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ACÓRDÃO 

PROC. N.º 668/18  

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, CARDOSO NICOLAU 

ANTÓNIO MATEUS, natural de Malange, residente na rua Deolinda Rodrigues, casa n.º 

145, bairro Estalagem, intentou acção de Recurso em Matéria Disciplinar, contra a empresa 

TURA, com sede em Luanda, no bairro Rangel, largo Demóstenes de Almeida Clinton, 

pedindo:  

1. "Que sejam pagos os seus salários em atraso;  

2. Que seja indemnizado de acordo com a LGT;  

3. Que seja reintegrado".  

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

1. "Que foi trabalhador da supra citada empresa, tendo celebrado Contrato de Trabalho 

Por Tempo Indeterminado, onde exercia as funções de motorista";  

2. Que auferia o salário mensal de Akz. 44.982,00, acrescido de horas extraordinárias 

e subsídio de abono de família;  

3. Que no dia 18 de Junho de 2015 foi despedido da empresa por alegadamente ter 

transportado dezasseis passageiros;  

Conclui pedindo que o Tribunal faça justiça.  
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Notificada a recorrida para contestar (fls. 18), esta veio fazê-lo (fls. 24 a 27), como se 

reproduz:  

1. "Que efectivamente o requerente foi seu trabalhador de Outubro de 2011 a Junho 

de 2015;  

2. Que como motorista, o requerente sempre foi useiro e vezeiro no cometimento de 

infracções disciplinares, mas a requerida sempre o aplicou medidas brandas;  

3. Que no dia 05 de Junho de 2015 foi entregue ao requerente o veículo do tipo 

autocarro T - 291, pertencente à frota da requerida, para efectuar experiência devido 

a reparação de avaria a que foi submetida;  

4. Que o requerente desviou a rota, previamente programada, e pelas 17h20 foi este 

encontrado em flagrante a transportar passageiros (16), em proveito próprio, no 

autocarro em estado "reservado" ou em reparação;  

5. Que a conduta do requerente espelha bem a forma desonesta, irresponsável e 

oportunista, que poderia degenerar em danos materiais em custos elevados contra 

a requerida;  

6. Que esta conduta é reprovável, e deliberada, violando as normas pré- estabelecidas, 

facto que não ajuda na preservação de um dos pilares fundamentais da relação 

jurídico-Iaboral a CONFIANÇA, o que torna impossível manter o vínculo laboral;  

7. Que, ao abrigo do art.46.º da Lei Geral do Trabalho em vigor aquando do 

cometimento da infracção (Lei n.º 2/00), sem prejuízo dos deveres da entidade 

empregadora, ao trabalhador impende o dever de actuar com zelo e diligência, 

aproveitando a capacidade produtiva e contribuindo para a melhoria da 

produtividade;  

8. Que o incumprimento por parte do trabalhador dos seus deveres elementares dá 

direito a que a entidade patronal aja disciplinarmente contra si;  

9. Que o procedimento disciplinar e a respectiva sanção estão devidamente 

fundamentados e encontram respaldo na LGT, porque conformes aos seus artºs 46º, 
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48º, 49º - e), 53º e 225 - c), f), g) g e i), não havendo por isso lugar à indemnização 

nem reintegração;  

10. Que negam todos os factos a que porventura não se tenha expressamente 

respondido".  

Conclui, pedindo, que seja julgada improcedente a acção, porque infundada e 

inconsistente, e consequentemente seja absolvida do pedido.  

Proferida a decisão (fls. 37 a 41), o Tribunal "a quo" julgou a presente acção procedente e, 

em consequência, declarou a nulidade do despedimento, condenou a recorrida a proceder 

a reintegração do recorrente e pagar-lhe os salários e complementos desde o 

despedimento até à reintegração no valor total de Akz. 856.800,00 (Oitocentos e cinquenta 

e seis mil, e oitocentos kwanzas).  

Inconformada com tal decisão, a recorrida interpôs recurso de apelação (fls. 46, 57 a 60), 

que foi admitido como sendo o de apelação, com subida imediata, nos próprios autos e com 

efeito meramente devolutivo (fls. 48).  

Ainda, na primeira instância, o recorrente apresentou as suas alegações de recurso, com 

as seguintes conclusões:  

1. "Que pela desobediência, por violação dos seus deveres laborais fundamentais, 

cometeu o arguido as infracções previstas nos art.ºs 46º, a), b) e h), e infracções 

previstas no art.º 225º c), d) e i) da LGT;  

2. Que são gravíssimos os factos praticados pelo autor, que tinha o dever especial de 

cumprir com a orientação que foi dada;  

3. Que deve por isso revogar a decisão recorrida e a apelante absorvida do pedido;  

4. Que o Tribunal "a quo", assim também violou as disposições do arts. 38º, nº 2, 48º, 

50º e 225º c), d) e i), todos da LGT".  
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Conclui, requerendo ao Tribunal "ad quem" que seja revogada a sentença recorrida.  

