
DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
POR FACTO IMPUTÁVEL AO TRABALHADOR NO REGIME
INTRODUZIDO PELA LEI N.º 7/2009, DE 12 DE FEVEREIRO
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De flagrante actualidade, o presente artigo, desbrava, com originalidade e pioneirismo, algu-
mas questões colocadas pela recente revisão do Código de Trabalho (Lei n.º 7/2009, de 12 de Feve-
reiro), muito particularmente numa área nuclear: a do regime de cessação do contrato de traba-
lho por facto imputável ao trabalhador. Numa vertente de prática judiciária, analisam-se, através
de uma sedimentada reflexão pessoal, alguns pontos polémicos da revisão encetada legalmente,
anunciando dificuldades, partilhando perplexidades e procurando avançar soluções que preser-
vem e garantam princípios fundamentais desta área do Direito.

SUMÁRIO: 1. Da cessação do contrato de trabalho por causa imputável ao trabalhador no
regime introduzido pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro; 2. Da repercussão do tempo na acção
disciplinar; 3. Do procedimento disciplinar; 4. Da ilicitude do despedimento e suas consequências;
5. Da apreciação judicial do despedimento.

Uma coisa não é justa porque é lei,
mas deve ser lei porque é justa

Montesquieu

A recente revisão do Código do Trabalho, aprovada pela Lei n.º 7/2009,
de 12 de Fevereiro, veio introduzir alterações relevantes no domínio da cessação
do contrato de trabalho por causa imputável ao trabalhador, alterações essas
enformadas por uma nova sistematização da sua regulação e, sobretudo, ali-
cerçadas no que se crê ser uma alteração do paradigma da sua sustentação
e tramitação, sobretudo ao nível do procedimento que lhe dá causa e a pre-
cede e, bem assim, ao nível da subsequente avaliação e análise judiciais.

A presente reflexão, mais do que ter a pretensão de, desde já, avançar
com critérios interpretativos da lei revista, que, até pela sua novidade, sem-
pre estariam seriamente comprometidos pela ausência de labor, sobretudo
jurisprudencial, visa, sobretudo, uma análise das alterações introduzidas e
suas implicações no âmbito da relação laboral, “maxime”, a sua cessação.

O texto será sistematicamente organizado por subtítulos, sendo certo
que todas as menções que à lei se farão, sem qualquer outra indicação
quanto à sua proveniência, se referirão ao Código do Trabalho, revisto pela
Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro.
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DA REPERCUSSÃO DO TEMPO NA ACÇÃO DISCIPLINAR

Dentre os poderes que, no âmbito do contrato de trabalho, assistem à enti-
dade empregadora releva o poder disciplinar, podendo, consoante aquele que
se entenda ser o escalão de gravidade da violação imputada ao trabalhador,
ser aplicada qualquer uma das sanções a que alude o art. 328.º Uma das san-
ções susceptíveis de aplicação é o despedimento sem indemnização ou com-
pensação (cfr. a alínea f), do preceito acima enunciado). Como pressuposto
da aplicação daquela que surge como a mais gravosa das sanções discipli-
nares, na medida em que a ela está associada a extinção do vínculo laboral,
com todas as consequências pessoais e sociais a tanto inerentes, surge o tem-
pestivo exercício da acção disciplinar que trás a si associado o competente pro-
cedimento disciplinar.

O direito de acção disciplinar prescreve um ano após a prática dos fac-
tos integradores de violação de dever contratual por banda do trabalhador,
excepção feita caso tal violação integre, simultaneamente, a violação de ilí-
cito penal, caso em que o prazo prescricional é o mesmo da lei penal (cfr. o
art. 329.º/1). De todo o modo, o procedimento disciplinar deve iniciar-se nos
60 dias subsequentes àquele em que o empregador, ou o superior hierár-
quico com competência disciplinar, teve conhecimento dos factos integradores
da violação contratual por banda do trabalhador (art. 329.º/21 2). Da arti-
culação dos citados preceitos decorre, assim, que a acção disciplinar deve ini-
ciar-se nos 60 dias após o conhecimento dos factos que, praticados pelo tra-
balhador, sejam integradores da violação contratual, conquanto tal conhecimento
ocorra dentro ainda do prazo de um ano após o seu cometimento ou dentro
do prazo da lei penal, caso os factos integrem ilícito desta natureza. O decurso
dos enunciados prazos tem por efeito a preclusão do exercício do poder dis-
ciplinar, o que bem se compreende atendendo aos princípios da paz e segu-
rança jurídicas e da estabilidade das relações jurídicas. O exercício do poder
disciplinar em desrespeito pelos enunciados prazos tem, por sua vez, as con-
sequências a que, adiante, nos referiremos.

De salientar que os prazos acima enunciados poderão ser interrompidos
caso seja necessário, para fundamentar a nota de culpa, recorrer a procedi-
mento prévio de inquérito, conquanto este se inicie dentro dos 30 dias sub-
sequentes ao conhecimento de factos susceptíveis de integração na violação
de dever contratual, este procedimento seja conduzido de forma diligente e a
comunicação da nota de culpa ao trabalhador ocorra 30 dias após a sua con-
clusão (art. 352.º). Mantém-se, assim, como fundamento de interrupção dos
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1 Cfr., quanto à natureza do prazo a que alude o art. 329.º/2, Código do Trabalho Anotado,
4.ª edição, 2006, pág. 613, Pedro Romano Martinez, Luís Miguel Monteiro, Joana Vasconcelos,
Pedro Madeira de Brito, Guilherme Dray e Luís Gonçalves da Silva.

2 Cumprindo salientar que, caso se tratem de factos continuados, o prazo a que vimos de alu-
dir apenas se iniciará uma vez cessada a infracção.



prazos acima enunciados, a absoluta necessidade de instauração do proce-
dimento prévio de inquérito e que tem subjacente a lógica de aferição de
factos susceptíveis de integração em ilícito disciplinar3 e a absoluta necessi-
dade de o mesmo ser conduzido de forma célere e diligente. A indevida ins-
tauração daquele procedimento ou a sua condução de forma relapsa impor-
tará que os efeitos que lhe estão associados se não produzam, isto é, que não
tenham a virtualidade de interromper os prazos previstos na lei para o exer-
cício da acção disciplinar4.

