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1. A razão de ser
Em 2013 foi introduzido no ordenamento jurídico (laboral) português uma nova
ação -de reconhecimento da existência de contrato de trabalho– cujo interesse e
atualidade mereceram e abordado em intervenção, logo em 2015, no âmbito de
conferência que sobre a ação de reconhecimento da existência de contrato de
trabalho, no Centro de Estudos Judiciários (no âmbito do Curso de Especialização
sobre Temas de Direito do Trabalho e de Processo do Trabalho - Ação de Formação
Contínua Tipo C, “O Processo do Trabalho no Contexto da Reforma do Processo
Civil”). Já em 2021, também, a sua integração no plano de estudos do curso de
formação online de Direito do Trabalho, promovido pelo Centro de Estudos do
Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados em que gentilmente fui
convidada a lecionar.
De 2013 aos dias de hoje o regime processual da ação de reconhecimento da
existência de contrato de trabalho sofreu duas alterações legislativas que, não
obstante, ficaram aquém das reflexões críticas que, pelas vozes da doutrina e da
jurisprudência, em torno da mesma se fizeram ouvir.
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No presente texto procura-se dar conta de algumas notas a propósito desta ação,
tendo por base numa intervenção por nós realizada em 2015, com (i)inserção da
evolução entretanto firmada e (ii) de alguns pontos que, na perspetiva do Direito a
constituir, muito poderiam vir a contribuir para o propósito, firmado, de combater a
utilização indevida do contrato de prestação de serviço nas situações que integram
verdadeiras relações de trabalho.

2. Escopo, origem e aplicação da lei no tempo
A ação de reconhecimento da existência de contrato de trabalho (ARECT),
instituída pela Lei n.º 63/2013, de 27 de agosto, 1 teve na sua génese uma Iniciativa
Legislativa de Cidadãos com o título “Lei Contra a Precariedade”,2 ao abrigo do direito
de petição consagrado nos artigos 52.º e 167.º da Constituição da República Portuguesa
(CRP), com vista a instituir mecanismos de combate à utilização indevida do contrato
de prestação de serviço nas situações em que, apesar de determinada relação ser
formalmente titulada pelas partes como contrato de prestação de serviço,
corresponda, substancialmente, a uma situação de trabalho subordinado, à qual
deveria, por isso, ser aplicado o regime laboral.3
No alcance de tal desiderato esta Lei introduziu alterações ao Código de Processo
de Trabalho (CPT)4 e ao Regime Processual Aplicável às Contraordenações Laborais e
de Segurança Social (RPCOLSS)5, lançando no ordenamento jurídico português duas
inovações:

1

Este diploma veio a ser aprofundado e alargado pela Lei n.º 55/2017, de 17 de julho, que entrou em
vigor a 18 de julho de 2017 (artigo 5.º).
2
De 16 de janeiro de 2012.
3
Cf. acórdãos n.º (TC) 94/2015, proc. n.º882/14, 94/2015 e 204/15, disponíveis in
www.tribunalconstitucional.pt.
4

Aprovado pelo DL n.º 480/99, de 9 de novembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 323/2001,
de 17, de dezembro; DL n.º 38/2003, de 08 de março; DL n.º 295/2009, de 13 de outubro, Retificação n.º
86/2009, de 23 de novembro; Lei n.º 63/2013, de 27 de agosto e Lei n.º 107/2019, de 9 de setembro.
Código (CPT) ao qual se consideram efetuadas todas as remissões sem menção expressa de origem.
5
Aprovado pela Lei n.º 107/1009, de 14 de setembro.
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a. A criação de um procedimento próprio para utilização pela Autoridade para
as Condições de Trabalho (ACT), quando esta considere estar na presença de “falsos”
contratos de prestação de serviço;
b. A instituição de um novo tipo de processo judicial com natureza urgente,
denominado ação de reconhecimento da existência de contrato de trabalho (ARECT).

3. Regime aplicável
3.1 Enquadramento substantivo
É o contrato de trabalho –ou melhor, o acordo de vontades em que se desenhaque delimita o âmbito de intervenção do Direito do Trabalho, entendido como “o
conjunto de normas jurídicas, de origem estadual ou convencional, que visa regular,
com vista à sua normalização, as relações individuais e coletivas que têm como seu
elemento unificante e desencadeante o trabalho assalariado”.6
Enquanto ramo jurídico, o Direito do Trabalho assume um carácter
acentuadamente privado, cujo paradigma é o da proteção do trabalhador, que a nível
sistemático se desenvolve num duplo objetivo: vertical, de melhoria progressiva dos
patamares de tutela do trabalhador e horizontal, de universalização progressiva da
proteção laboral. No limite este desenvolvimento horizontal vai justificar a expansão
da tutela laboral, mesmo para fora das fronteiras do trabalho subordinado,
designadamente através do favorecimento da qualificação laboral de situações de
fronteira entre o trabalho dependente e o trabalho autónomo.7
O combate ao trabalho não declarado vem preenchendo a agenda internacional,
designadamente nas políticas em defesa do Trabalho Digno, espelhado, entre outros,
na Recomendação n.º 198, da Organização Internacional do Trabalho, que exorta os
6

Jorge Leite, Direito do Trabalho, p. 79.
Maria do Rosário Palma Ramalho, Direito do Trabalho, Parte I, Dogmática Geral (Almedina), p. 48-50
(cit.).
7
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Estados Membros a (ponto 11. b)) prover para uma presunção legal de que uma relação
de trabalho existe onde um ou mais indicadores relevantes se fazem presentes, com a
finalidade de facilitar a determinação da existência de uma relação de trabalho.
A declaração judicial de existência de um contrato de trabalho, em face das
regras do artigo 342.º, n.º 1, do Código Civil, impõe a alegação e prova dos factos
integrantes do contrato de trabalho como definido pelo artigo 11.º do Código do
Trabalho (CT),8 ónus que se veio preenchendo – pela mão da jurisprudência firmada
desde ou no âmbito do Decreto-Lei n.° 49408, de 24 de Novembro de 1969 (LCT) –
através da prova de factos que o indiciavam (método indiciário) e permitir, num juízo
avaliativo global da relação contratual, concluir pela subordinação jurídica do
“trabalhador”.9
As dificuldades de prova cujo ónus recaía sobre o trabalhador presidiu à
introdução, em 2003 (artigo 12.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003,
de 27 de agosto), de uma “presunção”, logo alterada em 2016 – Lei n.º 9/2006, de 20 de
março – da existência de contrato de trabalho “sempre que o prestador esteja na
dependência e inserido na estrutura organizativa do beneficiário da atividade e realize
a sua prestação sob as ordens, direção e fiscalização deste, mediante retribuição”. A
redação positivada pouca utilidade tinha, já que exigia a prova, cumulativa, dos factos
que mais não eram do que os indícios da noção do contrato de trabalho,
acrescentando ainda a dependência do beneficiário da atividade e a inserção na
estrutura organizativa deste e esvaziando de utilidade a presunção.
Com o Código do Trabalho (2009), a uma norma presuntiva passou a bastar-se
com, ao menos, dois factos-base da presunção (artigo 12.º) para presumir a existência
de contrato de trabalho, pelo que ao julgador bastaria, num momento, verificar dos
mesmos, dispensando o trabalhador de provar todos os demais outros elementos, de

8

Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, e posteriores alterações, as mais relevantes elencadas no texto.
Assim, indícios internos como o horário de trabalho; o local de trabalho; os caracteres da
remuneração; a titularidade dos instrumentos de trabalho; o nomen juris acordado pelas partes ou
externos, como o enquadramento fiscal e de Segurança Social, entre outros.
9
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índole factual, integrantes do conceito de subordinação jurídica. Só num segundo
momento, e por via do funcionamento das regras do n.º 2 do artigo 350.º do Código
Civil, se o “empregador” lograsse a prova de factualidade que infirmasse o facto
presumido (existência de um contrato de trabalho) procederia à análise global dos
indícios em presença.10
Este é o enquadramento substantivo de qualificação do contrato de trabalho
subjacente à Lei n.º 63/2013, de 27 de agosto.

3.2 Regime adjetivo
O regime adjetivo da ação de reconhecimento da existência de contrato de
trabalho encontra-se regulado no (i) Código de Processo de Trabalho, (ii) no Regime
Processual Aplicável às Contraordenações Laborais e de Segurança Social e (iii) no
Código de Processo Civil (CPC).
No CPT as disposições que especificamente regulam a ARECT são as dos artigos
5.º-A, al. c), 26.º, n.º 1, al. i), e n.º 6, e artigos 186.º-K a 186.º-S (inseridas no título VI).
O Regime Processual Aplicável às Contraordenações Laborais e de Segurança
Social define não só a competência, como o procedimento a adotar em caso de
utilização indevida do contrato de prestação de serviços, que atribuiu à Autoridade
para as Condições do Trabalho (artigo 2.º, n.º 3, aditado pela Lei n.º 63/2013, de 27 de
agosto), como a competência territorial para conhecer da ação em apreço (artigo 15.ºA, n.º 3).
Por último, aplicam-se-lhe, subsidiariamente, as normas do CPC, como deflui do
artigo 1.º, n.º 2, al. a), do CPT.
10