O recorrido (Apelado) não apresentou contra-alegações.  

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

(fls. 73vº).  

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

sentido de negação do provimento do recurso (fls. 75 e 75vº).  

Correram os vistos legais (fls. 76 e 76vº).  

Tudo visto e ponderado, cumpre apreciar e decidir:  

II - A questão do recurso  

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

das questões de conhecimento oficioso) pelas conclusões formuladas pelos recorrentes - 

art.º 660º, n.º 2, 664º, 684º, n.º 3 e 690º, n.º 1, todos do CPC, aplicáveis ex. vi n.º 1 do art.º 

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

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

Saber se o tribunal "a quo" violou ou não as disposições dos artºs 38º, nº 2, 48º, 502 e 2252 

c), d) e i), todos da LGT.  

III - factos provados  

A decisão recorrida julgou os seguintes factos como provados:  

1. "que recorrente foi trabalhador da empresa sob contrato de trabalho por tempo 

indeterminado desde Outubro de 2011 a Junho de 2015, exercendo a função de 

motorista, auferindo um rendimento mensal de Kzs. 35.000,00;  
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2. Que contra o trabalhador foi instaurado um processo disciplinar, com a acusação de 

ter feito transporte ilícito de 16 passageiros quando efectuava uma experiência com 

a viatura T - 291, na área do Morro Bento, pelas 17h20min, no passado dia 5 de 

Junho de 2014;  

3. Que a convocatória foi entregue ao trabalhador no dia 12 de Junho para uma 

entrevista que se realizou no mesmo dia;  

4. Que na entrevista o recorrente confirma ter feito o transporte ilícito de passageiros, 

cobrando a cada um a quantia de kzs. 50,00;  

5. Que não consta no processo disciplinar o relatório, a decisão "bem como a 

comunicação da medida disciplinar ao trabalhador".  

Apreciando  

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

mesmas e conhecê-Ias.  

Saber se o tribunal “a quo” violou ou não as disposições dos art.ºs 38.º, n.º 2, 48.º, 

50.º e 225.º c), d) e i), todos da LGT.  

Para que este Tribunal se pronuncie sobre a questão objecto do presente recurso, é 

imperioso conhecermos antes da validade da medida disciplinar de despedimento imediato 

aplicada ao Recorrido.  

Para que o despedimento seja válido necessário se torna que estejamos perante a justa 

causa disciplinar e um processo disciplinar válido. Isto é, não se reputa de suficiente para 

a aplicação da medida disciplinar de despedimento imediato prevista na al, e) do n.º 1 do 

art.º49.º da LGT, que o trabalhador tenha praticado um facto que constitua infracção 

disciplinar e que seja fundamento substancial para a aplicação dessa medida disciplinar 

extintiva.  
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 A validade de qualquer medida disciplinar, que não seja uma das duas primeiras, das als. 

a) e b) do n.º 1 do art.º 49º da LGT, reclama a instauração do competente procedimento 

disciplinar válido, que siga todas as suas fases e que obedeça aos prazos estabelecidos 

pelo legislador. Pretendemos, com isso, dizer que a existência de uma situação susceptível 

de constituir justa causa disciplinar não autoriza, sem mais, o despedimento imediato, 

sendo, entretanto, necessário que o empregador proceda à averiguação do ocorrido, ouça 

o que o trabalhador tiver a alegar em sua defesa e pondere com alguma detença as 

circunstâncias do caso e a decisão a tomar (In António Monteiro Fernandes, Direito do 

Trabalho, 17ª Edição, Almedina, 2014, págs. 537).  

Em suma, referimo-nos ao processo disciplinar, cuja exigência está directamente ligada ao 

princípio segundo qual uma medida disciplinar não pode ser aplicada sem audiência prévia 

do acusado.  

Tal passa em primeira linha com a competência para o exercício do poder disciplinar laboral, 

que é da competência originária do empregador, nos termos do art.º 48º da LGT. Segundo 

o número 1 deste artigo, “ o empregador tem poder disciplinar sobre os trabalhadores ao 

seu serviço e exerce-o em relação às infracções disciplinares por estes cometidos”.  

O poder disciplinar constitui um elemento essencial do contrato de trabalho e uma 

componente imprescindível da posição do empregador nesse contrato, sendo que tal pode 

apenas se mantém enquanto vigorar o contrato de trabalho.  

É necessário interpretar a norma do nº 1 do art.º 48º porquanto a referência a "trabalhadores 

ao seu serviço" implica uma interpretação abrangente, pois, na prática, o empregador 

continua a deter e a poder exercer o poder disciplinar sobre os trabalhadores que estejam 

ao serviço de uma outra entidade, por exemplo no caso do trabalho temporário ou no âmbito 

de uma cedência ocasional, bem como de trabalhadores cujo contrato esteja suspenso, 

dada a omnipresença deste poder (in Maria do Rosário Palma Ramalho, Tratado de Direito 
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do Trabalho, Parte 11- Situações Laborais Individuais, 4ª Edição, Almedina, 2012, págs. 