Os prazos previstos nos n.os 1 e 2, do art. 329.º, são, igualmente, inter-
rompidos com a notificação, ao trabalhador, da nota de culpa (art. 353.º/3).

DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR

O procedimento disciplinar, aqui mencionado em sentido estrito5, inicia-
se com a comunicação, ao trabalhador, da nota de culpa, sendo certo que,
simultaneamente, pode o trabalhador ser suspenso preventivamente, con-
quanto o empregador justifique ou fundamente tal suspensão com a incon-
veniência da sua presença na empresa6 (art. 354.º/1). O procedimento dis-
ciplinar e a nota de culpa terão como seu fundamento a prática, pelo
trabalhador, de factos que integrem qualquer um dos comportamentos a que
alude o art. 351.º/27, ou outros, pois que ali se prevê uma enunciação mera-
mente exemplificativa, factos esses que, pela sua gravidade e consequên-
cias, são susceptíveis de tornar imediata e praticamente impossível a sub-
sistência do vínculo laboral na medida em que irremediavelmente afectam a
relação de confiança que subjaz a este tipo de vínculo.
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3 O que significa, naturalmente, que não será lícito à entidade empregadora, em ordem a tor-
near os prazos para o exercício da acção disciplinar, enveredar pelo caminho da instauração
de procedimento prévio de inquérito quando, efectivamente, a factualidade subjacente ao
procedimento disciplinar não carece de qualquer averiguação prévia.

4 Cfr., quanto à natureza não automática da suspensão dos prazos previstos no art. 329.º/1 e 2
decorrente da instauração de procedimento prévio de inquérito, Maria do Rosário Palma
Ramalho, Direito do Trabalho, Parte II, Situações Laborais Individuais, 2.ª Edição Revista e
Actualizada, Almedina, 2008, pág. 847.

5 Pois que, como vimos, em sentido amplo, pode abranger, conquanto necessário, o procedi-
mento prévio de inquérito e pode, ainda antes da notificação da nota de culpa, importar a sus-
pensão preventiva do trabalhador, nos termos do disposto no art. 354.º

6 Veja-se, nesta sede, aquela que é a substancial diferença na fundamentação da suspensão
preventiva do trabalhador quando comparada com a que é exigível quando a suspensão
precede a notificação da nota de culpa. A tal distinção subjaz, estamos em crer, também a
absoluta destrinça a efectuar quando existem apenas indícios de infracção disciplinar, a cuja
averiguação importa proceder, das situações em que existe já factualidade apurada e que fun-
damentará a nota de culpa. Vale o exposto por dizer que a menor exigência da fundamen-
tação da suspensão preventiva do trabalhador quando ocorra em simultâneo com a notifica-
ção da nota de culpa está, naturalmente, conexionada com a factualidade aqui relatada e se
da mesma é, neste momento, dado conhecimento ao trabalhador desnecessário se torna
outra fundamentação da suspensão preventiva que não a que se prende com a inconve-
niência da sua presença na empresa.

7 O qual, de resto, está em estreita conexão com o disposto no art. 128.º



A nota de culpa há-de ser deduzida por escrito, efectivamente notificada
ao trabalhador8 e há-de conter a descrição circunstanciada dos factos que lhe
são imputados9, o que, aliás, consubstancia a única solução compatível com
a dimensão e conformação material do direito de audiência prévia do traba-
lhador, decorrente do disposto no art. 329.º/6. Antevendo-se a susceptibilidade
de, por via do procedimento disciplinar, ser ao trabalhador aplicada a sanção
do despedimento com justa causa, saliente-se a imperiosa necessidade de tal
sanção ser expressamente anunciada, também por escrito, aquando da noti-
ficação da nota de culpa (art. 353.º/1).

Recebida a nota de culpa, dispõe o trabalhador de 10 dias úteis para con-
sultar o processo disciplinar e para responder à nota de culpa, apresentando
por escrito os elementos que considera relevantes para o esclarecimento dos
factos e a sua participação nos mesmos, podendo juntar documentos e soli-
citar as diligências probatórias que se mostrem pertinentes para o esclareci-
mento da verdade (seguimos aqui de perto a redacção do art. 355.º/1).

Recebida a resposta à nota de culpa e na eventualidade de o trabalha-
dor usar da faculdade que a lei lhe atribui — no sentido de requerer a reali-
zação das diligências probatórias que entenda relevantes para o esclarecimento
da verdade — caberá à entidade empregadora a decisão quanto à realização
das diligências probatórias que por aquele tenham sido requeridas naquela peça
(cfr. o art. 356.º/1)10. É, precisamente, nesta sede que a revisão ao Código
do Trabalho, encerra, no meu ver, uma verdadeira alteração no paradigma do
procedimento disciplinar na medida em que, e ao contrário do que decorria da
aplicação do art. 414.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003,
de 27 de Agosto, está na inteira disponibilidade da entidade empregadora a
realização ou não das diligências requeridas pelo trabalhador. Isto é, ao
passo que da citada norma resultava uma verdadeira vinculação da entidade
empregadora no que respeita à realização das diligências requeridas pelo
trabalhador — excepção feita às que reputasse de dilatórias, mas cuja natu-
reza tinha que expressa e fundamentadamente anunciar —, concede-se-lhe,
agora, por via do citado art. 356.º/1, uma verdadeira faculdade de as realizar
ou não, independentemente da natureza que lhes atribua.

A propósito da alteração introduzida duas considerações se impõem,
sendo uma de natureza formal e outra, seguramente de maior relevância,
material. A primeira prende-se, naturalmente e na falta de consagração legal,
com a forma a que há-de corresponder a decisão da entidade empregadora
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8 Retratada, está, nesta sede, e para efeitos de eficácia da declaração da entidade emprega-
dora, a sua natureza receptícia — art. 224.º/1 do Código Civil.

