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1. Introdução 

A presunção de aceitação do despedimento a que alude o n.º 4 do artigo 

366.º do Código do Trabalho (CT) e o modo de a ilidir têm dado azo a críticas 

designadamente tendo em conta o modo como a maioria da jurisprudência tem 

entendido a norma. Importa repensar a interpretação da norma que a 

jurisprudência tem defendido e que temos seguido, tendo em atenção não só as 

fortes críticas a que tem sido sujeita, como ainda o resultado iníquo a que 

frequentemente leva no que respeita ao direito de acesso à justiça, fruto da 

impreparação jurídica dos trabalhadores, do seu fraco nível cultural e da suas 

necessidades monetárias, normalmente dependentes, quanto à sua sobrevivência 

e da sua família, dos vencimentos do trabalho. 

O regime contende com o princípio constitucional consagrado no artigo 

53.º da CRP – segurança no emprego –, e com o direito de acesso à tutela 

jurisdicional efetiva consagrado no artigo 20.º do mesmo diploma fundamental. 

Veja-se ainda no domínio Europeu o artigo 47.º da CDFUE (Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia) e artigo 6.º da CEDH (Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem). 

 

1.a. Críticas à presunção legal 

São muitas as críticas feitas à própria presunção, desde logo porque ainda 

que seja lícito o despedimento, sempre haveria lugar ao pagamento daquela 

compensação, cuja retenção funciona como injusta pressão relativamente ao 

despedido1. 

                                                 
1 Cfr. Xavier, Bernardo da Gama Lobo, Manual de Direito do Trabalho, Verbo, 2010, pág. 780. Ainda 
Lobo Xavier, com colaboração de /Martins, Pedro Furtado /Carvalho, António Nunes 
/Vasconcelos, Joana /Almeida, Tatiana Guerra, Manuel Direito do Trabalho, 2.ª edição, revista e 
atualizada, Babel, 2014, pág. 848, onde se refere a inconsistência e injustiça do entendimento de 
que ao aceitar a compensação o trabalhador prescinde do direito de impugnar o despedimento.  
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António Monteiro Fernandes2 chama a atenção de que do que se trata não 

será de uma presunção, mas uma suposição legal sobre a vontade do trabalhador, 

que naturalmente “tem que cessar quando o trabalhador manifesta 

inequivocamente… a sua intenção…” Não parece digno de aplauso o regime, diz. 

Alerta ainda para a situação económica do trabalhador e para o facto de o efeito 

económico para o empregador ser praticamente neutro, pois sempre terá que 

pagar a compensação, ou no caso de ilicitude, muito mais. 

Rosário Ramalho3 refere que a exigência de devolução da compensação 

suscita perplexidade, não só porque na maioria dos casos redunda na 

impossibilidade prática de impugnar o despedimento, dado o trabalhador quase 

nunca estar em situação económica de poder prescindir da compensação, mas 

também porque não se vislumbra a utilidade de tal devolução, dado que o 

trabalhador sempre terá direito a uma compensação (ou indemnização diremos, 

no caso de ilicitude do despedimento). 

Leal Amado4 tece críticas à solução bem como ao Ac. do STJ de 13/10/2016, 

processo n.º 2567/07.3TTLSB.L1.S1, que, no domínio do CT de 2003, na sequência 

de outros, de 17/06/2010, 09/12/2010, 03/04/2013, 27/03/2014 e de 16/06/2015, 

exigia a devolução da compensação, o que não resultava da lei então em vigor. 

Refere que assim o recebimento da compensação se perfila como condição 

suficiente para a licitude e que nada justifica a presunção, aludindo à fase 

particularmente delicada do contrato e à posição frágil do trabalhador despedido. 

Refere ainda que o que o legislador parece querer dizer é que para ilisão da 

presunção o trabalhador terá que devolver a compensação e ao mesmo tempo 

“arranjar maneira de persuadir o tribunal de que, ao recebê-la, não aceitou o 

despedimento”. 

                                                 
2 Fernandes, António Monteiro, Direito do Trabalho, pág. 630. 
3 Ramalho, Maria do Rosário Palma, Tratado de Direito do Trabalho, parte II, pág. 895. 
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Milena Rouxinol critica igualmente o regime e questiona a interpretação 

que tem vindo a ser defendida nos tribunais5. 