640).  

Neste sentido, a norma do n.º 1 do art.º 48º é a de reconhecer a entidade que detenha o 

poder disciplinar que, algumas vezes, não coincide com a que tenha o poder de direcção, 

nas situações de desdobramento dos poderes laborais, sendo que a titularidade do poder 

disciplinar é elemento decisivo para a determinação do empregador.  

Entretanto, o n.º 2 do art.º 48º da LGT dispõe que " O poder disciplinar é exercido 

directamente pelo empregador ou pelos responsáveis da empresa, mediante delegação de 

competência expressa". Quer-se com isso dizer-se que a responsabilidade última em 

matéria disciplinar cabe ao empregador, o que pode ser importante nos casos em que o 

poder disciplinar não seja actuado pelo empregador directamente, mas sim por outros 

trabalhadores, no âmbito de uma delegação de poderes do empregador.  

Desta feita, analisado o processo disciplinar junto aos autos, facilmente podemos notar que 

o mesmo - processo disciplinar - inicia com uma convocatória, sem, no entanto, haver uma 

informação dirigida ao titular do poder disciplinar sobre a infracção disciplinar e o seu autor, 

sem o despacho que ordena a instauração do processo disciplinar. Assim, somos a concluir 

que não foi ordenada, por ninguém, seja o titular do poder disciplinar, seja o trabalhador a 

quem eventualmente delega o poder disciplinar, a instauração do referido poder disciplinar.  

Verificamos também que, depois da entrevista do trabalhador, efectuada ao abrigo do artº 

51º da LGT, não foi aplicada medida disciplinar alguma, pelo menos de forma expressa. 

Isto é, a medida disciplinar de despedimento imediato, prevista na  aI. e) do nº 1 do art.º 

49º da LGT, aplicada ao trabalhador arguido não consta do processo disciplinar, pelo que 

podemos concluir que esta foi aplicada de forma verbal.  

Mesmo tendo sido aplicada a medida disciplinar de despedimento imediato, verbalmente, 

tal não afasta a sua existência, pois, nos termos do art.º 224º, n.º 1 do Cód. Civil, “ A 
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declaração negocial que tem um destinatário torna-se eficaz logo que chegue ao seu poder 

ou é dele conhecida, as outras, logo que a vontade do declarante se manifesta na forma 

adequada". Aliás, quanto a isso, não restam dúvidas, até porque o recorrente (apelante) 

reconhece a aplicação da medida disciplinar no articulado 15º da sua contestação e no 

último parágrafo da terceira página das suas alegações e nas conclusões do recurso.  

Do processo disciplinar verifica-se a não comunicação ao trabalhador arguido da medida 

disciplinar de despedimento imediato aplicada, nos termos do n.º2 do art.º52º da LGT, o 

que se presume que a mesma foi feita verbalmente.  

O Direito do Trabalho contempla, em primeiro lugar, o que se passa a montante do 

despedimento, impondo o respeito por regras processuais e organizando um controlo das 

causas de despedimento. No plano procedimental, trata-se, afinal, de dar adequada 

expressão ao princípio do contraditório, autêntica trave-mestra do direito disciplinar (In João 

Leal Amado, Contrato de Trabalho à luz do novo Código do Trabalho, Coimbra Editora, 

2009, págs. 381).  

Com a situação acima elencada estamos perante uma violação gravosa do procedimento 

disciplinar, de tal sorte que as consequências que se pretendiam com a mesma não podem 

ser admitidas, pois estamos perante uma nulidade do despedimento nos termos do n.º 1 do 

art.º 228.º da LGT.  

Deve afirmar-se que as disposições legais invocados pelo Recorrente como tendo sido 

violadas pelo Tribunal “a quo" referem-se aos poderes de direcção e disciplinar do 

empregador, segundo no caso do último diz respeito a instauração e condução do processo 

disciplinar, com a aplicação da respectiva medida disciplinar, poderes esses que nunca 

seriam violados pelo Tribunal “ a quo “ por não ser este o empregador do recorrido.  
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Em suma, devemos mesmo afirmar que não existe processo disciplinar, o que configura 

uma nulidade absoluta insuprível, prevista no nº 5º do art.18º da Lei nº 22-B/92, de 9 de 

Setembro. 

Pelo que andou bem o Tribunal “a quo” ao decidir como decidiu. 

IV- DECISÃO 

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

improcedente o recurso interposto e, em consequência, manter a decisão recorrida.  

Custas pela Apelante e procuradoria condigna a favor do Cofre Geral de Justiça que 

se fixa em AKZ. 100.000,00.  

Registe e notifique.  

Luanda, 07 de Junho de 2018. 

 Norberto Capeça,  

Teresa Buta  

Teresa Marçal.  

 