9 Cfr., por todos, quanto à conformação da exigência da descrição circunstanciada dos factos
e sua utilidade, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 27 de Fevereiro de 2008, pro-
ferido no âmbito do processo n.º 07S3523, acessível em www.dgsi.pt; vide, igualmente, a aná-
lise jurisprudencial efectuada por António Monteiro Fernandes, Direito do Trabalho, 13.ª Edi-
ção, Almedina, 2006, págs. 584 e ss.

10 Excepção feita nos casos enunciados no art. 356.º/2.



no sentido de realizar, ou não, as diligências probatórias requeridas pelo tra-
balhador na nota de culpa. Isto é, terá tal decisão que observar a forma
escrita, dever ser fundamentada e comunicada ao trabalhador ou, ao invés, e
consubstanciando a realização das diligências requeridas pelo trabalhador uma
mera faculdade da entidade empregadora, inferir-se da sua actuação — seja
no sentido de, pura e simplesmente nada fazer, seguindo-se a decisão do pro-
cedimento disciplinar, seja no sentido de realizar as diligências requeridas ou
parte delas — a sua decisão? Propenderia, numa visão garantística dos
direitos do trabalhador e naquela que se me afiguraria ser a natural decorrência
do princípio a que alude o art. 53.º da Constituição da República Portuguesa,
para uma interpretação que, em consonância com o direito de audiência do
trabalhador, cuja amplitude se não esgota no direito de responder à nota de
culpa, impusesse à entidade empregadora a obrigação de anunciar a sua
decisão sob a forma escrita, procedendo, ainda, à sua fundamentação, ainda
que sucinta. Todavia, apelando aos princípios que regem a interpretação
das normas jurídicas11, ínsitos no art. 9.º, do Código Civil, à anunciada sim-
plificação do procedimento disciplinar12 e à distinta redacção por referência ao
art. 414.º/1, do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27
de Agosto, tendo à seguinte interpretação: decidindo a entidade emprega-
dora pela não realização das diligências requeridas pelo trabalhador e aten-
dendo à natureza deste inovador poder, não necessitará de anunciar a sua
decisão por escrito e, consequentemente, não estará vinculada à sua funda-
mentação. Estou em crer ser esta a interpretação mais conforme com a letra
da lei, cumprindo, ainda, salientar que o entendimento oposto esbarraria,
depois, com a ausência de qualquer consequência decorrente da omissão
de decisão escrita e fundamentada. Saliente-se, ainda, nesta sede, que deci-
dindo a entidade empregadora não proceder à realização das diligências pro-
batórias requeridas pelo trabalhador estará, depois, também ela, no meu ver,
impedida de realizar diligências dessa natureza por sua iniciativa, pois que deci-
diu, ainda que tacitamente, não proceder à abertura da fase instrutória do
processo disciplinar13. Decidindo, ao invés, realizar todas as diligências pro-
batórias também não terá que, naturalmente, anunciar a sua decisão por
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11 Cfr., neste âmbito, José de Oliveira Ascensão, O Direito, Introdução e Teoria Geral, 13.ª Edi-
ção Refundida, Almedina, 2005, págs. 394 e ss.

12 O Livro Branco das Relações Laborais, acessível em www.mtss.gov.pt/docs/LivroBrancoDigi-
tal.pdf

13 Veja-se que, no domínio do Código do Trabalho aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27 de
Agosto, e embora não consubstanciasse entendimento unânime, defensável era a possibili-
dade de a entidade empregadora realizar diligências probatórias, por sua iniciativa, após a dedu-
ção, pelo trabalhador, da resposta à nota de culpa e conquanto as mesmas, face às diligências
por este requeridas e realizadas, se mostrassem pertinentes, ancorando-se este posicionamento
na estrutura eminentemente inquisitória do procedimento disciplinar (cfr., neste sentido, o
Acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 8 de Novembro de 2005, CJ, Ano XXX, Tomo V,
pág. 283; todavia, em sentido oposto, o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 19
de Dezembro de 2005, processo n.º 0515412, e o Acórdão do Tribunal da Relação de Lis-
boa de 28 de Novembro de 2007, processo n.º 7018/2007-4, ambos acessíveis em www.dgsi.pt.



escrito e proceder à sua fundamentação. A abertura da fase instrutória do pro-
cesso disciplinar afere-se pela própria acção da entidade empregadora, desig-
nadamente, marcando data para inquirição das testemunhas arroladas pelo tra-
balhador ou juntando ao processo disciplinar documento por este requerido.
Se acaso não venha a realizar alguma ou algumas das diligências que, ini-
cialmente, decidiu realizar, e, bem assim, se acaso venha a, logo de início, deci-
dir da realização de determinadas diligências em prejuízo de outras, tendo a
considerar ter que proceder a entidade empregadora à devida fundamentação
dessa sua decisão, por ser esta a interpretação que se coaduna com o que
vem previsto no art. 389.º/2. Com efeito, se, abrindo a fase da instrução no
procedimento disciplinar, a entidade empregadora apenas decide efectuar
determinadas diligências probatórias requeridas pelo trabalhador e não outras
ou se, no decurso daquela fase instrutória, não vem a realizar alguma ou
algumas das diligências probatórias que, ab initio, decidiu realizar, deve fun-
damentar essa sua decisão sob pena de, numa fase posterior, maxime, de aná-
lise da regularidade do despedimento a que haja procedido, não ser possível
aquilatar da bondade do seu procedimento e a omissão ter as consequências
a que, adiante, nos referiremos.

A atribuição, à entidade empregadora, da faculdade de realizar ou não as
diligências requeridas pelo trabalhador e cuja justificação assenta na simpli-
ficação que o legislador entendeu ser de atribuir ao procedimento disciplinar
tem, como facilmente se compreenderá, importantes reflexos no que respeita
ao conteúdo material do direito de audiência prévia do trabalhador nas situa-
ções em que sobre este pende a possibilidade de vir a ser aplicada a sanção
de despedimento com justa causa. Vale o que vem de ser dito que, neste cir-
cunstancialismo — e, por maioria de razão, em qualquer outro por via do
qual se pretenda aplicar ao trabalhador sanção disciplinar distinta da do des-
pedimento com justa causa —, a única e verdadeira decorrência do princípio
da audiência prévia do trabalhador reside na possibilidade de responder à
nota de culpa.