Relativamente à eficácia temporal da presunção introduzida (artigo 12.º), cf., por todos, na
jurisprudência do STJ, o acórdão de 27-11-2018, p. 14910/17.2T8SNT.L1.S1, e criticamente, na doutrina,
Milena Rouxinol, Notas Sobre a Eficácia Temporal do Artigo 12.º do Código do Trabalho- A propósito do
acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 7 de outubro de 2013, Centro de Estudos Judiciários, Trabalho
Subordinado e Trabalho Autónomo: presunção legal e método indiciário [ebook em linha], e João Leal
Amado, Presunção de laboralidade: nótula sobre o art. 12.º do novo Código do Trabalho e o seu âmbito
temporal de aplicação, Prontuário de Direito do Trabalho, n.º 82, 2009, p. 159 e ss.
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4. O processo de contraordenação
Nos termos do artigo 15.º-A do RCOLSSS, introduzido pela Lei n.º 63/2013, de 27
de agosto, caso o inspetor do trabalho verifique, na relação entre a pessoa que presta
uma atividade e outra ou outras que dela beneficiam, a existência de características
de contrato de trabalho, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 12.º do Código do
Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, lavra um auto e notifica o
empregador para, no prazo de 10 dias, regularizar a situação, ou se pronunciar dizendo
o que tiver por conveniente (n.º 1).
O procedimento é imediatamente arquivado no caso em que o empregador faça
prova da regularização da situação do trabalhador, designadamente mediante a
apresentação do contrato de trabalho ou de documento comprovativo da existência
do mesmo, reportada à data do início da relação laboral (n.º 2) ou, assim não
ocorrendo, e uma vez esgotado tal o prazo, a Autoridade para as Condições de
Trabalho remete, em cinco dias, participação dos factos para os serviços do Ministério
Público junto do tribunal do lugar da prestação da atividade, acompanhada de todos
os elementos de prova recolhidos, para fins de instauração de ação de reconhecimento
da existência de contrato de trabalho(n.º 3).11

11

Para mais desenvolvimentos, a propósito do regime jurídico das contraordenações laborais, como
propostas, de iure condendo, para as competências, comunicação e conexão de processos entre a
Autoridade para as Condições do Trabalho e a Instituto de Segurança Social, I.P., Suzana Rodrigues
Duarte, O regime jurídico do procedimento aplicável às contraordenações laborais e de segurança social:
da (in)suficiência das comunicações entre a ACT e o ISS, I.P. e direito de defesa do arguido- Alterações à
Lei n.º 107/2009, de 14 de setembro. Direitos de defesa do arguido. Princípios ne bis in idem e da boa
administração, 1ª ed., Petrony, [2021], p. 217 e ss.
Ainda, João Rato, A ação especial de reconhecimento da existência de contrato de trabalho –
interrogações sobre a intervenção do Ministério Público e outras perplexidades, Para Jorge Leite Estudos
Jurídico-Laborais, I, Coimbra Editora, Coimbra 2014, p. 780 e ss.; Viriato Reis, Revista do CEJ, I, 2015:211243; do mesmo autor, As perplexidades geradas pela ação especial de reconhecimento da existência de
contrato de trabalho, O novo código de processo civil e o processo do trabalho / coordenação Maria do
Rosário Palma Ramalho, Teresa Coelho Moreira. - 1ª ed. - Lisboa: AAFDL Editora, 2016 (Estudos
APODIT 2), p. 173-192, e ainda, em obra coletiva (ebook do Centro de Estudos Judiciários), Reforma do
Processo Civil e do Processo do Trabalho; Jorge Araújo e Gama, A ação especial de reconhecimento de
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5. A ação de reconhecimento da existência de contrato de trabalho
5.1 Traços estruturantes e pressupostos processuais
A ação de reconhecimento do contrato de trabalho é uma ação declarativa,
especial, de simples apreciação e de natureza urgente, caracteres que decorrem da
disciplina constante dos artigos 26.º, n.os 1, al. i), e 6, e 48.º, n. os 2 e 3, todos do CPT.
Visa o reconhecimento da existência de um contrato de trabalho, devendo a
sentença que a reconheça fixar a data do início da relação laboral, pelo que se
enquadra na tipologia das ações declarativas de simples apreciação positiva12 – artigo
10.º, n.os 1, 2 e 3, al. a), do CPC.

5.1.1 A (in)oficiosidade da ação
O contrato de trabalho, ainda que reconhecido pelo mecanismo da ARECT, não
perde o seu carácter consensual.
A Lei n.º 63/2013 teve a sua origem no Projeto de Lei n.º 142/XII, cuja exposição
de motivos consignava “A precariedade atinge hoje cerca de 2 milhões de trabalhadores
em Portugal e o seu crescimento ameaça todos os outros. Com a situação atual,

contrato de trabalho: Análise crítica da Lei n.º 63/2013, de 27 de agosto. Um guia para a ação. Propostas
de solução, p. 37; José Joaquim Oliveira Martins, A ação especial de reconhecimento de existência de
contrato de trabalho – vinho velho em odres novos, Julgar, n.º 25 (jan.-abr. 2015), p. 199, e em Código de
Processo do Trabalho Anotado e Comentado, Almedina, Colectânea de Jurisprudência (2020), anotação
aos artigos 186.º-K e ss.; Pedro Petrucci de Freitas, Da acção de reconhecimento da existência de contrato
trabalho: breves comentários, Revista da Ordem dos Advogados, Lisboa, a. 73, n. 4 (Out.-Dez. 2013), p.
1423-1443 [em linha]; Filipe Fraústo da Silva, As Perplexidades Geradas pela Ação Especial de
Reconhecimento da Existência de Contrato de Trabalho, VII Colóquio sobre Direito do Trabalho,
Supremo Tribunal de Justiça, 21 de outubro de 2015, p. 8 [em linha]; João Correia e Albertina Pereira,
Código de Processo do Trabalho Anotado à Luz da Reforma do Processo Civil, Almedina, Coimbra, 2015,
em anotação aos artigos 186.º-K e ss.; Paula Ponces Camanho, A acção de reconhecimento da existência
de contrato de trabalho: breves reflexões (e algumas perplexidades), Estudos dedicados ao Professor
Doutor Bernardo da Gama Lobo Xavier, Universidade Católica Editora, 2015, p. 65 e ss..
12
Nas ações declarativas de simples apreciação positiva o autor em vista pôr termo a uma incerteza que
o prejudica: incerteza sobre a existência de um direito (Alberto dos Reis, Código de Processo Civil
Anotado, I, p. 15, e RLJ, Ano 80.º, p. 231).
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defrauda-se o presente, insulta-se o passado e hipoteca-se a futuro. Desperdiçam-se as
aspirações de toda uma geração de novos trabalhadores, que não pode prosperar.
Desperdiçam-se décadas de esforço, investimento e dedicação das gerações anteriores,
também elas cada vez mais afetadas pelo desemprego e pela precariedade.
Desperdiçam-se os recursos e competências, retiram-se esperanças e direitos e,
portanto, uma perspetiva de futuro”.
A teleologia e elemento histórico do diploma conferem à ARECT carácter
oficioso, regime-regra nos casos de direitos indisponíveis, sendo nestes que se legitima
a intervenção do Estado, sem dependência do impulso das partes.13
Consubstancia-se na iniciativa e tramitação processual decorrerem como uma
verdadeira tarefa estatal, independente da vontade e da atuação dos particulares: o
Estado age oficiosamente, não necessitando de impulso particular, para que se
desencadeie todo o processo, com vista -in casu– ao reconhecimento da existência de
uma relação laboral e a fixação da data do seu início.
Este entendimento mereceu, desde a sua versão inicial, acolhimento maioritário,
tanto na doutrina como na jurisprudência.14
A linearidade de tal natureza não resultava -defendemos anteriormente– 15 do
regime legal, tal como instituído pela Lei n.º 63/2013, de 27 de agosto, na sua versão
original.
Assim apontava o elemento literal da interpretação, já que, não podendo ser
considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um
13

O elemento racional ou teleológico da interpretação consiste na razão de ser da norma (ratio legis),
no fim visado pelo legislador ao editar a norma, nas soluções que tem em vista e que pretende realizar.
Como resulta do artigo 9.º do Código Civil, a interpretação da lei não deve cingir-se à sua letra, mas
deve reconstituir, a partir dos textos, o pensamento legislativo, tendo sobretudo em conta a unidade
do sistema jurídico, as circunstâncias em que a lei foi elaborada e as condições específicas do tempo
em que é aplicada (n.º 1).
14
Na jurisprudência ver listagem no final, considerando-se as siglas: TC (Tribunal Constitucional); STJ
(Supremo Tribunal de Justiça); TRP (Tribunal da Relação do Porto); TRL (Tribunal da Relação de
Lisboa; TRC (Tribunal da Relação de Coimbra); TRE (Tribunal da Relação de Évora) e TRP (Tribunal da
Relação de Guimarães).
15

Nossa intervenção em 2015, referenciada.
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mínimo de correspondência verbal (artigo 9.º, n.º 2, do Código Civil), ainda que
imperfeitamente expresso, o legislador não quis – no que persiste até à data-, elencar
a ARECT nos processos de oficiosa, que constam do n.º 3 do artigo 26.º do CPT.
Com efeito, o artigo 26.º do CPT foi alterado pela Lei n.º 63/2013, de 27 de agosto,
e pela Lei n.º 107/2019, de 9 de setembro.16
Na primeira o legislador aditou a alínea i) ao já existente n.º 1 e um n.º 6 ao
preceito, respetivamente, elencando a ação de reconhecimento da existência de
contrato de trabalho nos processos de natureza urgente (al. i)), e consagrando que na
ação de reconhecimento da existência de contrato de trabalho a instância se inicia
com o recebimento da participação (n.º 6).
Intocado deixou –e para a questão ora em análise– o n.º 3, nos termos do qual
“as ações a que refere a alínea e) do n.º 1 (emergentes de acidente de trabalho e doença
profissional) correm oficiosamente”.17
Tal como o fez, nas alterações introduzidas pela Lei n.º 107/2019, de 09 de
setembro.
Como a oficiosidade das ações não é o seu regime regra, mas o regime excecional,
defendemos -em 2015- que na sua versão originária a ação não tinha natureza oficiosa.
Não se desconhecendo que a apreensão literal do texto, ponto de partida de toda
a interpretação, é já interpretação, embora incompleta, pois será sempre necessária
uma “tarefa de interligação e valoração, que excede o domínio literal”18, levando em
consideração, ainda, os elementos histórico e sistemático, 19 ambos apontam, agora,

