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1ªSecção da Câmara do Trabalho 

 

ACÓRDÃO 

 

PROC. N.º 642/2018  

 

OS JUÍZES DA CÂMARA DO TRABALHO DO TRIBUNAL SUPREMO ACORDAM EM 

CONFERÊNCIA, EM NOME DO POVO:  

I - RELATÓRIO.  

Na 1ª Secção da Sala do Trabalho do Tribunal Provincial de Luanda, Afonso António, 

residente em Luanda, bairro Santo António, casa s/n, veio intentar Acção de Recurso em 

Matéria Disciplinar, com processo sumário, contra Empresa Protector, situada em Luanda, 

na rua dos Generais, Morro Bento, pedindo que:  

1. «Seja declarado nulo o despedimento, nos termos da LGT;  

2. Seja condenada a empresa, nos termos da lei já referido».  

 

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

 

«O Requerente foi trabalhador da Requerida durante 4 anos, onde exercia a função 

de vigilante júnior, auferindo o salário de AKZ 35.000,00 (trinta mil kwanzas).  

No dia 18 de Julho, estava de serviço no condomínio do Jardim do Éden e o banco 

onde estava a fazer a segurança foi assaltado por meliantes.  

Apontaram-lhe a arma e fizeram reféns a ele e aos funcionários do referido banco, e 

a entidade patronal fez participação aos órgãos policiais, pois entendeu que o 

trabalhador não exerceu devidamente a sua função.  

Esteve preso durante 3 meses, e depois de as autoridades policiais capturarem os 

indivíduos envolvidos no assalto foi considerado sem culpa e posto em liberdade.  
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Continuou a sua actividade laboral normalmente e num dia destes, que já não sabe 

precisar, foi confrontado com a mesma situação e reagiu fazendo alguns disparos 

para afastar o perigo; deste acto não houve qualquer dano mas foi obrigado pela 

entidade patronal a pagar as munições gastas com os disparos e, 

consequentemente, despedido sem qualquer procedimento.»  

Notificada regularmente para contestar (fls. 41-46), a Requerida veio defender- se com os 

seguintes fundamentos:  

 

«Não corresponde inteiramente à verdade a afirmação constante do art.º1º porque, 

de acordo com os nossos registos e que anexamos aos presentes autos, o 

Requerente usufrui um salário-base no valor de AKZ 22.600,00 (vinte e dois mil e 

seiscentos kwanzas).  

Tudo que o Requerente afirma nos articulados 2.º, 3.º e 4.º não passa pela 

responsabilidade da Requerida nem tão-pouco foi a causa do processo disciplinar 

que culminou com o seu despedimento.  

Pelos factos mencionados nos articulados 2.º e 3.º, a Requerida não puniu 

disciplinarmente nenhum dos vigilantes em serviço naquele dia, nem tão- pouco 

deixou de pagar os salários a que o mesmo tinha direito, assim como providenciou 

a sua rápida incorporação no quadro de efectivos.  

O processo disciplinar foi instaurado, como se pode constatar nos documentos em 

anexo, e por esta razão é falso o que está escrito no articulado.  

 

Ora, o Requerente não está a ser realista nos factos que apresenta a este Tribunal.  

 

Ninguém é admitido ou tem uma progressão de carreira dentro da Empresa sem 

antes beneficiar de uma formação durante o estágio, todo o formando é esclarecido 

acerca do trabalho que irá desenvolver, bem como o modus operandi da respectiva 
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área, depois passa para a parte prática, na qual, sob assistência e apoio, desenvolve 

a sua aprendizagem.  

 

É do entender da Requerida que, dentro de qualquer empresa, sobretudo numa com 

este core business ou que desenvolva actividade com ex- militares e que é auxiliar 

da ordem pública, se deve sempre pautar por uma postura firme, disciplinar e isenta 

de qualquer mácula na sua imagem por parte dos seus colaboradores, a fim de 

transmitir segurança e confiança aos seus clientes por forma a aumentar e 

rentabilizar os seus recursos e poder assim cumprir as suas obrigações com os 

trabalhadores e com o Estado no que toca a pagamento de impostos.  

 

No decurso do articulado, verificamos algumas imprecisões no que toca à 

compreensão dos factos ocorridos e os narrados pelo Requerente, o que pode 

causar uma incompreensão por parte do Tribunal.  

