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1ª Secção da Câmara do Trabalho 

 

ACÓRDÃO 

 

REC. N.º 133/13  

 

OS JUIZES DA CÂMARA DO TRABALHO DO TRIBUNAL SUPREMO ACORDAM EM 

CONFERÊNCIA, EM NOME DO POVO:  

I – RELATÓRIO 

 

Na 3ª Sala de Trabalho do Tribunal Provincial de Luanda, Augusto Sebastião, 

residente no Município da Viana, Bairro Caop, veio intentar a Acção de Recurso em 

Matéria Disciplinar, com processo sumário, contra a empresa CEMTEC, LDA., com sede 

na Rua Cónego Manuel das Neves, n.º106, em Luanda, pedindo que:  

1. «A Requerida indemnize-o nos termos do disposto no n.º 1 do art.º261.º e do 

265.º ambos da LGT; 

2.  Sejam pagas as férias referente ao ano de 2007; 

3. Seja compensado do ano de 2007 e pagas as custas judiciais»  

 

Para sustentar a sua petição o Requerente alega os seguintes factos:  

«O Requerente foi trabalhador da empresa supracitada, sob contrato por tempo 

determinado durante 11 anos, isto é, desde 1997, onde exercia a função de 

pedreiro/ladrilhador, auferindo o salário de Akz 24.415,00 (vinte e quatro mil 

quatrocentos e quinze kwanzas);  

No dia 26 de Dezembro de 2007 e no dia 2 de Janeiro do ano em curso, o Requerente 

não compareceu ao local de trabalho, em função das festividades da quadra festiva;  
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No dia 7 de Janeiro quando se encontrava no local de trabalho recebeu uma 

convocatória para a entrevista marcada para o dia 8 de Janeiro de 2008, onde lhe 

foi perguntado as razões que o levaram a faltar;  

 

No dia 25 de janeiro foi informado que estava despedido da Empresa;  

A Requerida não cumpriu com o procedimento disciplinar, visto que não se reduziu 

por escrito a entrevista, documento essencial para a ponderação da decisão da 

medida disciplinar, não menciona os factos imputados ao trabalhador decorrente da 

entrevista;  

As infracções nos termos das alineas a), b),c),e d) do artigo 46º e as alíneas a) e c) 

do art.º225º da Lei Geral do Trabalho não constituem faltas graves e a ponderação 

do procedimento disciplinar daí decorrente não tem como consequência o 

despedimento imediato, sendo, neste caso, um despedimento nulo;  

Ainda assim, não existe um nexo de causalidade rigoroso, entre a infracção e a 

medida de despedimento imediato, visto que, a Requerente não tinha conhecimento 

dos compromissos contratuais com as empresas Soares da Costa, Somague e Rita 

Projecto;  

Levanta-se, aqui, dúvida da prestação desses serviços, porque é prática corrente 

essas empresas na quadra festiva entrarem em férias colectivas, o que significa que, 

elas, nos dias 26 de Dezembro e 2 de Janeiro, tenham agido em conformidade a 

típicas práticas das empresas no Pais;  

Terminou pedindo que, seja anulado o despedimento por não cumprimento do 

processo disciplinar, pois não foram mencionados os factos imputáveis ao 

trabalhador, porque a entrevista violou o previsto nos termos do n.º2 do art.º 52.º e 

n.1 do art.º228.º ambos da LGT»  
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A Requerida foi notificada, regularmente, para contestar e juntar o competente processo 

disciplinar (fls.30), porém, findo o prazo estabelecido, não juntou o respectivo articulado, 

nem tão-pouco o referido processo disciplinar - fls. 31.  

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

Proferida a sentença de mérito, foi concedido parcialmente provimento ao recurso 

interposto, anulando a medida disciplinar de despedimento e a Requerida condenada a 

reintegrar o Requerente e pagar todos os salários e os seus complementos que deixou de 

receber até a reintegração - fls.34. 

  

Notificada da sentença, a Requerida, inconformada, interpôs o presente recurso de 

Apelação, que foi admitido, subindo imediatamente, nos próprios autos, com efeito 

meramente devolutivo - fls. 53.  

No Tribunal a quo, a Requerida ofereceu as alegações, sem as devidas conclusões -fls.39.  

Elaborada a conta, pagas as devidas custas e cumpridas as formalidades legais, foram os 

autos remetidos para esta instância.  