São muitas as reservas que nos merece a alteração legislativa que ora ana-
lisamos, sobretudo quando a anunciada simplificação do procedimento disciplinar
com vista ao despedimento com justa causa é feita à custa da limitação dos
direitos de defesa do trabalhador, sendo certo que por mais que se queira
erigir como verdadeira, efectiva e relevante consagração desse direito a res-
posta à nota de culpa, sempre ficará irremediavelmente comprometida a pos-
sibilidade de o trabalhador vir a provar o que aí refira, caso a entidade empre-
gadora opte por não realizar as diligências probatórias que requereu.

É, portanto, duvidoso, até da perspectiva da conformidade desta altera-
ção com a dimensão do princípio ínsito no já referido art. 53.º da Constituição
da República Portuguesa14, que — a pretexto da simplificação e a pretexto de,
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14 Cfr., a este propósito, o parecer da CGTP em sede de audiência prévia à proposta de alte-
ração ao Código do Trabalho, acessível em www.parlamento.pt.



no fundo, a entidade empregadora ter já, realmente, a sua decisão tomada,
visando o procedimento disciplinar, apenas, o cumprimento de uma mera for-
malidade e, no fundo, o que vem dar consistência válida àquela decisão —,
se pudesse limitar, da forma que veio a ser a consagrada, o direito de defesa
do trabalhador. Mas não só esta implicação está associada à alteração legal
que nos ocupa: da mesma decorrerá, seguramente, o avolumar da aplicação
da mais gravosa das sanções disciplinares já que, optando pela não realiza-
ção das diligências probatórias requeridas pelo trabalhador, está, irremedia-
velmente, arredada a possibilidade de as mesmas colocarem em crise o que
resulta da nota de culpa ou, pelo menos, de lhe dar uma dimensão distinta,
na medida em que menos gravosa. E não será seguramente e muitas das
vezes despicienda a contribuição que poderá decorrer da prova requerida
pelo trabalhador na perspectiva da decisão que venha a ser tomada no pro-
cesso disciplinar na medida em que da mesma pode decorrer uma maior
razoabilidade e ponderação na apreciação dos factos que aí estejam em dis-
cussão15. Acresce que a alteração ora decorrente do art. 356.º/1 potencia,
sobremaneira, o desinteresse do trabalhador na resposta à nota de culpa,
pois bem sabe que a demonstração do que aí alegue está, inteiramente, na
disponibilidade da entidade empregadora, bem como a desresponsabilização
da entidade empregadora na condução do procedimento disciplinar na expec-
tativa da acção judicial que sobrevirá16 17.

Após a recepção da resposta à nota de culpa ou a conclusão das dili-
gências probatórias, cumpre à entidade empregadora suscitar a intervenção das
entidades a que alude o art. 356.º/5, podendo o trabalhador, igualmente, usar
da faculdade a que alude o n.º 6, do mesmo preceito.

Recebidos os pareceres referidos no n.º 5 do art. 356.º, ou decorrido o
prazo para o efeito, o empregador dispõe de 30 dias para proferir a decisão
de despedimento, sob pena de caducidade do direito de aplicar a sanção
(cfr. o art. 357.º/1). Quando não exista comissão de trabalhadores e o tra-
balhador não seja representante sindical, o prazo de 30 dias conta-se a par-
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15 A experiência na jurisdição laboral diz-nos que não raras são as vezes que, em sede de
procedimento disciplinar, está, inicialmente, anunciado o despedimento do trabalhador e,
mercê das provas por este requeridas e que vêem a ser realizadas, se conclui pela aplica-
ção de uma sanção distinta.

16 Isso mesmo é expressamente enunciado no Livro Branco das Relações Laborais, acessível
no site já citado, quando aí se diz, a este propósito e no ponto 4.1.2, “Quanto à restante tra-
mitação, porém, estamos perante um procedimento interno da empresa que, em caso de
impugnação do despedimento, não dispensa o empregador de demonstrar em juízo os fac-
tos de que decorre a justa causa invocada para fundamentar a cessação”. E, adiante, no
mesmo ponto “Neste quadro, precisamente, porque as diligências probatórias realizadas no
decurso do procedimento não têm valor probatório em sede judicial, a imposição de uma
fase de instrução implica o alongamento do procedimento, com prejuízo para ambas as par-
tes. (…) Por outro lado, não se vê especial vantagem em exigir que o empregador realize
as diligências probatórias que sempre terá de repetir em tribunal, aí sim, rodeadas das garan-
tias de imparcialidade inerentes a um procedimento judicial e sujeitas ao contraditório”.

17 Sendo ambos os factores obviamente potenciadores da litigiosidade judicial — cfr., neste
sentido, Maria da Glória Leitão, Boletim da Ordem dos Advogados n.º 53, de Abril de 2009.



tir da data da conclusão da última diligência de instrução (n.º 2, do art. 357.º).
Se o empregador optar por não realizar as diligências probatórias requeridas
pelo trabalhador, a decisão só pode ser tomada depois de decorridos cinco dias
úteis após a recepção dos pareceres dos representantes dos trabalhadores, ou
o decurso do prazo para o efeito ou, caso não exista comissão de trabalha-
dores e o trabalhador não seja representante sindical, após a recepção da
resposta à nota de culpa ou o decurso do prazo para esse efeito (n.º 3 do
art. 357.º). No que concerne ao disposto neste n.º 3 do art. 357.º, duas con-
siderações se impõem. Por um lado, questionando a utilidade da consagra-
ção de uma dilação de 5 dias para que se possa proferir a decisão no âmbito
do procedimento disciplinar. Ter-se-á, provavelmente, em mente um período
mínimo de reflexão por parte da entidade empregadora quanto à subsistência
dos fundamentos em que assentou a nota de culpa e a já anunciada decisão
de despedimento. Mas se não se realizaram quaisquer diligências probatórias
que, essas sim, seriam, no meu ver, as únicas que teriam a virtualidade de infir-
mar algum ou alguns desses fundamentos, acaba por se não vislumbrar, face
a anunciada simplificação do procedimento, a utilidade desse prazo. Por outro
lado, não se refere, expressamente, se o prazo para a prolação da decisão,
que, como vimos, é de 30 dias, deve iniciar-se após a resposta à nota de culpa
ou o decurso do prazo para o efeito ou se, ao invés, apenas se iniciará decor-
rido se mostre o já referido prazo de 5 dias. Propendo para a última inter-
pretação pois se a entidade empregadora está impedida de proferir a decisão
sem que decorram 5 dias, parece-me de mediana clareza que, então, o prazo
de 30 dias apenas iniciará a sua contagem decorridos que sejam aqueles.