Já Pedro Romano Martinez6 parece propender para a solução seguida na 

jurisprudência, referindo que, se o pagamento é feito diretamente, deverá 

devolvê-la imediatamente ou nem sequer a receber. Se o pagamento ocorrer por 

transferência deverá faze-lo logo que se aperceba, refere o anotador, citando o Ac. 

do STJ de 17/03/2016, processo n.º 1274/12.0TTPRT.P1.S1. 

Porém, a verdade é que, apesar de todas as objeções que se possam 

levantar, a norma subsiste, importando, mais do que a crítica, ajuizar se não é 

possível uma interpretação mais conforme aos direitos constitucionais e 

fundamentais que afeta, uma interpretação mais equitativa e proporcional. 

 

2. Interpretações da norma 

A interpretação corrente na jurisprudência é no sentido de que o 

trabalhador deve devolver a compensação logo que a recebe ou se aperceba da 

entrega (ex: por transferência para conta sua), ou no mais curto espaço de tempo, 

de modo a que fique claro que não pretende integrar a mesma no seu património. 

 

2.a. No CT 2003 (artigo 401.º) 

O Ac. do STJ de 03/04/2013, processo n.º 1777/08.0TTPRT.P1.S1, ainda no 

âmbito do CT de 2003, onde não se aludia à devolução da compensação, defendeu 

que o trabalhador não pode limitar-se a declarar que pretende impugnar o 

despedimento para ilidir a presunção, devendo praticar atos que revelem a 

intenção de não receber aquele quantitativo, procedendo à sua devolução. Esta 

                                                                                                                                               
4 Amado, João Leal, Receber e aceitar em torno de presunções Legais, orientações jurisprudenciais, 
Prontuário de Direito do Trabalho, 2016, II, pág. 87. 
5 Rouxinol, Milena Silva, “Nótula em torno do regime do artigo 366, n.os 4 e 5, do Código do 
Trabalho (o afastamentos da presunção, em especial)”, Prontuário de Direito do Trabalho, 2017, II, 
págs. 79 ss. 
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devolução constitui um “elemento estruturante da ilisão da aceitação do 

despedimento”, ancorado na boa-fé então prescrita no artigo 119.º, n.º 1, do CT de 

2003. No acórdão refere-se que: 

 

“[…] 
[P]arece forçoso concluir que o legislador se revela particularmente 
hostil ao ato do recebimento da compensação pelo trabalhador 
quando este, não obstante esse recebimento, ainda pretenda 
questionar o despedimento de que foi alvo. 
(…) 
Não sendo necessariamente exigível que o trabalhador devolva de 
imediato a verba disponibilizada – hipótese em que a própria 
disciplina legal não cobraria sequer aplicação por não ser de 
vislumbrar no caso, tão pouco, uma situação de recebimento – já não 
poderá aceitar-se, por regra, que o trabalhador venha a dispor da 
compensação em seu proveito. 
(…) 
Esta disponibilização também exige boa-fé por parte do trabalhador 
que, caso não aceite o despedimento, deverá devolvê-la ou colocá-la à 
disposição do empregador, de imediato, ou logo que da mesma tenha 
conhecimento, inibindo-se da prática de quaisquer atos que possam 
ser demonstrativos do apossamento do quantitativo que lhe foi 
disponibilizado. 
[…]”  

 

O acórdão vai na linha do Ac. do mesmo tribunal de 09/12/2010, processo 

n.º 4158/05.4TTLSB.L1.S17-8. 