 

Os danos que o Requerente apresenta nos articulados 2.º, 3.º e 4.º são alheios à 

Requerida, a participação criminal foi à luz da alínea b) do n.º 1 do art.º21.º da Lei 

10/04, de 30 de Julho, que regula a actividade das empresas de segurança, e do 

art.º432º do Código Penal, pelo crime de roubo praticado contra trabalhadores e 

clientes do Banco Millennium.  

Em nenhum momento da participação criminal a Requerida solicitou a detenção do 

Requerente.  

O tipo legal cometido é de um crime público, ou seja, o Empregador, depois da 

participação, perde qualquer influência no caso.  

Por outro lado, está o dever do trabalhador em prestar serviço com zelo e lealdade 

para com o empregador e o cliente deste, o que não aconteceu, porque a viatura que 

se encontrava defronte da instituição bancária não era pertença do Banco Millennium 

nem fazia parte das obrigações do Requerente, pois este tem um dever de garantir 

e não de exercer a sua actividade fora do âmbito do contrato.  
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Tratava-se, sim, de um negócio paralelo que o ex-trabalhador mantinha com o 

proprietário da viatura para permitir que esta pernoitasse em frente às instalações do 

Banco Millennium, fazendo disso uma receita extra para si próprio e pondo em risco 

o trabalho desenvolvido por um verdadeiro segurança e que configura uma 

actividade ilícita, inapropriada, delituosa e inadequada.  

O que aos olhos de um leigo possa parecer banal é na realidade, para os entendidos 

em segurança, um perigo iminente para o alvo que se pretende salvaguardar. É que 

as viaturas estacionadas em frente ao banco não permitem o controlo adequado de 

quem circula por detrás ou no meio delas, pondo assim em perigo não só as 

instalações, como a vida do próprio vigilante.  

Prova disso é o facto de que, se o Requerente estivesse no seu devido lugar em 

estado de alerta, ou a fazer as rondas, como foi instruído, não daria tempo sequer 

de os meliantes se aproximarem do carro, arrombarem-no com ferramentas, 

produzindo barulho e troca de palavras, penetrarem indevidamente no seu interior e, 

uma vez dentro, tivessem tempo de partir o interior do carro e retirarem o reprodutor 

de áudio instalado no veículo.  

No caso presente, o Requerente estava em superioridade por ter uma arma de fogo. 

Porque é que o Requerente optou por disparar sobre os elementos desarmados, ao 

invés de apenas os colocar, por forma afugentá-los? Qual era a necessidade de 

efectuar dois disparos, e caso atingissem alguém a quem se imputariam as 

responsabilidades?  

A empresa tem equipas de ronda e detém uma frota de perto de 40 viaturas só em 

Luanda e todas as noites passam pelos postos para prestarem auxílio e companhia 

aos vigilantes em serviço. Além disso, todos os postos têm um telefone que está 

ligado directamente à sala de comunicações, onde se pode sempre chamar alguém 

em pedido de socorro ou assistência. A empresa tem também um piquete de 

permanência na sala que atende todos os casos de emergência nocturna. O 
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Requerente poderia ter-se socorrido de uma destas variantes de apoio, porque todo 

o vigilante que entra tem detalhado conhecimento sobre estas matérias.  

As empresas de segurança privada guiam-se pela Lei n.º 10/14, de 30 de Julho, e 

demais orientações emanadas da Polícia Nacional, que tem cada vez mais limitado 

e controlado o uso das armas de fogo e as suas respectivas munições.  

A responsabilidade no uso correcto das armas de fogo é uma constante preocupação 

da Requerida, que tem, para o efeito, dado continuamente acções de formação e de 

refrescamento a todos os vigilantes por forma a não só agir em conformidade com a 

lei, mas também a evitar acidentes graves que possam pôr em causa a integridade 

dos meios a proteger, assim como dos próprios vigilantes e de quem estiver ao redor.  

Os factos narrados pelo Requerente, como demonstra o acima exposto, são alheios 

à Requerida, porque foi a conduta desse que deu causa ao processo disciplinar e 

conduziu ao despedimento lícito, nos termos da LGT.  

As regras da boa-fé estão suficientemente definidas pela nossa jurisprudência. Agir 

de boa-fé é agir com diligência, zelo e lealdade correspondentes aos legítimos 

interesses da contraparte; é ter uma conduta honesta e consciente, uma linha de 

correcção e probidade a fim de não prejudicar os legítimos interesses da outra parte; 

é não proceder de modo a alcançar resultados opostos aos que uma consciência 

razoável podia tolerar.  

