que contrastassem com a normal execução do contrato de trabalho, 

desde que houvesse documentos idóneos a atestá-Ia, poder-se-ia invocar a suspensão da 

relação jurídico-laboral, uma das vicissitudes da relação laboral, por facto relativo ao 

trabalhador, nos termos dos artºs 198º a 204º da LGT.  

 

Pelo que, o facto de a Recorrente não se apresentar ao seu local de trabalho, mesmo depois 

de duas vezes interpelada pela Recorrida, revela, em nosso entender, uma situação de 

insubordinação, que se manifesta em certa dificuldade em acatar as ordens e orientações 

do empregador.  

 

Logo, somos de entendimento que a Recorrida não tinha a obrigação de autorizar a licença 

sem remuneração solicitada pela Recorrente, pois tal autorização, ou não, decorre do 

exercício normal dos seu poder de gestão.  

Entretanto, a Recorrente propõe ao empregador, por força do seu não cumprimento da 

ordem de apresentação ao serviço, um mútuo acordo de cessação de contrato de trabalho.  

 

Saber se o empregador devia ou não aceitar a proposta de mútuo acordo de cessação 

do contrato de trabalho  
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Tal como a própria figura jurídica o diz, o mútuo acordo é resultado de duas declarações de 

vontade no sentido de extinguir a relação laboral. O mútuo acordo, também conhecido na 

doutrina por revogação, é uma forma de extinção da relação jurídico-Iaboral por vontade 

das partes.  

 

O contrato de trabalho, como qualquer outro, pode cessar mediante a celebração de um 

acordo entre o empregador e o trabalhador. É o chamado «distrate» ou revogação por 

acordo das partes, nos termos do art.º 222º da LGT. Esta forma de extinção da relação 

laboral baseia-se no princípio da liberdade contratual, pelo que os sujeitos dessa relação 

têm autonomia não só para celebrar contratos de trabalho, como também de os fazer cessar 

por consenso.  

 

Trata-se de um verdadeiro contrato, que deve obedecer aos princípios contratuais, com 

destaque do princípio da autonomia privada, sobretudo no que se refere a liberdade de 

criação e a liberdade de fixação do conteúdo dos contratos, nos termos do art.º 405º do cc.  

 

A revogação consiste na destruição do vínculo contratual mediante declarações dos 

contraentes, opostas à primitiva que lhe deu vida, também conhecido por mútuo dissenso. 

Nas palavras de Menezes Leitão, a revogação consiste na extinção do negócio jurídico por 

virtude de uma manifestação de vontade da autonomia privada em sentido oposto àquela 

que o constituiu (Luís Manuel Teles de Menezes Leitão, em Direito do Trabalho, Almedina, 

2008, págs. 452).  

 

Entretanto, este acordo revogatório pode ser celebrado a qualquer momento e é 

inteiramente discricionário, o que significa que não é necessário justificar a extinção da 

relação contratual (Pedro Furtado Martins, Cessação do Contrato de Trabalho, 3ª Edição, 

Princípia, 2012, págs. 128 e seguintes).  

 

Essa forma de cessação do contrato de trabalho, no entanto, não dá lugar, em princípio, a 

indemnizações ou compensações, tal como preceitua o nº 4 do art.º 222º da LGT, pois, 
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segundo o mesmo, "Se no acordo for estabelecida alguma compensação a favor do 

trabalhador, deve declarar- se a data ou datas do respectivo pagamento, entendendo-se 

que não inclui os créditos que à data da cessação existam a favor do trabalhador nem os 

que a esse sejam devidos em consequência da cessação, salvo se o contrário constar 

expressamente do acordo que fixa a compensação". 

 

Porém, e este é o nosso entendimento, as excepções à livre disponibilidade pelo 

trabalhador dos seus direitos patrimoniais laborais concretizam-se, essencialmente, na 

irrenunciabilidade de certos direitos - as férias, remuneração, indemnização por acidente 

de trabalho (Joana Vasconcelos, em A Revogação do Contrato de Trabalho, Almedina, 

2011, págs. 272).  

 

No caso subjudice, para que a relação laboral se extinguisse por mútuo acordo, seria 

necessária a concordância do empregador no sentido do dissenso, o que se não lhe podia 

obrigar por se estar numa matéria do âmbito da autonomia privada, aliás tal resulta dos 

artºs 217º, 224º, nº 1, 2ª parte, todos do CC, pois o consenso é requisito essencial de 

formação deste contrato.  