De referir, à semelhança daquele que já vinha sendo o entendimento
jurisprudencial que reputo correcto18, que no prazo de 30 dias se há-de com-
preender a notificação da decisão proferida no âmbito do procedimento dis-
ciplinar ao trabalhador.
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18 Cfr., o Acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 4 de Dezembro de 2007, CJ, Ano XXXII,
Tomo V/2007, págs. 266 e ss. Com efeito, tendo em consideração a teoria da recepção e
perfeição das declarações de natureza receptícia, nas quais, indubitavelmente, se inclui a
decisão de despedimento proferida no âmbito de processo disciplinar, que não basta que a
decisão de despedimento seja proferida dentro do prazo de 30 dias, antes se impondo que
a própria notificação da decisão haja que se consumar dentro do aludido prazo. Com efeito,
e como se refere no citado Aresto, “(…) só assim o trabalhador tem um efectivo controlo sobre
o cumprimento pela entidade patronal de tal prazo, dado que, se assim não for, nada a
impediria de atribuir uma data atrasada a uma decisão apenas para que ela caia dentro dos
30 dias legais. E assim sendo, o trabalhador somente tem a garantia do cumprimento de tal
prazo se for notificado do despedimento ainda antes deste se ter consumado.
Por outro lado, o despedimento constitui uma declaração de rompimento definitivo do contrato
de trabalho de carácter receptício, que só opera a partir do momento em que chega ao
poder do trabalhador ou seja dele conhecida. E por isso, o prazo de 30 dias tem que se com-
pletar depois da comunicação da decisão ao trabalhador, pois apenas com esta comunica-
ção tal sanção produz os seus efeitos, sendo portanto a comunicação de despedimento uma
condição de eficácia da própria sanção disciplinar”.
Cfr., também neste sentido, o Acórdão da Relação de Lisboa de 28 de Novembro de 2007,
proferido no processo n.º 7018/2007-4, acessível em www.dgsi.pt.



A decisão que procede à aplicação da sanção do despedimento com
justa causa deve ser fundamentada e constar de documento escrito, sendo na
mesma ponderadas as circunstâncias do caso, nomeadamente as referidas no
n.º 3 do art. 351.º, a adequação da sanção à culpabilidade do trabalhador e
os pareceres dos representantes dos trabalhadores, mantendo-se a regra da
vinculação temática da entidade empregadora, isto é, a impossibilidade de, em
sede de decisão, serem invocados factos não constantes da nota de culpa ou
da resposta do trabalhador, a menos que atenuem a sua responsabilidade.

A decisão determina a cessação do contrato logo que chega ao conhe-
cimento do trabalhador ou dele é conhecida ou, ainda, quando só por sua culpa
não foi oportunamente recebida19.

DA ILICITUDE DO DESPEDIMENTO E SUAS CONSEQUÊNCIAS

A par dos fundamentos gerais geradores da ilicitude do despedimento,
constantes do art. 381.º que, mantendo não obstante intocáveis os funda-
mentos que já constavam do art. 429.º do Código do Trabalho, aprovado pela
Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, veio, agora, dar-lhes uma distinta enume-
ração20 e veio, igualmente, introduzir um novo fundamento (vide al. d)), sur-
gem os fundamentos típicos geradores da ilicitude do despedimento por facto
imputável ao trabalhador e que constam o art. 382.º

Por mor da revisão operada ao Código do Trabalho criou-se uma nova
figura que, não obstante regulada na parte atinente aos fundamentos da ilicitude
do despedimento, é denominada de irregularidade, estando prevista no n.º 2
do art. 389.º, e cuja análise se impõe, em primeiro lugar, atentas as conse-
quências menos gravosas que gera.

Assim, e de acordo com o referido preceito, o procedimento disciplinar que
enferme de deficiência decorrente da omissão das diligências a que aludem
os n.os 2 e 321 do art. 356.º ou decorrente da inobservância do prazo a que
alude o art. 357.º/322, importa se conclua pela sua irregularidade, sendo que,
nesta situação e acaso venham a ser julgados procedentes os fundamentos
que determinaram o despedimento, terá o trabalhador direito a uma indemni-
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19 Mantém-se a regra já constante do art. 416.º/2 do Código do Trabalho aprovado pela Lei
n.º 99/2003, de 27 de Agosto, redundante, no meu ver, face à regra constante do art. 224.º/2
do Código Civil.

20 Certamente por mor da gradação imposta pelo art. 391.º/1.
21 Omissão das diligências probatórias requeridas pelo trabalhador quando a entidade empregadora

haja decidido promover a fase instrutória do procedimento disciplinar ou omissão das diligências
probatórias requeridas por trabalhadora grávida, puérpera, lactante ou a trabalhador no gozo de
licença parental. Por isso, a interpretação que, anteriormente, defendi no que concerne às
implicações decorrentes da abertura desta fase instrutória quando requerida pelo trabalhador no
que se refere às consequências decorrentes da não efectivação de todas as diligências requeri-
das ou omissão da realização de diligências inicialmente determinadas e, depois, não realizadas.