Foi baseando-se nesses princípios que o processo disciplinar deu início, 

prosseguindo os seus trâmites, e teve o desfecho legal. Como consta nos autos, 

durante o processo apurou-se que o ex-trabalhador não atendeu às normas 

obrigatórias de funcionamento a que todos os trabalhadores estão sujeitos, previstas 

na LGT em vigor no momento dos factos, nem aos regulamentos internos da 

empresa, provando assim que tanto os direitos como os deveres do trabalhador 

foram tidos em conta.  
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Nesta conformidade, e porque também estão reunidos os requisitos da LGT, não 

restou outra solução a não ser a aplicação da medida disciplinar prevista na lei já 

citada na altura do processo e o pagamento devido do seu ordenado assim como 

dos subsídios a que tinha direito.  

O acto praticado pelo Requerente configura o crime de abuso de confiança, que está 

previsto no Código Penal, inserido no crime contra a propriedade. Este tipo de crime 

consiste na apropriação ilegítima de coisa alheia que o agente detém ou possui bem 

jurídico tutelado. O crime de abuso de confiança, segundo a doutrina, é a relação de 

confiança existente entre o agente e o proprietário da coisa ou entre o agente e a 

própria coisa.  

Neste caso, o empregador entregou ao Requerente uma arma carregada para um 

determinado fim e este usou as munições de forma irregular e irresponsável.  

Neste sentido, e voltando à doutrina sobre Direito Penal, Figueiredo Dias chama a 

atenção para o facto de o abuso de confiança ser um delito especial, concretamente 

na forma de delito de dever, pelo que o autor só pode ser aquele que fundamenta o 

especial dever de restituir. O abuso de confiança não protege apenas a propriedade 

mas também aquela relação de confiança, aliás, a importância deste aspecto da 

confiança foi considerada na escolha do nomen criminis.  

Assim, as relações de trabalho também assentam numa relação de confiança entre 

o empregador e o trabalhador. Em face do exposto, é manifesto que o Requerente 

violou o dever de lealdade para com a Requerida, uma vez que, pelo seu 

comportamento, demonstrou não ter perfil para trabalhar numa empresa de 

segurança, por ter violado deliberadamente o procedimento objectivo, por mau 

manuseamento de arma de fogo, desobediência qualificada, irresponsabilidade e por 

ter faltado com o seu dever de garantir segurança»,  

Datada a tentativa de conciliação, as partes não lograram acordo, conforme acta de fls. 28, 

e juntaram vários documentos.  



 
Tribunal Supremo  

7 
 

Designada data para a audiência de discussão e julgamento, a mesma realizou-se 

conforme acta de fls. 63, a que se seguiu despacho de fls. 64.  

Seguiram-se os demais termos processuais até à prolação da sentença.  

Proferida a sentença de mérito, a acção foi julgada procedente, porque provada, declarou 

nulo o despedimento e condenou a Requerida a reintegrar o Requerente e a pagar-lhe os 

salários e complementos, desde o despedimento até à reintegração, no valor de AKZ 

1.050.308,00 (um milhão e cinquenta mil e trezentos e oito kwanzas) - fls. 69-74.  

Notificada da sentença, inconformada, a Requerida interpôs, e em tempo, recurso, que foi 

admitido como de apelação, com subida imediata e efeito meramente devolutivo (fls. 82).  

Elaborada a conta e pagas as devidas custas, a Apelante, ainda no Tribunal "a quo", 

ofereceu as alegações (fls. 86-95) sem as respectivas conclusões.  

Cumpridas as formalidades legais, foram os autos remetidos para esta Instância.  

Nesta Câmara, distribuído o processo, a Relatora ordenou que se pagasse o preparo com 

multa (fls. 112). Cumprido o ordenado (fls. 117), os autos foram submetidos à revisão.  

Em seguida, foi exarado despacho ordenando a notificação da Requerida para concluir as 

suas alegações de fls. 86-95, nos termos do n.º3 do art.º690.º do CPC, sob pena de não se 

tomar o conhecimento do recurso (fls. 118).  

Juntou aos autos a certidão de notificação da Apelada, em cumprimento do despacho de 

aperfeiçoamento (fls. 118); porém, somos a constatar que o ordenado não se mostra 

cumprido.  

O processo seguiu com vista ao Mº.Pº., que promoveu no sentido da procedência do 

recurso (fls. 133v-134).  

Colhidos os vistos legais e pago o respectivo preparo para julgamento, cumpre agora 

apreciar para em seguida 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 pelas partes (art.ºs 

660.°, n.º 2; 664.º; 684.º, n.º 3; e 690.º, n.º1, todos do CPC), torna-se imperioso sabermos 

se as alegações apresentadas contêm ou não objecto para o conhecimento do recurso.  