Nesta Câmara, distribuído o recurso, feito o preparo acompanhado da multa 

correspondente, nele recaiu o despacho da Relatora ordenando a notificação da Apelante, 

no sentido de corrigir as alegações, sob pena de lhe ser aplicada a cominação do n.º3 do 

art.690.º do CPC - fls.67.  

Notificada do despacho supra-referido, a Apelante ofereceu as alegações (fls. 74), com as 

conclusões que, passamos a transcrever:  

1. «O Acórdão /3S/B-10 a fls. 30, 31 e 32 refere que, a Apelante (Requerida), apesar 

de notificada aos 28 de Julho de 2009, não deduziu contestação;  

2. Por força do Artigo 484.º do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo de 

trabalho pelo art.59.º do Dec-Exec. Nº 3/83, de 11 de Janeiro, na falta de contestação 

consideram-se confessados os factos articulados pelo autor;  
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3. Por razões que a Apelante desconhece, mas que estão necessariamente ligadas ao 

funcionamento do cartório, notificada que foi para deduzir contestação, a competente 

contestação foi deduzida, entrou no Tribunal em Julho de 2009, sem, para tal, 

mencionar o dia e não foi junta ao processo;  

4. Sucede que, só por esta razão não se compreende que a informação, datada de 

19/07/2009 de fls. 29, considere que, até essa data, a Requerida não deu entrada à 

contestação, motivando, deste modo, o despacho lavrado, que considera que tal 

contestação não foi deduzida, como expressamente o Mmo Juiz a quo afirma a fls. 

29 v, induzido em erro, por falha do cartório;  

5. Por outro lado, acresce que, a Apelante instaurou o competente procedimento 

disciplinar, por infração disciplinar grave prevista no art.º 225.º, alínea a), tendo o 

Apelado sido convocado nos termos das disposições conjugadas dos artigos 50.º, 

226.º, todos da Lei Geral do Trabalho;  

6.  Deste modo, tendo a contestação sido deduzida como se demonstra pela junção da 

contestação, não se verifica incumprimento de tal articulado, na base da qual a 

Apelante foi condenada pelo Tribunal a quo". 

 

 Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e 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 pelo Recorrente (n.º 2 dos 

arts.º660, 664º; n.º 3 do art.º684º e n.º1 do art.690º todos do C.P.C), emergem como 

questões a apreciar e decidir, sabermos:  

1. Se a Requerida deduziu a contestação em Julho de 2009.  

2. Se a informação de fls. 29v induziu ou não em erro o Mmo Juiz.  

3. Se o procedimento disciplinar seguiu ou não os trâmites estabelecidos pelos artigos 

50.º e sgts. e o disposto no art.º226.º ambos da LGT.  
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II- FUNDAMENTAÇÃO.  

A sentença recorrida julgou como provados, ipsis verbis, os seguintes factos:  

«O Requerente foi trabalhador da empresa supracitada, sob contrato por tempo 

determinado durante 11 anos, isto é, desde 1997, onde exercia a função de pedreiro 

ladrilhador, auferindo um salário de 24.415,00 Akz;  

No dia 26 de Dezembro de 2007 e no dia 2 de Janeiro do ano em curso, o Requerente não 

compareceu ao local de trabalho em função das festas da quadra festiva;  

No dia 7 de Janeiro, quando se encontrava no local de trabalho, recebeu uma convocatória 

para uma entrevista disciplinar, marcada para o dia 8 de Janeiro de 2008, onde lhe foi 

perguntado as razões que o levaram a faltar;  

No dia 25 de Janeiro, foi-lhe comunicado que estava despedido da empresa»  

  

- Decidindo.  

1 - Quanto à questão de sabermos se a contestação entrou ou não no Tribunal a quo 

em julho de 2009, afirmamos:  

A Apelante alega que, por razões que a mesma desconhece, mas que estão 

necessariamente ligadas ao funcionamento do cartório, notificada que foi para deduzir 

contestação, a referida contestação entrou no Tribunal em Julho de 2009.  

Por outro lado, o Mmo Juiz veio aos autos julgar e condenar o Apelado à revelia, com 

fundamento de o mesmo não ter deduzido o seu articulado, atempadamente.  