                                                                                                                                               
6 Código do Trabalho Anotado, Almedina, 2017. 
7 No mesmo sentido, Acs. STJ de 27/03/2014, processo n.º 940/09.1TTLSB.L1.S1; de 16/06/2015, 
processo n.º 962/05.1TTLSB.L1.S1; de 13/10/2016, processo n.º 2567/07.3TTLSB.L1.S1; da RL de 
17/03/2010, processo n.º 4158/05.4TTLSB.L1-4; da RP de 09/12/2008, processo n.º 0844942, e, de 
07/05/2012, processo n.º 1777/08.0TTPRT.P1. 
8 No domínio do CT de 2003, com entendimento algo diverso, no sentido de a declaração dever ser 
efetuada até ao momento do recebimento da compensação, mas sem obrigação de devolução 
desta, os Acs. da RL de 06/04/2011, processo n.º 17/08.7TTSNT.L1-4; de 23/06/2010, processo n.º 
1510/06.1TTLSB.L1-4; de 20/10/2010, processo n.º 264/09.4TTFUN.L1-4, na linha de pensamento de 
J. João Abrantes, “O Despedimento Coletivo”, em Prontuário de Direito do Trabalho, n.º 45, pág. 
38, defendendo, quanto ao CT 2003, que a prova em contrário pode consistir numa qualquer 
declaração do trabalhador, feita até ao momento do recebimento da compensação, no sentido da 
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O Ac. do STJ de 17/06/2010, processo n.º 527/06.0TTBCL.S1, já referia que a 

mera declaração de não aceitação do despedimento não bastava. Refere o acórdão 

que a junção ao processo de impugnação de um cheque titulando esse valor não é 

suficiente para ilidir a presunção, acabando por referir: 

 

“[…] 
A junção do cheque surge apenas num momento avançado da ação e 
é motivada, única e exclusivamente, pela exceção aduzida pela Ré. 
Acresce que dizendo nós que a vontade do Autor – ainda que 
tacitamente emitida – produziu os seus efeitos, nunca a devolução, 
ocorrida no mencionado momento, seria suscetível de a revogar, 
atento o disposto no artigo 235.º, aplicável ex vi do artigo 295.º, 
ambos do Código Civil. 
(…) 
O trabalhador, não aceitando o despedimento e querendo impugná-
lo, deverá recusar o recebimento da compensação, sob pena de, assim 
não procedendo, cair sob a alçada da presunção legal a que se reporta 
o n.º 4 do artigo 401.º de aceitação do despedimento. Não significa 
tanto, porém, que o trabalhador não possa impugnar o 
despedimento; assim pode proceder, sem prejuízo, porém, de ter que 
provar que, pese embora haja recebido a compensação, não aceitou o 
despedimento…. 
Maior dificuldade na prova do facto contrário ao que resulta da 
presunção legal não poderá determinar uma maior ligeireza em 
matéria probatória, designadamente no sentido de que a mera 
declaração do trabalhador e/ou a propositura da ação de impugnação 
do despedimento determinariam, só por si e inevitavelmente, a prova 
do facto contrário, isto é, a prova de que, apesar de ter recebido a 
compensação, o trabalhador não teria aceite o despedimento. A ser 
assim, e como dito, de pouco ou nada valeria a presunção legal… 
A aludida presunção tem a sua razão de ser centrada naquela que nos 
parece ser a estabilidade e pacificação das relações jurídicas que, 
certamente, resultaria prejudicada caso assumissem tais 
comportamentos do trabalhador fundamento de facto bastante para 
considerar ilidida a presunção. 
[…]” 

                                                                                                                                               
não aceitação do despedimento, a qual, não estando sujeita a forma especial, pode ser expressa ou 
tácita. 
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Parecendo no texto admitir, no domínio do CT de 2003, que o trabalhador 

poderia ilidir a presunção ainda que não recuse o recebimento da compensação, 

tendo em conta a solução dada à questão concreta, não se vê como pudesse fazê- 

-lo. 

 

2.b. No CT de 2009 (artigo 366.º) 

No âmbito do CT de 2009, o n.º 4 do artigo 366.º dispunha de forma 

idêntica ao n.º 4 do artigo 401.º do CT 2003. Foi, no entanto, introduzido o n.º 5, 

com a seguinte redação inicial: 

 

5 – A presunção referida no número anterior pode ser ilidida desde que, 
em simultâneo, o trabalhador entregue ou ponha, por qualquer forma, 
à disposição do empregador a totalidade da compensação pecuniária 
recebida. 
 

A jurisprudência manteve inalterado o entendimento que vinha 

defendendo, entendendo-se em alguns arrestos que o legislador veio apenas 

esclarecer o que já resultaria da norma do CT de 2003.  

A norma foi interpretada no sentido já seguido de que a devolução ou 

colocação à disposição do empregador da compensação deve ocorrer de imediato 

ao seu recebimento ou num curto período de tempo, de modo a que fique claro 

não ter havido intenção de a receber, não ter havido intenção de apossamento. 