16

As atualizações aos Códigos que se elencam são apenas as ocorridas após a entrada em vigor da Lei
n.º 63/2013, de 27 de agosto.
17 Ressalva nossa.
18
José Oliveira Ascensão, O Direito - Introdução e Teoria Geral, 11.ª edição (revista), Almedina, 2001, p.
392.
19
Compreende a consideração de outras disposições que formam o complexo normativo do instituto
em que se integra a norma interpretada, isto é, que regulam a mesma matéria (contexto da lei), a
consideração de disposições legais que regulam problemas normativos paralelos ou institutos afins
(lugares paralelos), bem como o lugar sistemático que compete à norma interpretanda no
ordenamento global, e ainda a sua consonância com o espírito ou unidade intrínseca de todo o
ordenamento jurídico.
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no sentido de que o processo corre sem o impulso processual das partes no contrato
que se visa reconhecer, o que vale por dizer sem o impulso do empregador ou do
trabalhador.
Com efeito, se o legislador, no regime legal vigente de 1 de setembro de 2013 a 31
de julho de 2017, admitia que as partes que do contrato transigissem sobre o objeto do
processo, prevendo que o julgamento se iniciava com uma “tentativa de conciliação”
que consubstanciava a “audiência de partes” mencionada na epígrafe do preceito
(artigo 186.º-O, n.os 1 e 2, do CPT), desde 1 de agosto de 2017 esta deixou de existir,
tendo sido revogada com a entrada em vigor das alterações introduzidas pela Lei n.º
Lei n.º 55/2017, de 07 de julho (artigo 5.º).
Para concluir que com a alteração introduzida o legislador aproximou o
reconhecimento da existência de um contrato de trabalho (e data de início) no elenco
dos direitos de existência e exercício necessários, em que a vontade das partes se torna
irrelevante, quer no plano prático, quer no plano jurídico: a necessidade do exercício
do direito não se traduz em sanções ao titular que não o exerça, mas atua de outra
forma, através do suprimento dessa omissão pela atividade oficiosa de um órgão do
Estado, normalmente o Ministério Público”.20
O mesmo é dizer que a ação de reconhecimento da existência de contrato de
trabalho é oficiosa.

5.1.2 O tribunal competente
São materialmente competentes os juízos do trabalho, como decorre dos artigos
65.º do CPC e 126.º, n.º 1, al. b), da Lei da Organização do Sistema Judiciário.21

20

João de Castro Mendes, Pedido e Causa de Pedir no Processo do Trabalho, in Curso do Direito
Processual do Trabalho, Suplemento à Revista da Faculdade de Direito da Faculdade de Lisboa, Lisboa
(1964), p. 132.
21
Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, alterada pelo artigo 2.º da Lei n.º 40-A/2016, de 22 de dezembro (esta
em vigor a partir de 1 de janeiro de 2017).
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Na ação de reconhecimento da existência de contrato de trabalho, a instância
inicia-se com o recebimento da participação – artigo 26.º, n.º 6 do CPT –22 a remeter
aos serviços do Ministério Público junto do juízo do trabalho da “área de residência
do trabalhador”, conforme decorria do artigo 15.º-A, n.º 3, da Lei n.º 107/2009, de 14 de
setembro.23
Norma especial, que afastava o regime da competência territorial a que alude a
seção II, do capítulo II, título II, do CPT.
A partir de 1 de agosto de 2017, data de entrada em vigor das alterações
introduzidas pela Lei n.º 55/2017, de 17 de julho, à Lei n.º 107/2009, de 14 de setembro
(artigo 5.º), a participação dos factos será remetida para os serviços do Ministério
Público junto do Juízo do Trabalho do lugar da prestação da atividade.
Esta alteração corresponde à que melhor se adequa à possibilidade de se verificar
a existência de várias situações potencialmente fraudulentas (em que o teriam de ser
remetidas tantas participações quanto o número de trabalhadores), pois (i )confere ao
Ministério Público (MP) uma visão mais nítida e global daquela concreta realidade
empresarial; (ii) é a que melhor permite aquilatar de uma análise nestes moldes ser
potencialmente geradora de desigualdades; e (iii) concentra num único tribunal, o
julgamento da ARECT e da apreciação de um eventual recurso da decisão final no
processo contraordenacional, cujo juízo do trabalho competente sempre seria, tal
como designado pelo artigo 34.º do RPCOLSS, o do lugar em cuja área territorial se
haja verificado a contraordenação (e não o da residência do trabalhador).24

22

Norma que, por especial, derroga a regra do artigo 259.º do CPC.
Com a entrada em vigor da Lei da Organização do Sistema Judiciário (LOSJ), aprovada pela Lei n.º
62/2013, de 26 de agosto, tal norma deve ser interpretada por referência aos serviços do Ministério
Público junto da instância central - seção do trabalho - “da área da residência do trabalhador” (artigo
126.º, n.º 1, al b)), e com a redação conferida pela Lei n.º 40-A/2016, de 22 de dezembro, junto dos Juízos
do Trabalho (artigo 81.º, n.ºs 1, 2 e 3, al. h)), daquela área da residência.
24 Neste sentido, Paula Ponces Camanho, ob. cit., p. 66.
23
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5.1.3 Os sujeitos processuais
A Lei n.º 63/2013 prevê que possam intervir nos autos (sujeitos processuais) (i) o
Ministério Público, (ii) o empregador e (iii) o trabalhador.

5.1.3.1 O Ministério Público
O Ministério Público age no exercício de uma competência própria, definida pela
Lei (artigo 186.º-K, do CPT) e é parte legítima (artigo 30.º, n.º 3, do CPC)25.
Age, além do mais, enquanto órgão constitucional de administração da justiça,
dotado de autonomia e independência, garantida pela Lei - artigo 219.º, n.º 2, da CRP.
Tal competência e autonomia próprias foram apreciadas e verificadas na
jurisprudência do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal de Justiça, bem
como das Relações.26
Apreciada a autonomia do Ministério Público -artigo 219.º, n.º 2, da CRP– o
Tribunal Constitucional (acórdão n.º 94/2015) firmou jurisprudência no sentido de
que “(…) o Ministério Público pode, em face da análise que faça da participação da ACT,
entender que a mesma não contém os elementos necessários que permitam a
instauração da ação judicial. Essa liberdade de apreciação decorre necessariamente da
autonomia do Ministério Público, constitucionalmente garantida. A ocorrer tal
situação, o Procurador da República deverá, a nosso ver, proferir um despacho a
fundamentar o seu entendimento quanto à falta de viabilidade da ação, e promover o
arquivamento do processo”. Aí se fez constar que tal intervenção “desenvolve-se no
quadro da autonomia do Ministério Público, constitucionalmente garantida (artigo
219.º, n.º 2, da Constituição) e reafirmada no respetivo Estatuto, que estabelece, no
artigo 2.º, que o Ministério Público «goza de autonomia em relação aos demais órgãos

25

Artigo 30.º.
Cf. listagem, a final, mas com enfoque no acórdão (TC) n.º 94/2015, proc. 822/14 (com retificação
ordenada no acórdão n.º 116/2015).
26
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do poder central, regional e local» (n.º 1) e caracteriza a mencionada autonomia pela
sua vinculação a critérios de legalidade e objetividade e pela exclusiva sujeição dos
magistrados do Ministério Público às diretivas, ordens e instruções previstas na lei (n.º
2)”.
Com o artigo 5.º-A., al. c), do CPT, redação da Lei n.º 55/2017, de 17 de julho, o
Ministério Público tem legitimidade ativa nas ações de reconhecimento da existência
de contrato de trabalho e procedimentos cautelares de suspensão de despedimento
regulados no artigo 186.º-S.

5.1.3.2 O “empregador”
Aos paradoxos normativos da Lei n.º 63/2013, de 27 de agosto, a que se faz
referência neste texto, acrescem os terminológicos, como o da designação dos sujeitos,
designadamente o “empregador” e o “trabalhador”.
O réu será aquele que beneficia e a quem foi prestada a atividade, pela pessoa
singular que a tal se obrigou, mediante retribuição – artigos 11.º e 12.º do CT.
Contra ele deve ser configurada a ação do Ministério Público, que a lei desde
logo –e em momento prévio ao reconhecimento do vínculo laboral- designa de
empregador, prevendo a sua citação e atribuindo-lhe legitimidade (passiva) para
contestar -artigos 186.º-L, n.os 2 e 3, do CPT e artigo 30.º do CPC.27

5.1.3.3 O “trabalhador”: parte principal ou acessória?
Àquele que se obrigou a prestar uma atividade, no âmbito de organização e sob
autoridade de outrem, mediante retribuição, no enquadramento normativo dos

27

Sem embargo da nota, o paradoxo afigura-se mais conceptual do que substantivo, já que no momento
em que prevê a sua intervenção nos autos o legislador já considera haverem sido verificados factos dos
quais se presume a existência de contrato de trabalho, aliás, feitos constar do auto remetido a juízo.
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artigos 11.º e 12.º do CT, é designado pela Lei n.º 63/2013, de 27 de agosto, antes do
reconhecimento do vínculo, de “trabalhador”.
Previu-se a intervenção do “trabalhador” no artigo 186.º-L, n.º 4, do CPT, com a
sua notificação da data de audiência de julgamento e advertência de que pode aderir
ao articulado do Ministério Público ou apresentar de articulado autónomo e constituir
advogado.
Se no que concerne à posição processual do Ministério Público e do empregador
o legislador os colocou como partes principais, já o trabalhador, por dubiamente
definida, ocupa posição distintamente conceptualizada ora como parte principal, ora
como parte acessória, ora como num tertium genus.
Sustentando que tem intervenção acessória nos autos, para auxiliar o Ministério
Público por ter um interesse jurídico em que a decisão do pleito seja favorável a este
último, na medida em que é titular de uma relação jurídica cuja consistência prática
ou económica depende da declaração de reconhecimento de contrato de trabalho e
seu início, a legitimar a sua intervenção -artigo 326.º, n.º 1 e 2 do CPC.28
Este entendimento veio a ser o acolhido por grande parte da jurisprudência.29
Em sentido distinto, sustentando que a posição do trabalhador na ação especial
de reconhecimento da existência de contrato de trabalho corresponde a um tertium
genus, dependente da forma de intervenção por si gizada.
Assim, caso o trabalhador não intervenha na ação, entende-se que não pode ser
tido como parte principal ou sequer assistente. Já se o “trabalhador” vier a aderir aos
factos apresentados pelo Ministério Público ou apresentar articulado próprio,
entende-se que deverá ser considerado parte principal.30
A lei, também aqui, não foi clara.