 

Saber se a medida disciplinar de despedimento imediato foi ou não excessiva  

 

Para se poder aferir se a medida disciplinar aplicada à Recorrente foi ou não excessiva, 

temos de partir da existência ou não de justa causa disciplinar. Se concluirmos que não 

houve justa causa para o despedimento, o certo será aceitar-se que a medida foi excessiva. 

Caso contrário, concluir-se que houve justa causa disciplinar, então a medida é a adequada.  

 

Os factos trazidos à liça remetem-nos para uma sequência de licenças (pelo menos três, a 

contar com a de maternidade, a quarta, negada, seguida de uma sequência de faltas ao 

local de Trabalho (pelo menos, de 22 de Junho em diante) e uma transferência temporária 

para Luanda, por um período de três meses. Pelas faltas referidas (de 22 de Junho de 2012 

até, pelo menos, 27 de Agosto de 2012) foi instaurado à Recorrente processo disciplinar 
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que culminou com a aplicação da medida disciplinar de despedimento imediato, nos termos 

da aI. e) do nº 1 do art.º 49º da LGT.  

 

Haverá justa causa para despedimento disciplinar?  

 

No nosso sistema Juslaboral, a matéria da justa causa encontrou acolhimento 

constitucional. O nº 4 do art.º 76º da CRA considera ilegal o despedimento sem justa causa, 

constituindo-se a entidade empregadora no dever de justa indemnização ao trabalhador 

despedido.  

 

Apesar de ser um conceito indeterminado, é comum entender-se a justa causa disciplinar 

como o comportamento culposo do trabalhador que, tendo em conta a gravidade, grau de 

culpa e consequências, torne praticamente impossível a manutenção da relação do 

trabalho. Assim, e como bem o diz Geraldo da Cruz Almeida (em Direito do Trabalho Cabo 

- Verdiano, I, Dogmática Específica, Fontes, Situações Individuais de trabalho, Praia, 2010, 

págs. 658), e na senda do nº 1 do art.º 224º da LGT, são elementos caracterizados da justa 

causa de despedimento disciplinar: 

a) Deve tratar-se de um comportamento devido pelo trabalhador;  

b) Esse comportamento deve ser ilícito; 

c)  Culposo e 

d)  Adequado a tornar impossível a manutenção das relações de trabalho.  

 

Ou seja, a medida disciplinar de despedimento imediato, como medida extintiva do vínculo 

laboral, só deve ser aplicada quando outra não for suficiente para "reparar o dano" causado 

com o comportamento do trabalhador. Há aqui uma espécie de princípio da intervenção 

mínima em Direito Disciplinar Laboral.  

 

Por outro lado, a aplicação da medida de despedimento disciplinar deve ser consequência 

do cometimento de infracção disciplinar que, nos termos da al. p) do anexo ao art.º 320º da 

LGT, "é o comportamento culposo do trabalhador que viole os seus deveres resultantes da 
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relação jurídico-laboral, designadamente os estabelecidos no art.º 46º da presente lei". 

Mas, para seja aplicada a medida disciplinar extintiva, é necessário que a infracção 

disciplinar seja grave.  

 

Daí que o conceito de infracção disciplinar grave é um conceito normativo, tendo o seu 

volume normativo de ser preenchido casuisticamente, através de actos de valoração. 

Todavia, tal valoração não deve traduzir-se numa valoração pessoal-subjectiva do aplicador 

do direito ou do empregador, mas pautar-se por critérios objectivos que tenham em conta 

comportamentos que, à luz de um critério social (aferição feita com base no entendimento 

de um bom pai de família) se mostrem incompatíveis com a continuidade do trabalhador 

daquele ou de qualquer outro empregador, privado ou público.  

 

Destarte, no conceito de infracção disciplinar grave concorrem os seguintes elementos:  

  

1. O elemento subjectivo que se traduz no comportamento imputável a culpa, por acção 

ou omissão, do trabalhador;  

2. O elemento objectivo que representa o desvalor juslaboral daquele comportamento 

e as suas consequências negativas, cuja gravidade comprometa de forma 

irremediável a manutenção da relação de trabalho;  

3. O nexo de causalidade entre os dois elementos anteriores de tal forma que a sua 

ligação se possa estruturar em critérios objectivos, próprios de "um bom pai de 

família" ou de um "empregador normal" em face de cada caso concreto, segundo 

critérios de objectividade e razoabilidade.  