Ou seja, e resumidamente, o trabalhador deve praticar atos que revelem 

intenção de não receber a compensação. Conquanto se refira que não é 

necessariamente exigível que o trabalhador devolva de imediato a verba 

disponibilizada, hipótese em que, referem os acórdãos, a própria disciplina legal 

não cobraria sequer aplicação, acabava por se dizer e concluir no sentido de que 

“deverá devolvê-la ou colocá-la à disposição do empregador, de imediato, ou logo 

que da mesma tenha conhecimento, inibindo-se da prática de quaisquer atos que 
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possam ser demonstrativos do apossamento do quantitativo que lhe foi 

disponibilizado”, o que é afinal coisa diversa do inicialmente afirmado. 

Veja-se o Ac. do STJ de 17/03/2016, processo n.º 1274/12.0TTPRT.P1.S1, 

aludindo a que o trabalhador deverá recusar o recebimento da compensação ou 

proceder à devolução da compensação imediatamente após o seu recebimento, 

ou no mais curto prazo, sob pena de, assim não procedendo, cair sob a alçada da 

presunção legal a que se reporta o n.º 4 do artigo 366.º, traduzida na aceitação do 

despedimento. Defende-se que o trabalhador tem que assumir um 

comportamento consentâneo com o seu propósito de impugnar o despedimento, 

nomeadamente diligenciando pela devolução da compensação paga pela entidade 

empregadora, logo que a receba, caso o pagamento lhe seja oferecido diretamente 

em numerário ou cheque ou, pelo menos, logo que tome conhecimento de que o 

valor da compensação lhe foi creditado na respetiva conta bancária, caso o 

pagamento se realize mediante transferência bancária.  

O Ac. do STJ de 16/11/2017, processo n.º 9224/13.0T2SNT.L1.S1, parece 

apontar no sentido de que para poder impugnar o despedimento o trabalhador 

deve rejeitar a compensação. Analisando a questão da tutela jurisdicional efetiva 

afirma-se que legislador ao estabelecer que, nos despedimentos coletivos, se 

presume que o trabalhador que receber a compensação do empregador aceita o 

despedimento não está a dificultar ou a prejudicar, de forma arbitrária ou 

desproporcionada, o direito de acesso aos tribunais e a uma efetiva tutela 

jurisdicional aos trabalhadores que sejam alvo de um despedimento coletivo. 

Basta não receber a compensação, ou seja, tudo depende de um ato de vontade 

do trabalhador.  

Outros acórdãos, referindo a exigência de devolução (ou colocação à 

disposição do empregador) de imediato ao “recebimento”, ou em curto prazo, não 

deixam claro qual será esse prazo adequado, contudo sempre deve resultar clara a 

intenção de não apossamento. 
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O Ac. da RL de 21/03/2018, processo n.º 18564/17.8T8LSB.L1-4, refere que o 

trabalhador deve devolver a compensação que lhe foi paga ou colocá-la “na 

disponibilidade da Ré num prazo razoável”, “(…) tendo tal devolução de ocorrer 

num prazo relativamente curto, e ponderado por critérios de oportunidade e 

razoabilidade, após o seu recebimento e como uma das formas de manifestação 

de oposição à referida cessação do contrato de trabalho”, citando Ac. da mesma 

relação de 01/09/2015, processo n.º 348/12.1TTMR.L1. 

O Ac. da RP de 05/02/2018, processo n.º 21737/16.7T8PRT.P1; e o de 

08/07/2015, processo n.º 1274/12.0TTPRT.P1, alinham no sentido de que não há 

prazo para o trabalhador expressar a não aceitação, mas referindo que a expressão 

“em simultâneo”, constante do n.º 5 do artigo 366.º, não afasta totalmente a 

hipótese de uma devolução posterior ao próprio momento em que a 

compensação é recebida, mas que esta deve verificar-se de imediato ou num 

prazo curto e que não permita dúvidas quanto à vontade do trabalhador no 

sentido da não integração das quantias pecuniárias pagas na sua disponibilidade 

patrimonial9.  

A devolução imediata ou quase imediata ao recebimento do quantitativo 

disponibilizado, isto é, num prazo tal que fique claro não ter o trabalhador tido 

intenção de integrar a quantia no seu património, é indicada como um imperativo 

decorrente do princípio da boa-fé nas relações entre as partes, sendo a respetiva 

retenção ilícita, nos casos em que o trabalhador não concorde com o 

despedimento.  