No caso sub judice, podemos constatar, que apesar de a Apelante ter invocado, o facto, 

segundo o qual, apresentou a sua peça processual, atempadamente, na secretaria, na 

verdade, a referida peça processual não está junta ao processo, para dar suporte às 

alegações e fazer prova do invocado, conforme o estabelecido no art.º342.º C.Civil.  
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Por outro lado, somos a constatar que, foi exarado o despacho saneador sentença, que 

condenou a Apelante no pedido formulado, com o fundamento segundo o qual, a 

contestação não terá sido oferecida, atempadamente, nos termos do disposto, no n.º 3 do 

art.º29.º da Lei n.º 9/81, de 2 de Novembro, conjugado com o disposto, no n.º 2 do art.º19.º 

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

Com efeito, compulsados os presentes autos, somos a constatar que a decisão, ora 

sindicada, partiu de uma premissa falsa, porquanto, na data em que foi aposta a 

informação, dia 19/07/2009 (fls. 31), o prazo para apresentação da contestação ainda 

estava em curso, isto é, o prazo não tinha precludido, ou seja, quando ainda estava em 

curso o prazo para apresentação da contestação.  

Todavia, analisados os autos, surpreendentemente, verificamos o seguinte:  

1. No dia 20/07, foi exarado o despacho de fls. 28, no sentido de a Requerida/Apelante 

contestar e juntar o procedimento disciplinar, no dia 20/07;  

2. Do mesmo, a Apelante foi notificada no dia 28/07/09;  

3. No dia 19/07/2009, os autos foram conclusos com informação, segundo a qual, 

constava do livro de entrada de documentos, que a Requerida tinha sido notificada, 

regularmente, para contestar, pagar o preparo e fazer prova da apresentação, 

referido o articulado, porém, analisado o livro de entrada da correspondência, a 

Apelante não deu entrada de nenhum tipo de documento algum (fls. 31);  

4. Do processo, somos a constatar que inexiste, nos autos, o termo de juntada da 

certidão de notificação do despacho supra referido, com a data de 19/07/2009, o que 

nos permitiria aferir, com segurança, a data em que a secretaria, efectivamente, 

juntou a certidão de notificação;  

5. Pela ordem cronológica dos factos, a certidão de notificação do despacho de fls.28 

é posterior à data de informação do não cumprimento do despacho de notificação, 

na medida em que, surpreendentemente, a mesma tem data posterior à informação;  
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Com efeito, para nos pronunciamos sobre a questão a decidir, nesta instância, mostra-se 

pertinente aferirmos se o aludido articulado foi ou não, efectivamente, apresentado em 

tempo ou após a preclusão do prazo, legalmente, permitido para o efeito.  

Na verdade, o facto, invocado pela ora Apelante, deve ser acolhido, na medida em que a 

aludida peça processual podia ser oferecida até o dia 04/08/2009 e não até ao dia 19/07, 

como consta e mal, da referida informação.  

Os factos supra elencados permitem-nos afirmar que o julgador decidiu e mal ao condenar 

o Requerido no pedido, nos termos do art.º29.º da Lei n.º9/81 de 2 de Novembro, 

alicerçando a sua convicção no teor da informação já referida, o que não corresponde à 

realidade dos factos patentes no processo.  

Ademais, é nosso entendimento que a decisão ora impugnada de modo algum pode ser 

acolhida, sob pena de exararmos uma decisão injusta e, quiçá, ilegal.  

Desta sorte mal andou o Tribunal.  

É entendimento desta Câmara que à Apelante deve conceder-se a oportunidade de 

apresentar nova contestação, bem como o respectivo processo disciplinar.  

 

Tendo em atenção o desfecho da 1ª questão, as das demais questões o conhecimento das 

demais questões fica prejudicado (art.º660.º, n.º2 C.P.C.) ex vi, art.º59º Dec. Exec. Conj. 

3/82, de 11 de Janeiro.  

 

Mal andou o Tribunal a quo ao decidir como o fez.  

 

- Decisão: 

 

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

o recurso e, em consequência, revogar a decisão recorrida, ordenando a junção de 
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contestação bem como o procedimento disciplinar, seguindo-se as fases 

subsequente até a prolação da sentença. 

 

Sem custas por imposição legal. 

 

Luanda, 21 de Março de 2018 

 

Teresa Buta 

Agostinho Santos 

Joaquina Nascimento 