28

Viriato Reis e outros, ob. cit.

29

Cf. lista, a final.
J. Joaquim Oliveira Martins, ob. cit.

30

Online, abril de 2022 | 14

A ação de reconhecimento da existência de contrato de trabalho
2013-2021: de iure condito e de iure condendo
Cristina Martins da Cruz

A tese da assistência tem como base estruturante o entendimento de que na ação
de reconhecimento da existência de contrato de trabalho estão subjacentes interesses
de ordem pública e como orientação finalística a salvaguarda desses interesses,
mediante o reforço do papel do Ministério Público enquanto parte - em todo o
processo - principal e na versão, então existente, originária da Lei.31
Na versão originária, ao invés do que sucede em matéria de direitos
indisponíveis, a Lei n.º 63/2013, de 27 de agosto, (i) atribuiu efeito cominatório
semipleno (revelia operante) à falta de contestação e (ii) previa a possibilidade de
conciliação em audiência de partes- artigos 186.º-M e 186.º-O, do CPT.
Em nosso entender, a posição do trabalhador não se encontra dependente do
seu modo de intervenção e, ainda que a ela não seja alheia, não está condicionada pela
natureza, pública ou privada, dos interesses em jogo ou sequer é reclamada pela
salvaguarda da posição do MP na ação.32
Partes – figura, essencialmente, processual, embora com fundas raízes
substantivas – são as pessoas pela(s) qual(ais) ou contra a(s) qual(ais) é requerida,
através da ação, a providência judiciária.
Sobre elas, sejam ou não os sujeitos da relação material litigada, recairá o
encargo de pagamento das custas; a elas se cinge, em princípio, a eficácia da sentença
proferida na ação; e é em relação a elas que há de determinar-se quem pode ou não
depor como parte ou como testemunha.33
O que caracteriza a posição dos assistentes, enquanto partes acessórias, é que,
pese embora gozem dos mesmos direitos e estejam sujeitos aos mesmos deveres da
parte assistida, a sua atividade está subordinada à da parte principal, não podendo
praticar atos que esta tenha perdido o direito de praticar, nem assumir atitude que
31

“O que não pode é sustentar-se que o trabalhador é parte principal, mas não pode divergir
substancialmente da posição do MP, na medida em que tal violaria frontalmente o princípio do acesso à
justiça, e o direito a um processo equitativo, consagrados nos art. 20.º da CRP e no art. 6.º da CEDH”
(Viriato Reis e outros, cit., p. 180).
32
A intervenção do “trabalhador” nem resulta por via incidental, cf. artigos 311.º e seguintes do CPC.
33
Antunes Varela, ob. cit., p. 107.
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esteja em oposição com a do assistido. Assim, havendo divergência insanável entre a
parte principal e o assistente, prevalece a vontade daquela -artigo 328.º do CPC.
Em decorrência deste regime: (i) não poderá o mesmo sustentar posição
conflituante com a defendida pelo MP; (ii) está limitado no número de testemunhas
que pode apresentar, (iii) não pode recorrer desacompanhado do MP se defender
posição distinta da sufragada na petição inicial e (iv) o efeito de caso julgado da ação
apenas o vincula se intervier no processo, tudo como decorre dos artigos 327.º, n.º 1,
328.º, n.º 1 e 2, e 332.º, 631.º, n.os 1 e 2, todos do CPC.
Colhidos estes ensinamentos, o legislador –com a alteração introduzida pela Lei
n.º 55/2017, de 17 de julho, e nos termos que acima se referiram a propósito da
oficiosidade da ação– suprimiu, desde 1 de agosto de 2017, a conciliação na audiência
de partes, não se reclamando agora uma orientação finalística de salvaguarda do papel
do Ministério Público enquanto parte principal.
Do regime legal vigente desde a criação da ação de reconhecimento da existência
de contrato de trabalho resulta que, sempre, nela o trabalhador pôde intervir, ou não,
e, intervindo, fazê-lo de forma totalmente autónoma à do Ministério Público: o regime
legal da ação de reconhecimento da existência de contrato de trabalho permite a
intervenção do trabalhador, enquanto titular de interesses protegidos e com ela
prosseguidos, mas também subsiste sem a sua intervenção, atribuindo a prossecução
de tais interesses ao Ministério Público.
Como, aliás, salientou a jurisprudência do Tribunal Constitucional no já
referenciado acórdão (TC) n.º 94/2015, “o referido regime contém suficientes garantias
de esta vontade do trabalhador poder ser expressa nos autos e levada em conta, de modo
a que tal situação não seja tratada como sendo um caso de trabalho subordinado. Com
efeito, o artigo 186.º-L, n.º 4, do Código de Processo de Trabalho, determina que,
simultaneamente com a notificação da data da audiência de julgamento, sejam
remetidos ao trabalhador o duplicado da petição inicial e da contestação,
simultaneamente «com a expressa advertência de que pode, no prazo de 10 dias, aderir
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aos factos apresentados pelo Ministério Público, apresentar articulado próprio e
constituir mandatário» e o artigo 186.º-O, também do Código de Processo de Trabalho
prevê, no seu n.º 1, que «[s]e o empregador e o trabalhador estiverem presentes ou
representados, o juiz realiza a audiência de partes, procurando conciliá-los».
Independentemente das eventuais deficiências técnicas deste regime, (…), a verdade é
que o mesmo garante a intervenção nos autos, quer do trabalhador, quer da entidade
empregadora, sendo facultada ao trabalhador, a oportunidade processual de tomar
posição quanto às circunstâncias concretas em que desenvolve a sua atividade, podendo,
além do mais, invocar que se pretendeu vincular num regime que não o do contrato de
trabalho (designadamente, por não querer estar sujeito a nenhuma relação de
subordinação jurídica ou por estar vinculado a uma relação jurídica de um específico
tipo contratual que não lhe permite ter outra relação jurídica de natureza laboral)”
(sublinhado nosso).
Intervindo na ação, o trabalhador deve ser tido como parte principal.34
Posição que lhe permite optar por aderir à posição do Ministério Público ou
apresentar articulado próprio (n.º 4 do artigo 186.º-L), caso em que, como sustentou
o Tribunal Constitucional, pode assumir posição que esteja em direta oposição com
aquela e apresentar meios de prova -incluindo prova testemunhal- limitado apenas ao
numero (de testemunhas) que decorre do artigo 186.º-N, n.º 3, do CPT,
independentemente daquele que já haja sido apresentado Ministério Público.35
E, ainda, quanto à possibilidade de recorrer da decisão independentemente do
Ministério Público e do efeito do caso julgado.36

34

No mesmo sentido, poucos meses depois da intervenção em que tal sustentámos, Filipe Fraústo da
Silva, As Perplexidades (…), p. 8.
35
Posição, aliás, que será a única consentânea com a possibilidade de o trabalhado defender posição
distinta do Ministério Público e mais consentânea como espírito do regime processual em análise.
36
Mais adiante iremos retomar este tema e fazer referência ao mesmo.
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5.1.4 O interesse em agir: o interesse público
O interesse em agir não teve, na doutrina dominante, reconhecimento
consensual no elenco dos pressupostos processuais.
Manuel Andrade pronunciou-se no sentido de se tratar não de um simples
pressuposto processual, mas de uma condição da ação, pois a falta do interesse
processual significa não ter o demandante razão para solicitar e conseguir a tutela
judicial pretendida37.
Castro Mendes nega que a utilidade da ação e o interesse em agir sejam
pressupostos processuais (e, muito menos, condições da ação), cuja eficácia restringirse-ia ao campo limitado das custas judiciais38.
Miguel Teixeira de Sousa considera o interesse em agir numa realidade que não
se destaca da figura da legitimidade39.
Anselmo de Castro critica a posição de Castro Mendes e defende a tese de que
o interesse em agir é um pressuposto processual autónomo40.
Antunes Varela destaca a diferença entre legitimidade e interesse em agir e
integrou, sem hesitações, o interesse em agir entre os pressupostos processuais
referentes às partes.41
A jurisprudência hodierna admite, de forma pacífica, que o interesse em agir
integra o elenco dos pressupostos processuais, cuja falta ocorre quando a pretensão
em concreto formulada pelas partes não assume uma verdadeira dignidade
jurisdicional, seja por falta de um direito subjetivo ou interesse legítimo a
salvaguardar, seja quando estes possam ser salvaguardados por uma intervenção não
judiciária.