Desta conceção parte-se para um entendimento que considera a expressão 

“em simultâneo”, referida ao momento do recebimento, com a benesse de se dar 

mais alguns dias desde que fique claro não ter havido intenção de “receber” a 

compensação. 

                                                 
9 Ainda Acs. da RG de 02/06/2016, processo n.º 989/13.0TTBRG-A.G1, e de 10/07/2018, processo n.º 
7816/15.1T8GMR.G1. 
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3. Consequências da interpretação da expressão “desde que em 

simultâneo” constante do n.º 5 do artigo 366.º do CT como referindo-se ao 

momento do pagamento da compensação. 

Do entendimento corrente resultam várias consequências, que se passam a 

enumerar. 

3.1. Embora se refira não existir um prazo para declarar a oposição, a 

verdade é que o trabalhador tem os prazos de caducidade que resultam dos 

artigos 387.º, n.º 2, e 388.º, n.º 2, do CT. Em boa verdade, com aquele 

entendimento, o trabalhador vê-se constrangido a ter que tomar imediatamente 

uma posição aquando do recebimento da compensação, ou quando se apercebe 

do seu pagamento. 

Saliente-se que apenas as normas dos artigos 387.º, n.º 2, e 388.º, n.º 2, do 

CT referem um prazo para declarar a oposição ao despedimento. 

3.2. Ao não se admitir a devolução do montante da compensação até à data 

em que se declare a não aceitação do despedimento, no limite até termo do prazo 

para o impugnar, na prática a presunção, de juris tantum transforma-se em 

presunção juris et de jure. 

3.3. O direito de acesso à justiça, na vertente de direito à consulta e 

informação jurídica, fica prejudicada, já que o trabalhador se vê impedido de 

consultar um advogado, em tempo útil, para se inteirar da regularidade do 

despedimento, nos seus mais diversos aspetos, substantivos e procedimentais, 

parecendo manifesto não estar o trabalhador dotado do saber, designadamente 

jurídico, para tais questões, sobretudo as atinentes às questões procedimentais10. 

É este entendimento que nos propomos repensar. 

 

                                                 
10 Rouxinol, Milena Silva, “Nótula…”, págs. 80 ss. 
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4. Perspetiva de interpretação 

 Refere a norma do artigo 366.º do CT de 2009: 

 

(…) 
4 – Presume-se que o trabalhador aceita o despedimento quando 
recebe do empregador a totalidade da compensação prevista neste 
artigo.  
5 – A presunção referida no número anterior pode ser ilidida desde que, 
em simultâneo, o trabalhador entregue ou ponha, por qualquer forma, 
a totalidade da compensação paga pelo empregador à disposição deste 
último.  
(…) 
 

A aceitação do despedimento, ainda que entendida como exceção 

perentória, funciona como um pressuposto, como um requisito negativo da 

impugnação do despedimento, seja, o despedimento só é validamente 

impugnável se não ocorrer aceitação do mesmo. Ora esta aceitação é aqui 

presumida. 

 O que a norma traz de relevante, na interpretação que tem tido 

acolhimento, é presumir essa aceitação se houve recebimento da compensação 

pelo trabalhador, com integração no seu património, e é, sem devolução imediata 

ou quase imediata; mesmo contra declaração expressa deste em sentido contrário 

e eventualmente (se se entender que a presunção não pode ser ilidida por simples 

declaração do onerado), com demonstração de factualidade de que se infira a não 

aceitação do despedimento, e com devolução da compensação posterior ao 

momento do recebimento. 

 

4.a. A questão à luz do regime das presunções 

Tal solução é, desde logo, estranha do ponto de vista do funcionamento e 

regime das presunções – artigos 349.º e 350.º do Código Civil (CC). 
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A presunção consiste na ilação que se retira da circunstância de o 

trabalhador ter “aceitado” a compensação. De um facto conhecido infere-se um 

desconhecido. Como regra, tratando-se de presunção juris tantum, o facto 

desconhecido apenas pode ser reconhecido se ignorado, se não demonstrado o 

facto real, ou seja, se não for efetuada prova em sentido contrário.  