22 Inobservância da dilação de 5 dias para que se possa proferir a decisão no procedimento dis-
ciplinar.



zação correspondente a metade do valor que resultaria da aplicação do n.º 1
do art. 391.º, isto é, a uma indemnização situada entre 7,5 e 22,5 dias de retri-
buição base e diuturnidades por cada ano completo ou fracção antiguidade.
A remissão que, por via do art. 389.º/2, se opera para o art. 391.º/1, tem a si
associada, para efeitos de gradação da indemnização devida em função da
irregularidade do procedimento disciplinar, a dificuldade que decorre da impos-
sibilidade de recorrer aos critérios de gradação da indemnização previstos
no último dos citados preceitos, pois que este remete para o art. 381.º, o
qual está pensado para os casos determinantes da ilicitude do despedimento.
Destarte e em face do exposto, para efeitos de gradação da indemnização
devida em função da irregularidade do procedimento disciplinar ter-se-á que
atender ao valor da retribuição auferida pelo trabalhador e, bem assim, ao grau
de gravidade da irregularidade que haja sido cometida a nível procedimental.

No que se refere aos fundamentos gerais geradores da ilicitude do des-
pedimento estão, como dito, previstos no art. 381.º Os fundamentos especí-
ficos geradores da ilicitude do despedimento por facto imputável ao trabalha-
dor estão previstos no art. 382.º, sendo estes nos seguintes: desde logo, a
inobservância dos prazos para o exercício da acção disciplinar previstos nos
n.os 1 e 2 do art. 329.º e aos quais, acima, se aludiu; a falta da nota de
culpa ou a omissão da forma escrita na sua dedução, bem como a ausência
da descrição circunstanciada dos factos imputados ao trabalhador23; a ausên-
cia da comunicação da intenção de despedimento junto à nota de culpa; o des-
respeito pelo direito do trabalhador à consulta do processo ou de responder
à nota de culpa ou, ainda, do prazo para resposta à nota de culpa; a comu-
nicação ao trabalhador da decisão de despedimento e dos seus fundamentos
por outra forma que não a escrita, ou elaborada em desconformidade com o
disposto no art. 357.º/424 ou do n.º 2 do art. 35825.

Verificada a ilicitude do despedimento, ao trabalhador é devida indemni-
zação por todos os danos patrimoniais e não patrimoniais por si sofridos e que
decorram do despedimento e é-lhe possibilitada a reintegração no mesmo
estabelecimento da empresa, sem prejuízo da sua categoria e antiguidade,
salvo se optar pela indemnização a que alude o art. 391.º ou se o emprega-
dor requerer ao tribunal que exclua a reintegração, nos termos e situações
específicas contempladas no art. 392.º26.
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23 Refira-se, para este efeito, que acaso a omissão da descrição circunstanciada dos factos
constantes da nota de culpa afecte apenas alguns desses factos a invalidade da nota de culpa
se restringirá, apenas, aos factos que por esse vício se mostrem afectados não gerando,
pois, a invalidade de todo o procedimento.

24 No qual se exige a ponderação das circunstâncias do caso — mormente as referidas no
art. 351.º/3 — a adequação da sanção à culpabilidade do trabalhador e os pareceres dos repre-
sentantes dos trabalhadores, salientando-se, ainda, o princípio da vinculação temática.

25 Referindo-se este aos procedimentos em caso de microempresa cuja análise, por uma ques-
tão de economia, nos não ocupou.

26 Excluída a reintegração pelo Tribunal — cujo pressuposto assentará na procedência dos fun-
damentos invocados pelo empregador e pela verificação dos respectivos pressupostos — o



O trabalhador tem, ainda, direito a receber as retribuições que deixou de
auferir desde o despedimento até ao trânsito em julgado da decisão do tribunal
que declare a ilicitude do despedimento, deduzindo-se a tais retribuições as
importâncias que o trabalhador aufira com a cessação do contrato e que não
receberia não fosse o despedimento, as retribuições que se hajam vencido
desde o despedimento até 30 dias antes da propositura da acção — caso esta
não tenha sido proposta nos 30 dias subsequentes ao despedimento — e
as quantias pelo trabalhador auferidas a título de subsídio de desemprego
no período compreendido entre a data do despedimento e o trânsito em jul-
gado da decisão do Tribunal, sendo que, neste caso, o empregador as entre-
gará à Segurança Social. Ora, no que se refere ao “reembolso” à Segu-
rança Social, veio a clarificar-se o período a atender para efeitos de dedução
nas retribuições, expressamente se consignando ser de atender a todo o
período compreendido entre a data do despedimento e a data do trânsito em
julgado da decisão do Tribunal27, ainda que, para efeitos de cálculo de retri-
buições se venha a atender a um período distinto (refiro-me, naturalmente, aos
casos em que entre o despedimento e a propositura da acção medeiam mais
que 30 dias).

Ainda a propósito das deduções às retribuições vencidas entre a data do
despedimento e a data do trânsito em julgado da decisão do Tribunal teria sido
importante que o legislador tivesse em mente a necessária harmonização
conceptual imposta pela inovação decorrente do art. 387.º e nas situações em
que se vise a oposição ao despedimento por facto imputável ao trabalhador.
Na verdade, se para se opor ao despedimento por facto que lhe seja impu-
tável basta ao trabalhador apresentar, no prazo de 60 dias, junto do Tribunal
competente, requerimento em formulário próprio cabendo, depois, à entidade
empregadora, conforme se extrai do disposto no art. 387.º/3, a propositura da
acção em ordem à apreciação judicial do despedimento, imperioso seria cla-
rificar se o prazo a atender para efeitos de dedução se conta desde 30 dias
antes da apresentação do formulário ou se, ao invés, se conta desde 30 dias
antes da propositura da acção pela entidade empregadora (sendo que, quanto
ao prazo de propositura desta acção nada está, ainda, definido). O que vem

JULGAR - N.º 8 - 2009

95Da cessação do contrato de trabalho por facto imputável ao trabalhador …

trabalhador tem direito a indemnização, determinada pelo tribunal entre 30 a 60 dias de retri-
buição base e diuturnidades por cada ano completo ou fracção de antiguidade, não podendo
ser inferior ao valor correspondente a seis meses de retribuição base e diuturnidades. Con-
tinua, no entanto, por clarificar qual o momento oportuno para efeitos de dedução da oposi-
ção à reintegração por parte da entidade empregadora uma vez que o trabalhador pode
efectuar a opção pela reintegração ou pela indemnização até ao termo da discussão em
audiência final de julgamento (cfr. os arts. 392.º/3 e 391.º/1).