 

Na tarefa de concretizar a justa causa afigura-se pertinente a consideração de factores 

como o impacto da conduta do trabalhador sobre valores jurídico-Iaborais, antiguidade do 

trabalhador, antecedentes disciplinares, modo de conduta do trabalhador anterior a 

infracção, posição hierárquica e anterior postura disciplinar do empregador. Na verdade, e 

como dissemos, o despedimento imediato configura-se como medida disciplinar de última 

ratio e, por ser a mais grave do leque de medidas que se podem aplicar ao trabalhador, 
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exige-se, para a respectiva aplicação, um juízo de insuficiência dirigido à perspectiva de 

efeito útil na aplicação de qualquer das restantes medidas conservatórias.  

 

Por outro lado, a impossibilidade prática e impossível da manutenção do vínculo 

corresponde a uma impossibilidade de direito e não de facto. Isto é, não se exige que a 

manutenção da relação contratual constitua um objecto impossível (teoricamente esta 

impossibilidade depende apenas da sobrevivência do empregador e do trabalhador), exige-

se, sim, a formulação de um juízo seguro quanto à inexigibilidade (ou impossibilidade 

subjectiva) de se continuar a impor ao empregador essa manutenção.  

 

Neste sentido, a apreciação do critério integra uma prognose sobre o percurso simulado da 

relação contratual no futuro e no cenário eventual de não despedimento, sendo que a 

impossibilidade de subsistência não é susceptível de prova, sendo antes extraída dos factos 

fundamento do despedimento.  

 

Entretanto, a gravidade da infracção deve ser apreciada de acordo com um critério 

objectivo, sendo, por isso, absolutamente irrelevantes as sensibilidades pessoais do 

empregador e do trabalhador ou mesmo do julgador. Será também necessário averiguar-

se o impacto da conduta do trabalhador sobre a confiança, o património ou a integridade 

do empregador, na linha do seu poder de direcção, no sentido de se concluir sobre se o 

grau de afectação desses valores justifica o despedimento ou se permite ainda a 

manutenção da relação laboral (In Nuno Abranches Pinto, Instituto Disciplinar laboral, 

Coimbra Editora, págs. 103).  

 

Trata-se - a noção de gravidade que temos vindo a aferir - de uma limitação ao exercício 

do direito de resolução do contrato de trabalho na sequência do princípio, constante do art.º 

808º do CC, de a resolução de qualquer contrato depender da perda de interesse por parte 

do lesado (no caso o empregador) determinada objectivamente. É que, perante o 

comportamento culposo do trabalhador impõem-se uma ponderação de interesses; é 

necessário que, objectivamente, não seja razoável exigir do empregador a subsistência da 
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relação contratual, estando, particularmente, em causa a quebra da relação de confiança 

motivada pelo comportamento culposo, por um lado, e, por outro, nesta ponderação dever-

se-à ter em conta que se está perante uma relação jurídica duradoura, cuja prossecução 

indefinida pode causar um prejuízo sério ao empregador no futuro (Pedro Romano 

Martinez, Incumprimento Contratual e Justa Causa de Despedimento, em Estudos do 

Instituto de Direito do Trabalho, Volume II, Justa Causa de Despedimento, Almedina, 2001, 

págs. 115).  

 

Logo, para a efectivação da justa causa disciplinar não interessa só o efectivo dano que o 

comportamento culposo do trabalhador causou ao empregador, sendo também necessário 

averiguar da existência de um potencial prejuízo que a subsistência do vínculo lhe pode 

causar.  

 

Assim, somos de entendimento que o comportamento da Recorrente constitui justa causa 

para despedimento disciplinar, nos termos das als. a), c), d) e f) do art.º 225º da LGT, pois 

o seu comportamento é censurável e reprovável. Logo, a medida disciplinar de 

despedimento imediato aplicada à Recorrente não é excessiva.  

 

Pelo que andou bem o Tribunal “quo" em decidir como decidiu.  

 

IV - Decisão  

1. Nestes termos e fundamentos, acordam os juízes desta câmara em negar 

provimento ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida. 

Sem custas, por imperativo legal. 

 

Luanda, 14 de Junho de 2018 

 

Norberto Capeça 

Teresa Buta  

Agostinho Santos 
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