No caso a presunção incide sobre a “vontade do trabalhador”, trata-se de 

um “quid volitivo”, para usar a expressão de Milena Rouxinol, pelo que, em bom 

rigor, bastaria a prova dessa “vontade”, como “quid” real, para afastar a presunção.  

O regime aqui em análise introduz uma condição para o trabalhador poder 

fazer valer a sua “vontade” enquanto “quid” relevado como facto no n.º 4, que aí 

se presume, o que dá à norma uma configuração estranha e, na interpretação que 

tem sido seguida, porventura algo injusta e constitucionalmente duvidosa. 

Se se entender a expressão “em simultâneo” como reportando-se ao ato de 

entrega da compensação por parte da empregadora, ou ao momento em que o 

trabalhador se apercebe da entrega, cria-se uma situação paradoxal. É o mesmo 

que significar que o trabalhador pode ilidir a presunção se ela (presunção) não 

chegar a existir.  

É que não pode presumir-se a aceitação, nos termos do n.º 4 do artigo 366.º 

se o trabalhador não recebe a compensação, porque de imediato a não aceita, já 

que o facto conhecido de que se retira a presunção não ocorre.  

O recebimento enquanto facto indiciário da aceitação do despedimento, 

depende de um ato de vontade não do empregador, mas do trabalhador, que 

consiste na aceitação da quantia. Tal aceitação implica, só pode implicar, a 

integração do montante da compensação no património do trabalhador, o seu 

efetivo apossamento.  

Tal ato de vontade de aceitação da quantia releva juridicamente como ato 

jurídico – artigo 295.º do CC –, sendo aplicável o disposto nos artigos 217.º e ss. do 

mesmo diploma. Assim, a aceitação pode ser expressa ou tácita, podendo resultar 
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de atos que com toda a probabilidade a revelem. Deste modo, se o trabalhador de 

imediato à entrega da quantia por parte da empregadora a devolve, nenhum ato 

ocorre que revele com toda a probabilidade a intenção de “receber/integrar” a 

referida quantia. De igual modo se a devolução ocorre logo que se aperceba da 

entrega, não pode deduzir-se que tenha “recebido” a compensação. Se a 

devolução ocorre em circunstâncias tais que revelam intenção de não 

apossamento da quantia, o raciocínio não poderá deixar de ser o mesmo.    

O “recebimento”, enquanto circunstância com relevo jurídico, sob pena de 

a norma carecer de sentido, há de significar, equivaler, a apossamento, integração 

do respetivo património, e não pode depender de circunstâncias estranhas ao 

sujeito, dependendo de ato de vontade do trabalhador. 

Refere a propósito Paulo Campos11: 

 

“[…] 
A norma jurídica preceitua «Presume-se que o trabalhador aceita o 
despedimento quando recebe do empregador a totalidade da 
compensação (…)» (artigo 366.º, n.º 4). O que faz inculcar a ideia que 
o trabalhador deverá de imediato, para impedir a presunção de 
aceitação, recusar o recebimento da compensação. Porém, a norma 
legal dispõe que se opere a devolução da compensação pela mera 
colocação à disposição do empregador da compensação devida, pelo 
que a efetivação da devolução da compensação se poderá encontrar 
deferida para um momento subsequente e não determinado. 
[…]” 
 

Aquela primeira perceção, e interpretação, não corresponderá à melhor 

interpretação da norma, sendo que deve presumir-se que o legislador soube 

exprimir o seu pensamento de forma adequada e consagrou as soluções mais 

acertadas – artigo 9.º, n.º 3, do CC.  

                                                 
11 A compensação por Despedimento (https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/16428/1/Com 
pensacao.Despedimento.UCP.dissertacao.pdf). 
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É que exigir a não verificação do facto base da presunção torna sem 

sentido a previsão da possibilidade de ilisão dessa presunção, já que não chega a 

nascer. Por outro, não tem sentido falar em devolução de uma quantia que não se 

chegou a receber. “Recebimento” implica um ato de vontade no sentido de 

integrar o valor (da compensação) na esfera patrimonial própria. Tal integração é 

condição para a possibilidade de uma devolução, e diremos, de uma presunção. 