27 Veja-se que no art. 437.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27
de Agosto, se referia, apenas, que “o montante do subsídio de desemprego auferido pelo tra-
balhador é deduzido na compensação, devendo o empregador entregar essa quantia à segu-
rança social”, não se definindo, não obstante, se tal montante deveria ser aquilatado em ter-
mos globais ou se, ao invés, o deveria ser por referência ao período a atender para efeitos
de cálculo de retribuições (sobretudo nos casos em que entre o despedimento e a proposi-
tura da acção mediassem mais que 30 dias).



de ser dito não é despiciendo na medida em que não só tem importantes
reflexos na determinação do quantum devido a título de retribuições com rele-
vantes efeitos na esfera jurídica do trabalhador, sobretudo quando subse-
quentemente à apresentação do formulário a entidade empregadora não venha
a propor a acção. Destarte e na medida em que a propositura da acção
tendente à apreciação judicial do despedimento não está já na disponibili-
dade do trabalhador parece-me que o período a atender para os efeitos que
enunciei não pode deixar de ser o que medeia entre os 30 dias antes da
apresentação do formulário e a data do trânsito em julgado da decisão do Tri-
bunal que venha a ilícito declarar o despedimento. É, no meu ver, a inter-
pretação que favorece o trabalhador e que permite não esteja sujeito à estra-
tégia que venha a ser a seguida pela entidade empregadora no que concerne
ao momento da propositura da acção28.

Finalmente, pode o trabalhador, em caso de declaração da ilicitude do des-
pedimento que foi alvo, optar entre a reintegração no estabelecimento da
empresa e a indemnização a que alude o art. 391.º/1, devendo tal opção ser
manifestada até ao termo da discussão em audiência final de julgamento29.
A indemnização em substituição da reintegração é fixada pelo Tribunal entre
15 e 45 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo ou
fracção de antiguidade, atendendo ao valor da retribuição e ao grau de ilici-
tude decorrente da ordenação estabelecida no art. 381.º, não podendo, em todo
o caso, ser inferior a três meses de retribuição base e diuturnidade (art. 381.º/3).
Todavia, nos casos em que a ilicitude do despedimento decorra dos vícios pro-
cedimentais a que alude o art. 382.º e sem prejuízo do que se dispõe agora
no art. 387.º/4, não se antevê como pode a gradação da indemnização ali-
cerçar-se na ordenação estabelecida no art. 381.º, a menos que se enve-
rede por uma interpretação extensiva da sua alínea c). A não ser assim, a
gradação da indemnização de antiguidade não pode deixar de assentar, por
um lado, no valor da retribuição e, por outro lado, na gravidade do vício pro-
cedimental que se haja cometido.

DA APRECIAÇÃO JUDICIAL DO DESPEDIMENTO

Na apreciação judicial do despedimento por facto imputável ao traba-
lhador30 veio a alteração ao Código do Trabalho introduzir significativas alte-
rações a pretexto de uma maior agilização deste tipo de acções e a pretexto
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28 Sem prejuízo de se entender que o legislador não deixará de prever, em sede processual, o
prazo para a propositura da acção de apreciação judicial do despedimento.

29 Veja-se que no art. 438.º/1, do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27 de
Agosto, a opção poderia ser feita até à prolação da sentença.

30 E só neste domínio, pois que se não antevê, face à redacção dos preceitos que regem a acção
de apreciação judicial do despedimento que a mesma possa ser aplicada a qualquer outro tipo
de despedimento, designadamente, o decorrente de mero anúncio verbal.



de fazer corresponder a tramitação da acção às regras sobre o ónus da prova
da justa causa31.

Prevê-se, agora, no art. 387.º/2, que o trabalhador pode opor-se ao des-
pedimento mediante apresentação de requerimento em formulário próprio,
junto do tribunal competente, no prazo de 60 dias, contados a partir da recep-
ção da comunicação de despedimento ou da data de cessação do contrato,
se posterior.

A acção, propriamente dita, será, segundo decorre do disposto no n.º 3,
do mesmo preceito, proposta pela entidade empregadora32 e na mesma não
poderão ser invocados factos e fundamentos distintos dos constantes da deci-
são de despedimento comunicada ao trabalhador.

Ao Tribunal é agora imposta, na acção de apreciação judicial do despe-
dimento por facto imputável ao trabalhador, e sem prejuízo da apreciação de
vícios formais, a pronúncia relativamente à verificação e procedência dos fun-
damentos invocados para o despedimento (art. 387.º/4).

A teleologia subjacente à acção de apreciação judicial do despedimento
não é isenta, no meu ver, de reservas que me colocam sérias dúvidas quanto
à bondade da solução propugnada pelo legislador. Desde logo, a imposi-
ção, ao trabalhador, de um prazo de 60 dias para apresentar o formulário no
Tribunal: no art. 435.º/2 do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003,
de 27 de Agosto, previa-se o prazo de um ano a contar da data do despe-
dimento para a propositura da acção, da iniciativa do trabalhador. Era, no meu
ver, não só um prazo adequado, como, sobretudo, um prazo que potenciava
a reflexão necessária que permitiria ao trabalhador a ponderação quanto à efec-
tiva bondade e utilidade da sua pretensão33 e que, simultaneamente, ia ao
encontro dos princípios da estabilidade e da paz jurídica.