37

Noções Elementares de Processo Civil, 1979, p. 82.
Direito Processual Civil, vol. II, 1974, p. 195.
39
A legitimidade singular em processo declarativo, separata BMJ, 1979, p. 41 e s., e anotação ao acórdão
STJ de 15-06-1978, Revista de Direito e Estudos Sociais, Ano XXV, 1 e 2.
40
Direito Processual Civil Declaratório, vol. I, 1981, p. 121.
41
Manual de Processo Civil, 1985, p. 181.
38
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A falta de interesse em agir configura uma exceção dilatória inominada,
conducente à absolvição da instância (artigos 278.º, n.º 1, al. e); 576.º, n.º 1, e n.º 2; 578.º,
todos do CPC).42
De conhecimento oficioso.43
O pressuposto do interesse em agir mereceu acolhimento na jurisprudência dos
tribunais superiores.44
Neles se sustenta que o regime dos preceitos que preveem a presente ação
especial, de simples apreciação positiva, ressalta o interesse público.
Tal é, aliás, o que resulta da razão de ser da respetiva Lei a apontar o sentido de
que “O objetivo indicado no artigoº 1.º desta Lei, ou seja, a instituição dos referidos
mecanismos, corresponde a uma intervenção marcadamente política de resposta a um
grave problema social, e, quanto a nós, a um culminar de anteriores alterações
legislativas (…) com o propósito de se atingir um nível de “decent work”(…), — tal como
propugnado por instâncias internacionais-, e de se eliminar o fenómeno da precariedade
laboral.
A utilização indevida da figura do contrato de prestação de serviços, em relação de
trabalho subordinado, não é um fenómeno novo, e conduz, inclusivamente, à
concorrência desleal entre empresas. Conforme se refere no relatório elaborado pelo
Grupo de Ação Interdepartamental da Organização Internacional do Trabalho: “(…)
para a empresa empregadora, a possibilidade de subcontratar tarefas ao trabalhador por
conta própria “dependente” constitui uma oportunidade de poupar custos e de -no fundopartilhar o risco empresarial. A empresa empregadora não se vê obrigada a pagar
contribuições para a segurança social, seguros ou direitos relativos a férias e dias

42

Neste sentido, cf. acórdão TRL de 08-10-1983, CJ, 1982, tomo IV, p. 121; acórdão STJ de 03-05-1985,
CJ/STJ, 1985, tomo II, p. 61, e acórdão TRE de 13-03-1986, CJ, 1986, t. II, p. 265.
43
Cf. Professor Lebre de Freitas, Introdução ao Processo Civil, p. 27, nota 17.
44
O acórdão TRL de 10-09-2014, Proc. n.º 1344/14.0.
Importa mencionar que, com fundamentação antagónica se pronunciou o acórdão TRL de 24-09-2014,
o qual, no entanto, trata de questão distinta, que é a da posição do trabalhador que, intervindo nos
autos, desiste do pedido neles formulado.
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feriados; as transações relacionadas com a gestão de recursos humanos estão reduzidas
ao mínimo e não há lugar a procedimentos e pagamentos com o fim da relação negocial
entre as partes (…)”45.
A estes -concorrência desleal, decent work, sustentabilidade da Segurança Socialinteresses se ligam, conexamente, direitos do trabalhador que não se esgotam no
desenvolvimento da atividade a que se obrigou e no recebimento da correspetiva
retribuição, como, exemplificativamente, os da formação profissional, direitos de
natureza previdencial ligados à proteção da parentalidade e proteção na doença e
acidentes de trabalho.
Interesses que derivam jurídico-geneticamente da relação jurídico-laboral.
Permitimo-nos assim concluir que o interesse público prosseguido pela Lei n.º
63/2013, de 27 de agosto, é um interesse, não apenas público de natureza complexa.
O que se pretende com o regime da ação de reconhecimento da existência de
contrato de trabalho é combater a utilização indevida do contrato de prestação de
serviço nas situações em que, apesar de determinada relação ser formalmente titulada
pelas partes como contrato de prestação de serviço, corresponda, substancialmente, a
uma situação de trabalho subordinado, à qual deveria, por isso, ser aplicado o regime
laboral – sendo este o interesse público subjacente à atuação do Ministério Público
nesta matéria.46
Nele se alcançando algo mais do que a simples decomposição dos direitos e
obrigações em que se projetam os deveres do trabalhador e empregador, previstos,
grosso modo, nos artigos 127.º e 128.º do CT, mas no qual se inclui o interesse do
trabalhador em ver definida a qualificação jurídica do contrato que desenvolve com o
empregador.

45
46

Pedro Petrucci de Freitas, ob. cit.
Cf. acórdãos (TC) 94/2015 e 204/15, ambos disponíveis in www.tribunalconstitucional.pt.
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5.1.4 O patrocínio judiciário
Sendo a ARECT uma ação que admite sempre recurso de apelação para a
Relação, a regra seria a da constituição, obrigatória, de mandatário, quer para o
empregador, quer para o trabalhador, este quando apresente articulado próprio artigo 40.º, n.º 1, al. b), do CPC.
Este regime resulta afastado pelo (especial), vertido no artigo 186.º-O, n.º 4 e
artigo 186.º-L, n.º 3, do CPT: o primeiro admite a possibilidade de as partes não terem
constituído mandatário, contendo uma verdadeira derrogação àquela regra geral, (…)
reforçável com a previsão do n.º 4 do artigo 186.º-L, relativa à possibilidade de o
trabalhador aderir aos factos apresentados pelo Ministério Público, apresentar
“articulado” próprio e constituir mandatário; o ultimo, reportando-se à exigência de
duplicados da petição inicial e da contestação, os quais, ao menos no caso desta, são
dispensados por força da obrigatoriedade de seu envio por transmissão eletrónica de
dados quando seja constituído mandatário (artigos 144.º, n.º 1 e 7 e 148.º, n.º 6 do
CPC).47
Já em fase de recurso o patrocínio judiciário por Advogado é obrigatório, como
decorre dos artigos 40.º, n.º 1, al. c), do CPC, e 186.ºP, do CPT.

5.2 O iter processual
5.2.1 A fase inicial: o início da instância e a petição inicial
Recebida em juízo a participação -registada e distribuída nos serviços judiciaisinicia-se a instância (art. 26.º, n.º 6, do CPT).48

47

Filipe Fraústo da Silva, ob. cit.
Não se acompanha a posição de João Rato, no sentido de que a distribuição é providenciada por
despacho do Ministério Público (ob. cit., p. 788-780): ao iniciar-se a instância os autos têm de estar
intentados nos serviços judiciais: o início da instância não depende de acto do Ministério Público, mas
da entrada da participação. Neste sentido, Viriato Reis, ob. cit.
48
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Será então apresentada ao Ministério Público, a quem foi dirigida: o processo
não compreende, por não estar elencado nos casos previstos no artigo 226.º, n.º 4, do
CPC, a prolação de despacho judicial, liminar, de remessa dos autos ao Ministério
Público para tal finalidade (propositura da ação), pelo que tal apresentação é um acto
oficioso da secretaria.
O Ministério Público dispõe do prazo de 20 dias para intentar a ação,
apresentando a petição inicial e juntando os elementos de prova – artigo 186.º-K, n.º
1.
Cabe-lhe a decisão de, no prazo concedido pela norma, apresentar, ou não tal
articulado, não tendo o legislador inserido na ação o inciso “sempre” que consignou
(artigo 37.º do RPCOLSS) em sede de impugnação judicial da decisão administrativa.49
Trata-se, por conseguinte, de um prazo para prática de um acto processual numa
instância que já se iniciou, como resulta do artigo 26.º, n.º 6, cujo decurso preclude o
direito de o praticar e, por conseguinte, um prazo processual (artigo 138.º do CPC)
perentório -artigo 139.º do CPC e seguintes, ex vi do artigo 1.º, n.º 2, al. a), do CPT, que
extingue o prazo de apresentar a petição, e não um prazo substantivo que extinga o
direito de ação em si.50
Tanto assim que pode até nem o fazer: recebida a participação, o Ministério
Público “dispõe de todas as informações necessárias para avaliar da existência de
indícios de uma situação de prestação de atividade aparentemente autónoma em
condições análogas ao contrato de trabalho e para apresentar a correspondente petição
inicial em juízo, desde que entenda haver elementos suficientes para o efeito”, valoração
que

se

desenvolve

no

quadro

da

autonomia

do

Ministério

Público,

constitucionalmente garantida (artigo 219.º, n.º 2, da Constituição).