E, como já aludimos, surpreende-se outra consequência, em termos 

práticos, reportando-se a expressão “em simultâneo”, ao momento do 

recebimento da quantia, transforma-se afinal uma presunção juris tantum numa 

presunção juris et de jure. É que não devolvida de imediato, ou nas apontadas 

condições temporalmente apertadas e desde que resulte da factualidade não ter 

ocorrido apossamento da quantia, não pode mais o trabalhador ilidir a presunção, 

sendo assim, quando esta se cria, com a aceitação da compensação, com a 

integração no património do trabalhador, naquela interpretação, cria-se como 

presunção juris et de jure, já que, nascida esta, não mais pode o trabalhador ilidi-

la, contrariando a opção legislativa. 

 

4.b. Sentido da expressão “desde que em simultâneo” constante do 

n.º 5 do artigo 366.º do CT 

A interpretação a dar ao n.º 5 poderá ser outra, menos irrazoável e menos 

restritiva dos direitos fundamentais, como refere Milena Rouxinol12. 

A questão tem-se colocado, como se viu, essencialmente em torno do 

tempo necessário para a devolução da compensação. 

No âmbito da LCCT, dispunha-se relativamente ao despedimento coletivo, 

que o recebimento pelo trabalhador da compensação valia como aceitação do 

despedimento. A norma gerou naturalmente controvérsia, propendendo o 

                                                 
12 Ob. cit., pág. 82. 
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entendimento maioritário no sentido de se tratar de uma presunção juris et de 

jure.  

A norma, artigo 23.º, n.º 3, foi eliminada pela Lei n.º 32/99, de 18 de maio. 

Contudo, em 2003, com o CT, o legislador recuperou o regime na norma do artigo 

401.º, n.º 4, e ampliou-a ao despedimento por extinção do posto de trabalho. 

Contudo a expressão “vale como” foi substituída por “presume-se”, deixando claro 

tratar-se de presunção ilidível.  

Na sequência desta norma, como já vimos, firmou-se entendimento 

maioritário no sentido de que não bastaria a mera declaração de vontade do 

trabalhador, impondo-se-lhe que devolvesse a compensação, e de imediato ao 

recebimento, ou em curto período de tempo, de forma a poder concluir-se não ter 

havido intenção de apossamento da quantia entregue. 

Foi este entendimento que Leal Amado13 criticou vigorosamente. 

O CT de 2009 veio no n.º 5 do artigo 366.º esclarecer qual o modo e 

condições para ilidir a presunção.  

Se é clara agora a ideia de que o trabalhador tem que colocar à disposição 

do empregador a compensação, já não tem sido claro, pelo menos na doutrina, 

saber qual o momento em que tal deve ocorrer.  

A jurisprudência, como referido, reporta o termo “em simultâneo” ao 

momento da entrega por parte da empregadora dessa compensação ao 

trabalhador, ou, no mais curto espaço de tempo possível em relação a essa data e 

de forma a ficar claro que não pretende integrar a mesma no seu património. 

 

4.b.1. Análise literal 

Mas não tem que ser assim. Atente-se nas consequências de tal 

entendimento. A expressão pode entender-se, atentos os termos da norma, ao 

                                                 
13 Ob. cit. 
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momento da ilisão, para ilidir, ou pretender ilidir, tem que em simultâneo pôr à 

disposição do empregador a compensação, seja, desfazer o facto base. Tal 

interpretação parece revestir mais sentido, tendo em conta o que ela representa e 

as consequências daquela outra interpretação. 

A devolução da compensação nada tem a ver com a presunção, que assenta 

na aceitação da quantia, constituindo antes uma condição colocada ao 

trabalhador para poder usar da faculdade de ilidir a presunção.  

Se assim é, tem mais sentido que se refira ao momento em que o 

trabalhador faz saber que não concorda com o despedimento, seja judicial seja 

extrajudicialmente. É nesse momento que manifesta intenção de exercer o direito 

de ilidir a presunção e o direito de impugnar o despedimento, é nesse momento, 

diríamos, que “coloca” o “quid” real, o facto contrário à presunção extraída do 

facto base. 

O que “pode ser ilidido” é a presunção já nascida. A entrega ou colocação à 

disposição da empregadora do valor recebido de compensação é condição para o 

ato. Qual ato? O de ilidir a presunção criada. Quando? Em “simultâneo”, com o 

quê? com o exercício do “poder” de ilisão, ou manifestação da vontade de exercer 

tal poder.  

