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1ª Secção da Câmara do Trabalho 

 

ACÓRDÃO 

 

PROC. N.º 20/2012  

 

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, Júlia Raúl Francisco, 

residente em Luanda, bairro Marçal, rua Senado da Câmara, n.º 36, veio intentar Acção de 

Conflito Individual de Trabalho, com processo sumário, contra Horald G.F. Klein, com 

sede em Luanda, rua da Missão n.º 77, pedindo que a Requerida:  

1. «Seja condenada no pagamento de USD 16.300,00 (dezasseis mil e trezentos 

dólares americanos), a título de compensação indemnizatória.  

2. Seja condenada no pagamento dos honorários do advogado da Requerente, no valor 

de USD 5.000,00 (cinco mil dólares americanos)» 

 

Para sustentar a petição, a Requerente arrolou os seguintes factos:  

 

«A Requerente prestou serviços na casa do Requerido como empregada doméstica 

desde o longínquo dia 1 de Julho de 1994, exercendo diversas actividades, 

designadamente cozinhar, lavar roupa de casa e a do restaurante, bem como limpar, 

arrumar a casa e cuidar da sua mãe de idade avançada, de quase um século, já 

falecida.  

No pretérito ano de 2000, para além do trabalho retrocitado, a Requerente passou a 

prestar serviço no restaurante Fixe Paradise, actual Chimarron, como cozinheira, 

tornando-se autêntico “pau para toda obra”.  
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Apesar de toda esta carga de trabalho, a Requerente nunca auferiu um salário 

condigno, ganhando os míseros USD 200 por mês, ao longo desses cerca de 14 

anos de serviço, árduo e extenuante, sem horário definido, pois vezes sem conta a 

Requerente trabalhava das 8 às 23 horas, dependendo do capricho do Sr. Klein.  

O Requerido nunca se dignou em incrementar o salário da Requerente, nem tão-

pouco cumpria os preceitos legais da Lei Geral do Trabalho, de entre os quais a 

obrigação que impende sobre toda a entidade empregadora de pagar os subsídios 

de férias e de Natal, mantendo a Requerente em estado de semiescravatura, tendo 

gozado férias em apenas 4 anos, dos cerca de 14 anos em que esteve ao seu 

serviço.  

Para o cúmulo desses abusos todos, no transacto ano de 2006, a Requerente foi 

forçada a interromper os parcos dias de férias a que tinha direito, ao ser chamada 

repentinamente para retomar o serviço 10 dias antes do seu termo, numa atitude de 

quase agressão, chamando nomes feios e ofensas morais graves, comportamento 

semi-selvagem com que se habituou a tratar os trabalhadores ao seu serviço.  

Perante tal quadro, nunca teve a Requerida outra alternativa senão suportar todos 

esses maus-tratos serviçais e humilhações, num país onde a lei obriga a todas as 

entidades empregadoras a tratar os trabalhadores, tanto da função pública quanto 

os do sector empresarial e doméstico, com respeito, urbanidade e dignidade.  

O quadro mais dramático de tudo o que antecede aconteceu no pretérito dia 2 de 

Outubro de 2006, quando o Sr. Klein entendeu despedir a Requerente do serviço, 

sem justa causa, alegando não ter mais que fazer, pelo que já não precisava dos 

seus préstimos e que fosse imediatamente para a sua casa.  

Com o móbil de obter informações sobre o real motivo dum despedimento tão 

abusivo quanto ilegal, no pretérito dia 26 de Fevereiro do ano em curso, a 

Requerente dirigiu-se humilde e respeitosamente à casa do patrão, porém este 

recusou-se terminantemente em recebê-Ia, limitando-se a ofendê-Ia com 
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impropérios e palavras das mais feias deste mundo, tendo ficado chocada e 

arrependida de lá ter ido.  