49

Em sentido contrário, entendendo que não cabe ao MP discutir a bondade da intervenção e a
apreciação da ACT, cf. João Rato, ob. cit., p. 794.
50
Os acórdãos STJ de 06-05-2015, proc. 327/14.4TTLRA.C1S1 (Pinto Hespanhol), 14-052015, proc.
363/14.0TTLRA.C1.S1 (Melo Lima) e 26-05-2015, proc. 325/14.8TTLRA.C1.S1 (Leones Dantas), já supra
melhor mencionados.
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Iniciada com a participação, a falta de apresentação da petição inicial constitui
exceção dilatória inominada, conducente à absolvição do réu da instância.51

5.2.2 A fase dos articulados
Sendo apresentada petição inicial, o empregador é citado para contestar em 10
dias –artigo 186.º-L, n.º 2– também aqui independentemente, e em regra, de despacho
judicial, já que as diligências atinentes à citação obedecem à regra da oficiosidade, só
dependendo os actos da secretaria de despacho prévio nos casos especialmente
previstos na lei – artigo 226.º, n.os 1 e 4, do CPC.
Regime aplicável por força do artigo 1.º, n.º 2, al. a), do CPT.
Se o empregador não contestar, é sustentável o entendimento de que seria
melhor, de lege ferenda, citar sempre o “trabalhador” antes de qualquer decisão
judicial, até pelo interesse que este pode ter em defender não se tratar de um contrato
de trabalho (o que não é uma possibilidade meramente teórica, bastando pensar, por
exemplo, na hipótese de o “trabalhador” não poder celebrar contratos de trabalho por
ter celebrado um contrato – de trabalho para um terceiro ou de outra natureza – em
que se acordou essa proibição ou por receber uma prestação social que impeça que,
concomitantemente, exerça essas funções), evitando que, à sua revelia, se decida pela
laboralidade do contrato (não se vendo, aliás, como poderia depois o “trabalhador”
reagir judicialmente para afastar essa decisão, que nunca o vinculará se não tiver sido
citado).52
Em sentido diverso, dir-se-á que nas ações especiais o iter processual é o que
vem definido pelo legislador, que, in casu, não prevê tal intervenção.
A par do elemento literal da interpretação apontam no sentido oposto (i) quanto
aos argumentos desenvolvidos por quem sustenta tal citação, o facto de o pacto de

51
52

Acórdão (TC) 94/2015 e Viriato Reis e Diogo Ravara, ob. cit.
Joaquim Oliveira Martins, Revista Julgar (…).
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exclusividade não anular o contrato de trabalho celebrado em sua violação (sendo, ao
invés, causa de incumprimento da cláusula de exclusividade no contrato em que a
mesma haja sido aposta) e (ii) a jurisprudência entretanto já desenvolvida pelo
Supremo Tribunal de Justiça, a sustentar que, mesmo em caso de nulidade, ela será
objeto de apreciação noutra ação que não a de reconhecimento da existência de
contrato de trabalho.53
Por último, também não aponta nesse sentido o alcance do caso julgado, pelas
razões que adiante se explanarão.

5.2.3 A gestão processual
5.2.3.1 Efeito cominatório semipleno
Em caso de falta de contestação, o juiz profere, no prazo de dez dias, decisão
condenatória, a não ser que ocorram, de forma evidente, exceções dilatórias ou que o
pedido seja manifestamente improcedente, como deflui do texto do artigo 186.º-M do
CPT.
O inciso “condenatória” consentia a atribuição de efeito cominatório pleno,
inicialmente defendida por parte da doutrina.54
Pese embora a natureza pública, complexa, dos interesses em causa, e a
utilização da expressão, pelo legislador, de que é proferida “decisão condenatória”,
somos de opinião de que se consagrou, inequivocamente, uma revelia operante,
entendida como aquela em que a falta de contestação conduz à confissão dos factos
articulados pelo autor (Ministério Público).
Considerarem-se os factos, alegados pelo autor, como confessados, não
determina que o desfecho da lide seja, necessariamente, aquele que o demandante

53
54

Cf. listagem, a final.
Joaquim Oliveira Martins, Revista Julgar (…).
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pretende, na medida em que o juiz deve, depois, julgar a causa aplicando o direito aos
factos admitidos (efeito cominatório semipleno).
Efetivamente, o efeito cominatório pleno -que vigorou até à revisão do CPC de
95/96 nos processos sumário e sumaríssimo-, circunscreve-se, hoje, a algumas
disposições dispersas e excecionais conduzindo à imediata condenação do réu,
mesmo nos casos de inconcludência da petição inicial.
Já no efeito cominatório semipleno, apesar dos factos, alegados pelo autor, se
considerarem admitidos, o juiz fica liberto para julgar a ação materialmente
procedente, mas também para (i) abster-se do conhecimento do mérito, quando se
verifique uma falta insanável de pressupostos processuais (ii) julgá-la apenas
parcialmente procedente, ou por parte da pretensão ser infundada ou por reduzir os
montantes indemnizatórios peticionados (artigo 566.º, n.º 2, do Código Civil), ou
mesmo para (iii) julgá-la integralmente improcedente.55
O legislador consagrou a condenação no pedido, “com exceção da possibilidade
de ocorrerem, de forma evidente, exceções dilatórias ou o pedido ser manifestamente
improcedente” -artigo 186.º-M do CPT– que é sempre uma decisão de mérito (efeito
cominatório semipleno).
Ainda em abono deste entendimento56, reiterando o que se disse a propósito do
“rigor” terminológico da Lei na designação das partes, também aqui o legislador usou
o mencionado inciso em harmonia com o enquadramento substantivo da ação de
reconhecimento da existência de contrato de trabalho: se a participação foi remetida
ao Ministério Público por a ACT verificar a existência de factos que integram a base
da presunção (artigo 12.º) e, ao propor a ação, podendo não o fazer, o Ministério
Público deles não se afasta, a decisão condenatória é a que, fora as exceções vertidas
na norma, por regra, se seguirá (elemento sistemático da interpretação).

55

Ver Lebre Freitas, 2.º, p. 268.
Aliás também mais recentemente adotado pela doutrina inicialmente discordante- Joaquim Oliveira
Martins, Código do Processo de Trabalho (…), p. 244 (em anotação ao artigo 186.º-M).
56
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5.2.3.2 Termos posteriores aos articulados
Existindo contestação, e se a ação tiver de prosseguir, pode o juiz julgar logo
procedente alguma exceção dilatória ou nulidade que lhe cumpra conhecer ou decidir
do mérito da causa.
Se não houver essa decisão final do processo, o juiz marca, sem qualquer prévio
acordo das partes (artigo 186.º-N, n.º 2), data para a realização da audiência final, a
qual deve ter lugar no prazo de 30 dias.57
As partes são notificadas da data designada para a audiência final, designação
que é a que resulta das alterações introduzidas pela Lei n.º 107/2019, de 9 de setembro,
que visou adequar o CPT à nomenclatura do CPC.58
Relativamente ao trabalhador, tal acto deverá obedecer às regras da citação, já
que se trata de o chamar, pela primeira vez, ao processo – artigos 219.º, n. 1, do CPC e
23.º do CPT– sendo-lhe remetidos os duplicados da petição inicial e da contestação,
“com a expressa advertência de que pode, no prazo de dez dias, aderir aos factos
apresentados pelo Ministério Público, apresentar articulado próprio e constituir
mandatário” –artigo 186.º-L, n.º 4, do CPT.59
O processo não compreende, assim, a possibilidade de apresentação de outros
articulados ou de reconvenção.60
As provas são oferecidas na audiência final, podendo cada parte apresentar até
três testemunhas –artigo 186.º-N, n.º 3.

57

O prazo no qual deve ser marcada a audiência final é meramente ordenador. A regra de agendamento
afasta-se do regime do artigo 151.º do CPC.
58
Paulo Duarte Santos, anotação aos artigos 186.º-L e segs., Brevíssimas notas sobre as alterações ao
Código de Processo do Trabalho, Centro de Estudos Judiciários [ebook em linha].
59
A citação deverá ser determinada pelo Juiz, já que no n.º 4 do artigo 186.º-L apenas consta que os
duplicados da petição inicial e da contestação são remetidos ao trabalhador simultaneamente com a
notificação da data da audiência final, com a expressa advertência de que pode, no prazo de 10 dias, aderir
aos factos apresentados pelo Ministério Público, apresentar articulado próprio e constituir mandatário.
Além do disposto no artigo 226.º, n.º 4, al. d), do CPC, ex vi do artigo 23.º do CPT, também a adequação
do acto de “notificação” consagrado na norma caberá ao juiz.
60 Neste sentido, o teor do artigo 186.º-O, n.º 8: “(…) a sentença que reconheça a existência de um
contrato de trabalho fixa a data do início da relação laboral”.
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O legislador não previu a intervenção da secretaria para notificar as testemunhas
(que podem nem ser indicadas nos articulados), referindo o momento da sua
apresentação, sem vedar o da sua indicação em momento anterior.
Se assim é, de iure condendo, muito se ganharia, na defesa do interesse público
que cabe ao Ministério Público e do andamento célere do processo, que, antecipando
a sua especial posição na ação, se consignasse a hipótese de notificação das
testemunhas que aquele não se comprometesse a apresentar, evitando que, em sede
de audiência final, este venha invocar uma –vaticinada- dificuldade em fazê-lo, e
requerendo a cooperação do tribunal mediante a sua notificação -artigos 6.º, n.º 1, e
7.º, n.º 4, do CPC e artigos 23.º e 27.º, do CPT.
Neste sentido concorre, ainda, o facto de a ação de reconhecimento da existência
de contrato de trabalho ter sido desenhada no pressuposto de que a relação contratual
se encontra ativa:61 é o que decorre do teor literal dos artigos 15.º-A, n.º 1, do RGCOLSS,
186.º-R e 186.º-S, estes do CPT.62
Em tais casos a dificuldade de trazer a juízo testemunhas que dependem
economicamente do empregador é acrescida.
Analogamente, o legislador já reconheceu que interesses relevantes impõem ao
tribunal medidas para tornar efetivo o direito das partes, não só na invocação, mas na
demonstração dos factos em que alicerça os seus direitos, como sucede nos casos de
assédio em que a notificação das testemunhas é efetuada pelo tribunal– artigos 66.º,
n.º 2 e 1.º, n.º 2, al. b).