No que respeita à agora resultante da revisão do Código do Trabalho apro-
ximação da tramitação da acção às regras do ónus da prova da justa causa
também se me não afigura representar um benefício susceptível de se sobre-
por aos prejuízos daí decorrentes. Explicitando este entendimento: proposta
a acção pelo trabalhador tendente à impugnação do despedimento que havia
sido alvo era-lhe permitido que, simultaneamente com o pedido de declaração
de ilicitude do despedimento e suas consequências, formulasse outros pedi-
dos cujo fundamento fosse distinto, o que permitia que numa única acção se
definisse todo o conjunto de situações colocadas à apreciação do Tribunal,
desde que, naturalmente, fossem compatíveis substancial e processualmente.
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31 O Livro Branco das Relações Laborais e o Parecer da Comissão Revisora do Código do
Trabalho, este último acessível em www.parlamento.pt.

32 Desconhecendo-se, ainda, o prazo para o efeito, sendo certo que, por uma questão de natu-
reza sistemática e uma vez que na lei substantiva se prevê prazo para o trabalhador apre-
sentar o formulário, bem como se estabelecem outros prazos de idêntica natureza — cfr., os
arts. 386.º e 388.º/2 — se não vislumbra razão para que também este prazo ali não viesse
a ser consagrado.

33 Sobretudo nas situações em que tivesse logrado o restabelecimento da sua situação laboral.
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Ora, com a revisão operada e em face do que resulta das disposições con-
jugadas do art. 30.º do Código de Processo do Trabalho, e art. 85.º, als. o)

e p), da Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro34, o trabalhador, em virtude de na
nova acção assumir a posição de réu, está impossibilitado de formular outros
pedidos que com a questão do despedimento não tenham conexão, com a daí
decorrente necessidade de propor outras acções onde possa fazer valer os fun-
damentos em que assentam tais outros pedidos, acções essas cuja proposi-
tura está sujeita a prazos distintos (cfr. o art. 337.º/1).

Para além do mais, a regra neste tipo de acções será a da dedução
não só de excepções como a dedução de pedido reconvencional cujos fun-
damentos assentarão na ilicitude do despedimento, com a evidente comple-
xificação do processado decorrente da óbvia necessidade de respeitar o prin-
cípio do contraditório35.

Relativamente à inversão da regra da produção da prova resultante do
anterior regime não se me afigura consubstanciar circunstancialismo de realce
e, por isso, de relevo tal que justificasse a alteração legislativa ocorrida, já que
antes, como agora, a entidade empregadora tinha delimitada a sua alegação
em função dos fundamentos da decisão do despedimento e seu substrato
factual. Portanto, não é verdade que, agora, se tenha colocado cobro à situa-
ção em que, antes, se via o trabalhador no sentido de ter que antecipar a sua
defesa. Aliás, fosse a antecipação da defesa do trabalhador evento a que
urgisse por cobro então não se vislumbra por que razão se não foi mais
longe e se previu idêntica alteração nas acções destinadas a impugnar outro
tipo de sanções.

Finalmente, e desconhecendo-se os termos em que assentará o for-
mulário apresentado ao Tribunal pelo trabalhador legítimas são as dúvidas
quanto à sua adequação às questões que emerjam, designadamente, da
retribuição36, dos danos patrimoniais e não patrimoniais que haja sofrido,
mais legítimas se afigurando tais dúvidas nas situações em que à apresen-
tação do formulário se não siga a propositura da acção pela entidade empre-
gadora.

No que respeita à vinculação do Tribunal ao conhecimento, em todos
os casos, dos fundamentos invocados para o despedimento, sem prejuízo da
apreciação dos vícios formais, a solução consagrada pelo legislador é com-
preensível quando tais vícios formais gerem mera irregularidade do procedi-
mento disciplinar. Aí sim, tem utilidade a discussão dos fundamentos em
que assentou o despedimento, atenta a distinta natureza dos direitos que,
num e noutro caso, assistem ao trabalhador. Todavia, estender tal aprecia-
ção às situações em que o procedimento disciplinar está inquinado por vício
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34 A menos que venham a sofrer, como é expectável, alteração.
35 Ainda que se venha a limitar o exercício deste direito, o que não nos parece possível, sem-

pre se manteria o dispositivo geral constante do art. 3.º/4 do Código de Processo Civil.
36 Nas vulgares situações em que esta se não restringe à contrapartida pecuniária ou tem natu-

reza mista.



gerador da sua invalidade, sendo as consequências daí decorrentes exacta-
mente as mesmas que decorrem da improcedência do motivo justificativo do
despedimento, afigura-se-me solução que contende com o princípio da eco-
nomia processual37 e, sobretudo, importará arrastar para a fase de julga-
mento processos que, de outra forma, poderiam, em sede de despacho sanea-
dor e pelo menos quanto a essa questão, ficar decididos, assim se atingindo
a tão apregoada preocupação na definição e resolução dos litígios. Mas não
apenas na inutilidade do processado se esgota a incongruência da alteração
legislativa em causa, bastando pensar, definindo esta asserção, nas situa-
ções em que a invalidade procedimental decorre da ausência da descrição cir-
cunstanciada dos factos em sede de nota de culpa que, naturalmente, se
manterá em sede de decisão final, atenta a regra constante do art. 357.º/4, da
discrepância entre a nota de culpa e a decisão final ou da inobservância da
forma escrita na comunicação do despedimento. Nestas situações, é lícito per-
guntar que “factos” se assentarão e quesitarão na fase do saneamento do pro-
cesso e que espécie de julgamentos teremos nós, já que, como parece evi-
dente, não será possível ao julgador convidar a entidade empregadora, agora
Autora, a suprir os vícios que enferma o procedimento disciplinar38.

Foi esta a minha reflexão em face das alterações ao Código do Traba-
lho, no domínio da cessação do contrato de trabalho por facto imputável ao
trabalhador, reflexão que, assumo, sendo muito crítica tem, no entanto, a
expectativa de ser útil ou de, pelo menos, gerar discussão em torno das
questões sobre as quais, mais aprofundadamente, se debruçou.
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37 A lei não permite a prática de actos inúteis.
38 Cfr., no que diz respeito aos limites do despacho de aperfeiçoamento, António Santos Abran-

tes Geraldes, Temas da Reforma do Processo Civil, 1 — Princípios Fundamentais; 2 — Fase
Inicial do Processo Declarativo, Almedina, 1997, págs. 237 e ss.