Embora a lei preveja indemnização em caso de despedimento de um trabalhador por 

iniciativa do empregador, o Sr. Klein sempre fez ouvidos de mercador e olhos de 

cego no que concerne às suas obrigações de empregador, assumindo um 

comportamento escravocrata, à boa maneira dos recuados tempos dos séculos XVII 

e XVIII, violando os comandos injuntivos da lei laboral.  

Reza o artigo 261.º da Lei Geral do Trabalho do Estado Democrático e de Direito de 

Angola que o despedimento de um trabalhador deve ser precedido de um aviso 

prévio de 30 a 60 dias, o que o Requerido sempre ignorou.  

Ora, o artigo 261.º do mesmo diploma legal determina que, em caso de 

despedimento de um trabalhador sem aviso prévio, o valor da indemnização a que o 

trabalhador tem direito obtém-se multiplicando o seu salário base pelo n.º de anos 

de antiguidade de serviço.  

No mesmo diapasão alinham os artigos 263.º e 147.º, que determinam o pagamento 

de indemnizações por não reintegração do trabalhador despedido e violação do 

direito a férias do trabalhador por parte da entidade empregadora, respectivamente.  

Em cumprimento dos comandos injuntivos do artigo 307.º, o conflito laboral que opõe 

as partes contratantes foi submetido ao Ministério Público para tentativa de 

conciliação aos 03/10/07, porém não se logrou nenhum acordo entre as partes em 

conflito, facto que levou o Ministério Público a declará-la impossível, à luz da alínea 

c) do artigo 312.º do diploma legal em alusão, pelo que se decidiu remeter o processo 

a essa instância Judicial.  

Requerente e Requerido são os próprios, dotados de personalidade e capacidade 

judiciária e as partes legítimas em acção.  
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Destarte, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 232.º,261.º, 

147.º,263.º e 229.º da Lei Geral do Trabalho, de mais legislação aplicável e com o 

mui douto suprimento de V Ex.ª, vem requerer seja considerada procedente porque 

provada a presente acção, desencadeando todos os efeitos jurídico-legais»  

Juntou procuração forense (fls. 10).  

Designada data para tentativa de conciliação (fls. 11), esta não se realizou, conforme fls.13.  

Foi remarcada a tentativa de conciliação (fls. 14), esta realizou-se, conforme acta de fls. 16.  

Posteriormente, veio a Requerente dizer que no dia 4 de Outubro de 2007 foi realizada a 

tentativa de conciliação entre partes litigantes, sem que se tenha logrado nenhum acordo 

para a solução da lide, preferindo que o processo seguisse os ulteriores termos na fase 

judicial.  

Em seguida, a Mm.ª Juíza exarou despacho (fls. 21v) ordenando a correcção do R.I., que 

se mostra cumprida (fls. 28 a 30).  

Notificada, regularmente, a Requerida contestou (fls. 42 45), nos seguintes termos:  

I - POR IMPUGNAÇÃO  

«A Requerente distorce totalmente a realidade dos factos e omite outros, com o claro 

e condenável propósito de se locupletar à custa do Requerido.  

Na verdade, aceita-se por corresponder parcialmente à verdade o constante do 

artigo 1.º da Petição Inicial (doravante PI).  

Todos os demais factos alegados representam uma grosseira deformação da 

realidade. Com efeito,  

São falsos, ou não correspondem inteiramente à verdade, quando considerados 

individualmente ou no contexto em que são alegados, os factos constantes dos 
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artigos 2.º,3.º,4.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º, 10.º, 12.º e 13.º, que desde já se impugnam, nos 

termos e para os efeitos do desposto no artigo 490.º, n.º 1, do Código do Processo 

Civil, como em seguida melhor se explicará.  

A Requerente durante vários anos prestou serviço ao Requerido e também à mãe 

deste, quando era viva. 

Mas não se lembra de a Requerida ter trabalhado como cozinheira no restaurante.  

A Requerente nunca trabalhou das 8:00 às 23:00 horas de forma permanente, 

Eventualmente, em certa ocasião, em data de aniversário, tal terá acontecido, mas 

foi gratificada pecuniariamente.  