61

João Rato, ob. cit.
O procedimento contraordenacional inicia-se com a verificação, pelo inspetor do trabalho, na
relação entre a pessoa que presta uma atividade e outra ou outras que dela beneficiam, a existência de
características de contrato de trabalho; O início dos prazos a que se reporta o artigo 186.º-R não
contempla qualquer hipótese de rutura da relação, de facto, ter ocorrido antes do início do
procedimento e o procedimento cautelar só está concebido para o despedimento entre a data de
notificação ao empregador do auto de inspeção.
62
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5.2.4 A audiência final: a decisão
A audiência realiza-se dentro de trinta dias, não sendo aplicável o disposto nos
n.os 1 a 3 do artigo 151.º do CPC, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho.
Desde 1 de agosto de 2017, com a entrada em vigor da Lei n.º 55/2017, de 17 de
julho, a audiência deixou de ser iniciada com uma outra, designada de audiência de
partes – artigo 186.º-O, n.º 1, do CPT, na qual era admitida a conciliação, por nós
entendida então como o alcance de um acordo consistente no reconhecimento (por
confissão do pedido ou por transação) da existência de um contrato de trabalho.
Tratava-se de um «acordo de “estrita legalidade”, à semelhança do que sucede no
processo emergente de acidente de trabalho, não podendo relevar a eventual
manifestação de vontade das partes contrária aos indícios de subordinação jurídica e,
por isso, à verificação da presunção de laboralidade que motivaram a participação dos
factos feita ao Ministério Público pela ACT e integram a causa de pedir invocada na
petição inicial da ação».63
Também excluída fica, entendemos, a possibilidade de o trabalhador e
empregador admitirem factos por acordo, sem intervenção do Ministério Público,
inviabilizando uma qualquer transação que com eles seja consentânea ou mesmo os
exceda.
Se o trabalhador apresentar articulado próprio em que invoque um facto
impeditivo ou extintivo, poderá ser concedido ao empregador o exercício do direito
ao contraditório, no início da audiência final - artigo 3.º, n.º 4, do CPC, ex vi do artigo
1.º, n.º 2, al e), do CPT.64
Após, produzem-se as provas que ao caso couberem, não sendo motivo de
adiamento a falta, ainda que justificada, de qualquer das partes ou dos seus
mandatários, caso em que a inquirição das testemunhas é efetuada pelo juiz -artigo
186.º-O, n.os 2 a 4, do CPT.
63
64

Acórdão TRL de 08-10-2014.
Assim, Pedro Petrucci de Freitas, ob. cit., p. 1442.
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A audiência é gravada – artigos 155.º do CPC e 1.º, n.º 2, al. a), do CPT.
Se ao juiz parecer indispensável, para boa decisão da causa, que se proceda a
alguma diligência, suspende a audiência na altura que reputar mais conveniente e
marca logo dia para a sua continuação, devendo o julgamento concluir-se dentro de
30 dias.
Finda a produção de prova, pode cada um dos mandatários fazer uma breve
alegação oral.
A sentença, sucintamente fundamentada, é logo ditada para a ata e, quando
reconheça a existência de um contrato de trabalho, fixa a data do início da relação
laboral– artigo 186.º-O, n.os 7 e 8.
Na fixação de tal data não está o julgador adstrito ao que haja sido alegado pelas
partes, podendo fixar uma outra, que resulte dos factos provados65.
Deve ainda o julgador fixar o valor da causa, o qual, por se tratar de interesses
imateriais, será € 30 000,01 -artigos 303.º, n.º 1, do CPC, 44.º, n.º 1, da LOSJ e 186.º, n.º
2, do CPT.
A decisão proferida pelo tribunal é oficiosamente notificada ao trabalhador, à
ACT e ao Instituto da Segurança Social, I.P. – artigo 186.ºO, n.º 9, do CPT.
Aqui chegados imposta deixar uma nota final, crítica, ao regime em vigor, atrás
traçado.
Desde 9 de outubro de 2019, com a entrada em vigor da Lei n.º 107/2019, de 9 de
setembro, o legislador, dissemos, visou adequar o CPT à nomenclatura do CPC.
A tal esforço de adaptação passou despercebida a epígrafe do artigo 186.º-O, que
continua a confundir o acto de julgar (o julgamento, de facto, ou direito, inerente à
decisão a proferir) com a diligência processual (audiência final), pese embora o
esforço com que o fez nos artigos precedentes.

65

Cf. acórdão TRC 13-11-2014 (Ramalho Pinto), já supra referenciado.
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Também, não refletindo tudo o que já se fez consignar na abundante
jurisprudência dos Tribunais (judiciais e constitucional) a propósito da verdadeiro
autor e titular do(s) interesse(s) protegido(s), ainda que o legislador haja revelado a
preocupação de afastar a conciliação e suprimindo a audiência de partes, conferiu-se
a faculdade de alegar brevemente apenas aos mandatários, deixando ao juiz e à
doutrina a tarefa de garantir o seu exercício ao Ministério Público, por recurso ao
princípio da igualdade, concebida também para as meras faculdades, como decorre
das disposições conjugadas dos artigos 4.º do CPC e 1.º, n.º 2, al. e), do CPT.
Assumindo que o Ministério Público que irá propor a ação será o do Juízo do
trabalho competente - tanto que a instância se inicia com a simples participação
remetida pela Autoridade para as Condições do Trabalho – não reconhece a sua
autonomia funcional e inerentes condicionalismos, designadamente no oferecimento
da prova, em audiência, como faz em casos de relevantes interesses sociais, enquanto
garantia de acesso ao direito, como sucede nos casos de determinados interesses (cf.
artigo 66.º, n.º 2, do CPT).
Ainda, e se o trabalhador estiver presente em audiência em que a decisão seja
lida, não se vislumbra o alcance da notificação do trabalhador, introduzida pela Lei
n.º 107/2019, dela aí tomando conhecimento e sendo de todo o modo notificado pela
regra, já existente e inalterada, do artigo 24.º.
Alcançando-se, num esforço interpretativo, que o propósito da norma seja o de
acautelar a contagem dos prazos dos artigos 337.º, n.º 1 e 387.º do CT, a que alude o
artigo 186.º-R do CPT - mormente nos casos em que o trabalhador, ainda que citado,
não intervenha nos autos -, propugna-se, de iure condendo, a advertência ao início da
sua contagem, em lugar paralelo ao n.º 3 do artigo 98.º-I do CPT: ambos os preceitos
tratam da agilização entre duas formas de processo distintas e os efeitos da extinção
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da instância de uma delas nos prazos, substantivos, de prescrição e caducidade a
exercer numa outra ação.66

5.2.5 O recurso
Da sentença cabe recurso para a Relação, com efeito meramente devolutivo –
artigo 186.º-P.
Dela podem interpor recurso todas as partes, desde que tenham ficado vencidas
– artigo 631.º, n.º 1, do CPC, ex vi do artigo 1.º, n.º 2, al. a), do CPT.
Este é o regime aplicável relativamente ao trabalhador, o qual pode como
concretizou a jurisprudência do acórdão (TC) n.º 94/2015- até sustentar uma posição
diferente do Ministério Público.
Não poderá defender-se que o reconhecimento judicial da existência de contrato
de trabalho forma caso julgado na ação comum de impugnação de despedimento
intentada pelo trabalhador e, a par, não se reconhecer ao trabalhador legitimidade
para dela recorrer, excluindo o valor de tal caso julgado com respaldo no regime do
artigo 332.º, al. a), do CPC: o próprio regime da intervenção tem inerente um escopo
de economia processual e se o trabalhador pode apresentar articulado próprio, terá
de ser-lhe admitido fazer prova dos factos e direito em que sustente a sua posição, não
se encontrando no texto da lei, qualquer limitação expressa.67
Na fase de recurso é ainda obrigatória a constituição advogado, já que a exceção
ao regime-regra do artigo 40.º do CPC, nos termos gizados pelo artigo 186.º-O, n.º 4,
do CPT, supramencionados, apenas está consagrado, até à fase do julgamento, nada
resultando do regime especial (artigos 186.º-K a 186.º-S) relativamente à fase de
julgamento, na qual o patrocínio judiciário se impõe por força da alínea c) do primeiro
dos referenciados preceitos.

66
67

“(…) o juiz (…) informa o trabalhador do prazo de que dispõe para intentar ação com processo comum”.
Acórdão TRP de 10-07-2019, p. 11.093/17.1T8PRT.P1.
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5.3 Os efeitos e extensão da sentença: os prazos de prescrição e caducidade e o
caso julgado
5.3.1 Os prazos de prescrição e de caducidade
O prazo de prescrição de um ano, para fazer valer os créditos emergentes do
contrato de trabalho, da sua violação ou cessação (artigo 337.º, n.º 1, do CT), bem como
o prazo de sessenta dias que o trabalhador dispõe para intentar a ação de impugnação
do despedimento (artigo 387.º, n.º 2), “contam-se a partir da decisão final transitada
em julgado” (artigo 186.º-R do CPT).
Nesse caso, a data relevante (dies a quo) para a contagem dos prazos previstos
nos artigos 337.º, n.º 1 e 387.º, n.º 2 do CT, será a do trânsito em julgado da ação que
afirma a existência de contrato de trabalho e não, como sucede em geral, a data da
rutura, de facto, da relação jurídica.
A razão de ser, parece-nos, radica na definição do direito inerente ao caso
julgado.