- Decidindo 

  

Dos autos está patente que a tramitação do presente recurso sofreu algumas vicissitudes, 

porquanto esta Instância não conheceu do mérito.  

Com efeito, apesar de o recurso acima referido ter sido admitido e terem sido colhidos os 

vistos legais, o certo é que foi proferido o despacho no sentido de convidar o Recorrente 

para completar as suas alegações, especificando as normas jurídicas violadas pela 

sentença recorrida e indicar os vícios de que enferma a sentença ora sindicada (fls. 69-74), 

com a advertência da cominação de que o recurso não seria conhecido caso as mesmas 

não fossem corrigidas.  

Proferido o despacho de aperfeiçoamento, após notificação, ainda assim está patente dos 

autos que a Apelada fez letra morta do ordenado no despacho já referido e que, findo o 

prazo concedido, não foram apresentadas alegações aperfeiçoadas.  

De facto, podemos constatar nos autos que as alegações apresentadas (fls. 123- 132) são 

apenas cópia das alegações de fls. 86-94, daí que as aperfeiçoadas se apresentem 

deficientes, o que as torna imperceptíveis quanto ao seu objecto.  

É por nós consabido que o objecto do recurso é a própria decisão recorrida, posição 

doutrinária acolhida pelo nosso legislador quando afirma que as decisões judiciais podem 

ser impugnadas por via de recursos (art.º676.º do C. P. Civil). A este propósito, vide posição 

defendida pelo Prof. Castro Mendes, in P. Civil, Vol. II, pág. 20, 1999.  
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Com efeito, não é demais relembrar que o n.º1 do art.º690.º do C.P. Civil dispõe o seguinte: 

“O recorrente deve apresentar a sua alegação, na qual concluirá pela indicação dos 

fundamentos por que pede a alteração ou anulação da decisão."  

E o n.º 3 do mesmo dispositivo legal acrescenta: "Quando as conclusões faltem, sejam 

deficientes ou obscuras, ou nelas se não especifique a norma jurídica violada, o juiz ou 

relator deve convidar o recorrente a apresentá-Ias, completá-las, esclarecê-Ias, ou 

sintetizá-Ias, sob pena de não se tomar conhecimento do recurso."  

Assim, é entendimento desta Câmara que a motivação das alegações enuncia, 

especificamente, os fundamentos do recurso e termina com a formulação de conclusões, 

deduzidas por artigos, em que os Apelantes resumem as razões do pedido. As conclusões 

do recurso são, pois, proposições sintéticas que emanam do que se expôs e considerou ao 

longo da motivação. Dito por outras palavras, as conclusões destinam-se a resumir, para o 

Tribunal ad quem, o âmbito do recurso e os seus fundamentos (sublinhado nosso). 

 As conclusões das alegações devem ser, como não podiam deixar de ser, um resumo 

explícito e claro da fundamentação das questões equacionadas pelo Apelante, visando, à 

luz do princípio da cooperação, facilitar a realização do contraditório e balizar a decisão.  

 

Com a exigência das conclusões, o legislador pretendeu que se resumissem as razões de 

facto e de direito que revelassem merecer censura à decisão impugnada.  

 

Com efeito, o âmbito do recurso, como já dissemos, determina-se pelas conclusões das 

alegações dos Apelantes, só se devendo tomar conhecimento das questões que tenham 

sido suscitadas no corpo das alegações propriamente ditas. Por isso, as conclusões da 

motivação de recurso são muito importantes, porque são as questões nelas contidas que 

serão objecto do recurso, ou seja, de que pretende, efectivamente, recorrer e quais as 

normas violadas de forma concisa. Neste sentido, ver Fernando Amâncio Ferreira, in 

Manual dos Recursos em Processo Civil, 6.ª edição, pág. 168, 2005. A jurisprudência dos 

acórdãos proferidos no âmbito dos processos n.ºs 906/09, 938/09 e 1424/09 também vai 

neste sentido.  
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Desta sorte, e pelos fundamentos expostos, somos a afirmar que, em face do vício 

constatado e por ser insanável, inexiste o objecto do presente recurso.  

 

- Decisão: 

  

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

conhecer do recurso por falta de objecto.  

Custas pelo apelante e procuradoria a favor do C.G. Justiça que se fixa em 

100.000,00 (cem mil kwanzas).  

 

Luanda, 23 de Agosto de 2018 

Teresa Buta 

Agostinho Santos 

Norberto Capeça  