É de admirar como a Requerente, nos tempos que correm, mantenha esta 

mentalidade de escravo, pois, com tantas oportunidades que existem no país, como 

terá suportado a condição de escrava por 14 anos, por míseros USD 200,00? Tal 

não pode ser verdade.  

Relativamente ao ponto 4.º da PI, todos os anos a Requerida recebia uma 

gratificação equivalente ou superior ao que se paga como 13.º.  

O exposto no ponto 5.º da PI também não é verdade e o Requerente escusa-se a 

comentar.  

É paradoxal o dramatismo vivido pela Requerente, quando supostamente foi 

despedida, como refere no ponto 7.º da PI, uma vez que a mesma se achava 

escravizada e devia almejar a liberdade. O que ocorreu é que foi ela própria a 

entregar as chaves ao Requerido, dizendo que já não lhe queria prestar serviço, por 

ter sido repreendida por mau trabalho.  

Depois de muito tempo, a Requerente, de forma imprópria, dirigiu-se ao Requerido, 

solicitando-lhe dinheiro. Claro que este não anuiu, porque não a despediu, e por isso 



 
Tribunal Supremo 

6 
 

não tinha qualquer obrigação em indemnizá-Ia, e dada a circunstâncias em que a 

ruptura se verificou não merecia qualquer gratificação.  

Quanto ao expendido no ponto 10.º da PI, Júlia Raúl terminou a prestação de serviço 

por sua livre vontade.  

De todo o modo, a Requerente em regime de prestação de serviço sempre usufruiu 

de algum dinheiro pelos serviços prestados e todos os anos por altura da quadra 

festiva foi gratificada, felicitada e ofertada com brinquedos para os filhos (Doc. 1).  

Algumas vezes recebeu cartões de recargas para telefone, e para desenvolver os 

seus conhecimentos lhe foram pagos dois cursos de hotelaria, que ela própria 

reconheceu como positivos (Doc. 2).  

Num dos aniversários do Requerido, a mesma participou como convidada, tal como 

os outros membros da sua família e colaboradores; e por duas vezes levou a ela e 

seu filho a uma clínica para tratamento.  

Por isso, as acusações da Requerente, constituem uma grande surpresa, 

especialmente as do ponto 5.º e não só,  

Termos em que deve a presente acção ser julgada improcedente, por não provada.  

Quanto aos honorários do advogado, deve corresponder a uma compensação 

económica pelos serviços prestados e este encargo deve recair tão-somente a quem 

o contratou. De resto, no nosso sistema jurídico, cada parte suporta os honorários 

do advogado que contratou."  

Designada data para a audiência de discussão e julgamento, a mesma não se ealizou, 

conforme acta de fls. 60, o que se seguiu o despacho ao Mº.Pº., que promoveu no sentido 

de a Requerida ser multada (fls. 61).  

Em seguida, o Mandatário veio apresentar o justificativo da sua ausência (fls. 62-63).  
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Nomeada nova data para a audiência de discussão e julgamento (fls. 70), o Mandatário do 

Requerente veio pedir adiamento do julgamento, a mesma realizou-se conforme acta de 

fls. 76.  

Conclusos os autos, foi exarado o despacho ordenando que o cartório justificasse a razão 

de os documentos de fls. 75 a 77 não apresentarem o carimbo de recebimento, porquanto 

tal situação o impede o Mmº Juiz de verificar a tempestividade ou não do requerimento.  

Que, verificada a data de entrada dos documentos no livro respectivo, a Secretaria devia 

colocar o carimbo que comprova o momento os referidos documentos deram entrada na 

Secretaria do Tribunal.  

Posteriormente, o Mm.º Juiz exarou o despacho ordenando que se desentranhassem os 

documentos de fls. 75-77, e que os mesmos fossem devolvidos à procedência, por 

considerar injustificada a falta, e aplicou a multa no valor de AK.Z 30.000,00 (trinta mil 

kwanzas).  