5.3.2 O caso julgado
É pacífico o entendimento de que a força do caso julgado abrange o trabalhador
quando for parte principal ou acessória e haja intervindo na ação.
O caso julgado verifica-se se se repete uma causa com os mesmos sujeitos, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido – artigos 580.º e 581.º do CPC.
Tem como limites os que decorrem dos próprios termos da decisão, já “a
sentença constitui caso julgado nos precisos limites e termos em que julga” (artigo 621.º
do CPC).
O instituto do caso julgado exerce duas funções, uma negativa e outra positiva:
a primeira é exercida através da exceção dilatória do caso julgado (exceptio rei
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judicatae), a qual tem por fim evitar a repetição de causas, implicando uma tríplice
identidade: repete uma causa com os mesmos sujeitos, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido – artigos 580.º e 581.º do CPC; a segunda é exercida pela sua autoridade,
não tanto enquanto conclusão do silogismo judiciário mas no próprio silogismo
considerado no seu todo que conduz à decisão proferida: o caso julgado incide sobre
a decisão como conclusão de certos fundamentos e atinge estes fundamentos
enquanto pressupostos daquela decisão.68
Esta pode funcionar independentemente da verificação da predita tríplice
identidade, pressupondo, todavia, a decisão de determinada questão que não pode
voltar a ser discutida: a sua força material abrange, para além das questões
diretamente decididas na parte dispositiva da sentença, as que sejam seu antecedente
lógico e necessário.69
Por outro lado, a identidade de sujeitos define-se sob o ponto de vista da sua
qualidade jurídica (quando são portadoras do mesmo interesse substancial) – acórdão
STJ de 21-03-2013, Proc. 637/1999.L1.S1 (Granja da Fonseca) – e não interesse direto,
que define a legitimidade (artigo 30.º do CPC).
A apontar no sentido de que a decisão que reconheça que entre um
determinado empregador e um determinado trabalhador existiu um contrato de
trabalho se lhes impõe, com força de caso julgado.
Intuito reforçado na última alteração, conferida pela Lei n.º 107/2019, de 9 de
setembro, que introduziu quanto à notificação oficiosa da decisão ao “trabalhador”, já
previamente citado, e cujo alcance será o de abranger a hipótese de este não praticar
nenhum dos atos consentidos no n.º 4 do artigo 186.º-L, nem comparecer em

68

Prof. Lebre de Freitas, Código de Processo Civil Anotado, vol. 2, 2.ª ed., p. 354 e Prof. Miguel Teixeira
de Sousa, O Objecto da Sentença e o Caso Julgado Material, BMJ, 325, p. 49 e segs.
69
Acórdãos do STJ de 23-11-2011, Proc. 644/08.2TBVFR.P1.S1 (Pereira da Silva), de 21-03-2013, Proc.
3210/07.6TCLRS.L1.S1 (Álvaro Rodrigues) e Miguel Teixeira de Sousa (Estudos sobre o Novo Processo
Civil, p. 579).
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audiência (em que tomaria conhecimento da mesma, gravada e transcrita para a ata,
como resulta do n.º 7 do artigo 186.º-O).

5.4 Os casos específicos da extinção da relação laboral
Como se referiu, a ação de reconhecimento da existência de contrato de trabalho
foi desenhada no pressuposto de que a relação contratual se encontra ativa.
Extinguindo-se a relação jurídica durante a propositura da ação, atenta a
natureza dos interesses em jogo, a mesma não conduzirá à extinção da instância,
designadamente por inutilidade superveniente da lide.
A impossibilidade ou inutilidade superveniente da lide, a qual ocorre quando a
relação processual sucumbe por se tornar inútil a decisão final sobre a demanda artigo 277.º, al. e), do CPC.
Nestes casos, a relação processual, desprovida de um dos elementos vitais, sucumbe
por se tornar impossível, ou porque já é inútil a decisão final sobre a demanda.70
Como se refere no acórdão proferido pela RL, de 17-12-2014, Proc.
1332/14.6TTLSB.L1-4, “(n)ão consubstancia impossibilidade superveniente da lide o facto
da «trabalhadora», já após a acção ter sido instaurada, fazer cessar a relação contratual
que mantinha com a «entidade empregadora», uma vez que mantém pertinência apurar
a natureza do contrato celebrado durante a sua vigência, quer porque daí advêm para a
primeira os direitos que a lei confere aos trabalhadores vinculados por um contrato de
trabalho, quer porque resulta para a última o dever de cumprimento de obrigações fiscais
e contributivas previstas no regime geral dos trabalhadores por conta de outrem”.
Já no caso da cessação ter ocorrido antes do início da instância, e ter decorrido o
prazo de prescrição da contraordenação, afigura-se-nos que a simples definição do

70

Alberto dos Reis, in Comentário ao Código de Processo Civil, Vol. III, p. 386.
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direito não justifica a ação, nem para os efeitos do artigo 15.º-A, n.º 4, do RGCOLSS,
dada a inadmissibilidade legal daquele procedimento.71
Também assim, e em alinhamento distinto de alguma jurisprudência, quando tal
hajam decorrido os prazos referidos no artigo 186.º-R (isto é, os prazos de prescrição
e caducidade a que aludem os artigos 337.º, n.º 1 e 387.º, n.º 2, do CT): sustentar que a
ação especial, em que intervém quem não teria de intervir (designadamente o
trabalhador) mantém o seu interesse para definir o direito para efeito do
procedimento contraordenacional, suspenso, é subverter a ratio para que aquela foi
desenhada (cf. supra), com vista a usar um método de prova, presuntivo, para definir
o direito num processo que se pauta pelo princípio da presunção de inocência e
aquelas (presunções) não são admissíveis.
Ainda, porque tal efeito útil se dirige ao procedimento contraordenacional, ele
não produz efeitos contra os devedores solidários que nela não podem intervir, nem
garante a intervenção, como assistentes, das associações sindicais, como referidas no
artigo 23.º do RGCOLSS.
Nem a definição do direito na contraordenação carece da ação, já que aquele
pode ser julgado no procedimento contraordenacional.
Acompanhando-se, ainda que contra o entendimento maioritário da
jurisprudência a este propósito firmada, o que se mencionou no acórdão da RL de 0312-2014, ”(…n)este contexto, crendo-se, como afirmámos e procurámos demonstrar, que
o prosseguimento da acção não conduz a qualquer efeito útil, desde logo relativamente
ao trabalhador, é forçoso concluir não existir qualquer necessidade justificada, razoável
ou fundada, na manutenção da instância, faltando assim o interesse em agir por parte
do Ministério Público e, logo, devendo o réu ser absolvido da instância por falta da

71

Em tal caso (art. 52.º do RCOLSS), como o prazo de prescrição do procedimento é superior ao de
impugnação do despedimento e já decorrido aquele nem sequer o interesse na definição do direito
para efeito da contraordenação, suspensa, tem razão de ser a jurisprudência que dele se socorre para
sustentar a utilidade da lide (acórdão TRG de 22-10-2015, proc. 811/14.0T8BRG.G1 – quanto aos
fundamentos e não ao fundo, já que, in casu, tal prescrição não teria ocorrido).
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verificação desse pressuposto processual inominado, com a consequente extinção da
instância”.

6. Notas conclusivas
Volvidos quase oito anos desde que foi instituída, o regime processual da ação
de reconhecimento da existência de contrato de trabalho giza-se num quadro bicéfalo:
a par, o Regime das Contraordenações Laborais e da Segurança Social e o Código de
Processo de Trabalho, alterado por duas vezes em 2017 (cf. Leis n.º 55/2017, de 17 de
junho, e n.º 107/2019, de 9 de setembro).
Das fortes críticas –ou perplexidades, como refere a doutrina– que lhe foram
dirigidas, designadamente pela persistência na falta de clareza do legislador quanto
às partes (principais/acessórias) ou aos poderes da mesmas e interesses prosseguidos,
algo se avançou no sentido de firmar a indisponibilidade do direito -suprindo a
audiência de partes com vista à conciliação entre empregador e o trabalhador, da qual
estava arredado o Ministério Público – mas deixando assimétrico o estatuto das
mesmas. Assim, o Ministério Público continua a não ter consagrada na lei a faculdade
de alegar na audiência final; ao trabalhador consigna-se a obrigatoriedade de
notificação da decisão final, mas não se vê taxativamente reconhecido o direito a
recorrer, deixando fluir a jurisprudência que, negando tal direito, vem a justificar tal
recusa com respaldo na perda do efeito do caso julgado, esvaziando uma ação que se
diz de reconhecimento da existência de contrato de trabalho, dos efeitos na esfera dos
seus verdadeiros titulares.72
Desenhada para relações ainda vigentes -como decorre do regime de inspeção
pela Autoridade para as Condições de Trabalho; da providência para acautelar o
despedimento após a notificação do auto e a cessação; do regime de início, e não de
suspensão, dos prazos de caducidade e prescrição do direito de impugnação do

72

Acórdão TRP de 18-05-2020, proc. 15931/19.6T8PRT.P1.
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despedimento e dos créditos pela execução e cessação do contrato de trabalho após o
trânsito da sentença (para que serve fixar-se o dies a quo para o exercício de direitos a
partir do reconhecimento de um pressuposto destes, que é a relação de trabalho, se
tal reconhecimento não produz o efeito do caso julgado?) - a ação vê-se
jurisprudencialmente convertida numa causa de suspensão do procedimento
contraordenacional (ou da execução).
Firmada a legitimidade do Ministério Público para a ação, a tutela efetiva dos
interesses que lhe cumpre defender não merece reconhecimento nas diligências a
observar pelo Tribunal para garantir o seu exercício, designadamente na intervenção
oficiosa para produção de prova que este entenda apresentar em juízo.
A razão de ser da ação de reconhecimento da existência de contrato de trabalho
radica na definição do direito inerente ao caso julgado.
Consagrando-se, de iure condendo, a intervenção, a título principal do
trabalhador, e a inerente legitimidade para recorrer; a igualdade das partes em todo o
processo, com a faculdade de alegar na audiência final, pelo Ministério Público; o
reconhecimento da superioridade do interesse por este prosseguido, com a
notificação oficiosa das testemunhas (ou outras provas) que entenda indicar, em
analogia o regime do assédio (artigos 66.º, n.º 2 e 1.º, n.º 2, al. b), do CPT); e a
advertência, na comunicação oficiosa da decisão final condenatória, para a contagem
dos prazos de exercício de direitos, em analgia com o regime da ação de impugnação
judicial da regularidade e licitude do despedimento (artigo 98.º-I, n.º 3, do CPT) muito
se ganharia em prol da efetiva utilidade da ação e em defesa da presunção, aliás legal,
de que o legislador soube exprimir o seu pensamento de forma adequada.73

73

Artigo 9.º, n.º 3, do Código Civil.
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