A Requerente veio contrapor o despacho do Mm.º Juiz, considerando que cumpre ao Juiz 

remover todos os obstáculos e manobras dilatórias que possam emperrar a marcha de 

qualquer processo e, à luz dos cânones dos preceitos, vem mui humilde e respeitosamente 

requerer a V. Ex.ª se digne proferir a sentença final do processo.  

Notificado do despacho de fls 75-77, inconformado, o Requerido interpôs e em tempo 

recurso, que foi admitido como de agravo, a subir imediatamente, mas em separado e com 

efeito suspensivo (fls. 89).  

O Mm.º Juiz exarou o despacho e invocou que o Agravante foi notificado do despacho que 

admitiu o recurso e devia alegar; como não o fez, julgou deserto o recurso interposto de fls. 

88, por falta de alegações (fls. 93).  

Seguiram-se os demais termos processuais até à prolação da sentença.  
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Proferida a sentença de mérito, a acção foi julgada improcedente, verificada a excepção 

dilatória da nulidade de todo o processo e, em consequência, absolveu o Requerido da 

instância (fls. 101).  

Após a decisão a Requerente veio a fls. 105 apresentar o documento a contrapor.  

Em seguida, o Mm.º Juiz exarou despacho ordenando a junção dos documentos, porém, e 

uma vez já proferida a decisão, torna-se desnecessário pronunciar-se em relação ao 

requerimento que antecede (fls. 106).  

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

admitido como de apelação, com subida imediata e efeito meramente devolutivo (fls. 109).  

Elaborada a conta e pagas as devidas custas, a Apelante ofereceu as alegações (fls. 122-

124), com as conclusões que passamos a transcrever:  

 

  

1. «Condenar o Recorrido no pagamento de USD 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos 

dólares), a título de compensação indemnizatória, conforme atrás ficou frisado.  

2.  Condenar ainda o Requerido em custas e procuradoria condignas.  

3. Para tanto, requerer que DRAP seja citado o Recorrido, para no prazo e sob 

cominação legal apresentar alegações, querendo-o, seguindo-se os ulteriores 

termos até final»  

 

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

Nesta Câmara, distribuído o processo e submetido à revisão, foi feita a exposição na qual 

recaiu o acórdão no sentido de ser para a alteração da espécie do recurso (fls. 132-133).  

Com o despacho preliminar positivo de fls. 141, o processo seguiu com vista ao Mº.Pº., que 

promoveu no sentido da procedência do recurso (fls. 141v-142).  

Em seguida, a Relatora ordenou que fossem colhidos os vistos legais.  
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Posteriormente, houve a necessidade de os autos serem redistribuídos à 2.ª Relatora, em 

virtude de a 1.ª Relatora se declarar impedida, nos termos do art.º 122.º e segs. do CPC 

(fls.143v).  

Feita a redistribuição (tis. 144,), a 3.ª Relatora ordenou a notificação da Apelante no sentido 

de corrigir as alegações, sob pena de lhe ser aplicada a cominação do n.º 3 do art.º690.º 

do CPC, o que não se mostra cumprido (fls. 144v).  

Cumpre agora apreciar para em seguida decidir.  

- Objecto do Recurso.  

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

e das de conhecimento oficioso, pelas conclusões formuladas pela Recorrente (n.º 2 dos 

art.ºs 660.º,664.º; n.º 3 do art.º 684.º e n.º 1 do art.º690.º, todos do CPC, torna-se de todo 

imperioso sabermos se as alegações apresentadas contêm ou não objecto para o 

conhecimento do recurso.  

- Decidindo.  

Apesar de o recurso acima referido ter sido admitido e terem sido colhidos os vistos legais, 

o certo é que, nesta instância, foi proferido o despacho no sentido de a ora Apelante corrigir 

as suas alegações, especificando as normas jurídicas violadas pela sentença recorrida e 

indicar os vícios de que enferma a mesma sentença (fls. 92-94), com a advertência da 

cominação de o recurso não ser conhecido se as mesmas não fossem corrigidas.  

Proferido o despacho de aperfeiçoamento, após notificação, na pessoa do seu mandatário, 

ainda assim a Apelante fez letra morta ao ordenado no despacho supracitado e, findo o 

prazo, não apresentou novas alegações.  

 

Com efeito, podemos constatar nos autos que, apesar de o ora Apelante constituir 

mandatário e o mesmo ter sido regularmente notificado, (fls. 8-10), as alegações 

apresentadas, (fls. 110-118), são deficientes, o que as torna imperceptíveis quanto à 
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delimitação ao seu objecto, das mesmas não conseguimos descortinar com precisão qual 

objecto do recurso nem alguma questão pertinente de conhecimento oficioso.  

Na verdade, 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 Prof. Castro Mendes, in 

Processo Civil, Vol. II, pág. 20, 1999.  

Outrossim, não é demais relembrar que o n.º1 do art.º 690.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»  

 

Acrescentando o n.º 3 do mesmo dispositivo legal o seguinte:  

 

«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-las, completá-las, esclarecê-las, ou sintetizá-las, sob pena de não se 

tomar conhecimento do recurso»  

 

Assim, a motivação 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.  

 

Em nosso entender, as conclusões das alegações devem ser, como não podia deixar de 

ser, um resumo explícito e claro da fundamentação das questões equacionadas pelos 

Apelantes, visando, à luz do princípio da cooperação, facilitar a realização do contraditório 

e balizar a decisão.  
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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 do Apelante, 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, ano 2005, bem como a 

jurisprudência dos acórdãos proferidos no âmbito dos processos n.os 906/09, 938/09 e 

1424/09.  

A capacidade das partes no processo laboral de praticar actos processuais é para qualquer 

instância.  

Neste sentido, entende-se o ius postulandi como o direito de praticar todos os actos 

processuais necessários ao início e ao andamento do processo, é a capacidade de requerer 

em juízo.  

Este direito que visa facilitar o princípio constitucional da tutela jurisdicional efectiva o do 

acesso dos cidadãos ao direito e a justiça no sentido de poupar-lhe os gastos com os 

honorários de Advogados considerando, como regra, a insuficiência económica do 

trabalhador, é também neste sentido que se explica o patrocínio do trabalhador e seu 

representantes pelo Ministério Público.  

Nos termos do n.º2 do art.º9.º da Lei 22-B/92, de 22 de Setembro, o trabalhador e seus 

familiares poderão ser representados no processo pelo Ministério Público, desde que o 

solicitem expressamente.  

Trata-se de uma garantia acrescida dos trabalhadores no acesso ao direito e aos tribunais 

este regime assenta na própria natureza dos valores em causa no domínio juslaboral, 

valores esses que são de interesse e ordem pública, destinando-se no essencial esse 
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regime assegurar a igualdade real das partes já analisadas como princípio do processo do 

trabalho e não numa mera igualdade formal sua condição económica e social, a este 

propósito (vide Norberto Moisés Moma Capeça in Os Despedimentos à Luz da Nova Lei 

Geral do Trabalho, 2015, pág. 207.  

Porém, dado que a trabalhadora constituiu mandatário, como está patente dos autos, em 

nosso entender, de modo algum ela poderia beneficiar da protecção do princípio 

supracitado, porquanto a mesma está devidamente acompanhada pelo seu Ilustre 

Causídico desde o Tribunal “a quo”.  

Desta sorte, e pelos fundamentos expostos, somos a afirmar que, em virtude do vício 

constatado nas alegações oferecidas e pelo facto do mesmo ser insanável, inexiste o 

objecto do presente recurso.  

- Decisão.  

Nestes termos e fundamentos, acordam os Juízes desta Câmara em não conhecer o 

recurso, por falta de objecto. 

Sem custas, por delas estar isenta 

 

Luanda, 28 de Junho de 2018 

 

Teresa Buta 

Norberto Capeça 

Agostinho Santos 