A expressão “em simultâneo” reporta-se à “condição” colocada à “ilisão” de 

uma presunção já existente, não ao recebimento da quantia pelo trabalhador, pois 

referido a esse momento a presunção não nasceria sequer. 

Simultâneo significa “que se realiza ao mesmo tempo”. No n.º 5 do 

normativo, a expressão “desde que…”, conjunção subordinativa condicional, inicia 

uma oração subordinada em que se indica uma condição necessária para que seja 

realizado ou não a oração nuclear (principal), o facto principal, no caso, o “poder” 

ilidir a “presunção”.  
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A realização da oração nuclear depende da realização da oração 

condicional, no caso, em simultâneo, ou seja, as duas orações são mutuamente 

implicativas14. 

Por outro a expressão “entregue ou ponha à disposição” do empregador 

pressupõe que em momento anterior saiu da disposição deste, que entrou na 

esfera da disponibilidade do trabalhador, e voltará agora à disponibilidade do 

empregador. 

Lateralmente, e como atrás se referiu, a única norma que de algum modo 

refere um prazo para declarar a oposição é a do n.º 2 do artigo 387.º do CT. 

Impor ao trabalhador a obrigação de manifestar a oposição em data 

anterior, sem embargo de voluntariamente o poder fazer, parece-nos limitar o 

direito/prerrogativa concedido neste normativo. 

É que as presunções têm a ver com a factualidade, conforme artigos 349.º e 

ss. do CC, não com prazos. Não vemos pois grande força no argumento que refere 

que permitir a devolução até data de dedução da ação de impugnação (no limite) 

equivaleria a negar a presunção retirando-lhe efeito útil no confronto com o 

simples decorrer do prazo de caducidade para intentar a ação. O contrário pode 

afirmar-se com igual peso. Interpretar de tal modo a norma limita fortemente ou 

inutiliza o prazo legalmente concedido para deduzir a ação, o que decorre da 

transformação prática de uma presunção juris tantum em presunção juris et de 

jure. 

A interpretação que tem vindo a ter acolhimento na jurisprudência em bom 

rigor apenas dá direito ao trabalhador de ilidir o próprio recebimento da 

compensação, não a presunção nascida com esse recebimento. Tal resulta da 

                                                 
14 Cfr. Fonseca, Joaquim, O funcionamento discursivo das comparativas condicionais independentes, 
ponto 1.6 (https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream 
/10216/20054/2/joaquimfonsecafuncionamento000083949.pdf), e Cavaguti, Ana Paula, A 
configuração semântica de orações causais-condicionais no português do Brasil segundo a 
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exigência, quando a devolução não é imediata ao recebimento, da demonstração 

de que não teve intenção de apossamento. O que tudo se volve, parece-nos, numa 

armadilha, podes ilidir a presunção se ela não chegou a existir. 

Milena Rouxinol15 diz-nos: “a devolução da compensação não constitui, em 

si mesma, o ato de ilisão, embora tenha de o acompanhar. Com efeito, daquele 

número 5 resulta, parece-nos, que a disponibilização ao empregador da 

compensação há de ocorrer juntamente – “ em simultâneo” – com a atuação que, 

essa sim, ilide a presunção”16.  

Quanto ao momento, veja-se ainda Lobo Xavier no Manual, onde refere 

que “a simultaneidade parece referir-se à devolução e ao ato em que o 

trabalhador pretende ilidir a presunção, mas tal está longe de ser claro…”. 

Pedro Furtado Martins17 refere, quanto ao momento de saber qual o ato 

que deve ser praticado em simultâneo: 

 

“[…] 
Julga-se que será a comunicação do trabalhador ao empregador da 
não-aceitação do despedimento”, adiantando que a simples recusa ou 
devolução é suficiente para afastar a presunção, e adiante que “a letra 
da lei parece permitir que o trabalhador receba a compensação, 
fazendo seu o valor que lhe foi entregue pelo empregador e com isso 
desencadeando a presunção, para em seguida devolver essa quantia 
e, com isso ilidir a presunção. (…) A questão é saber até quando pode 
a devolução ter lugar para que tenha a virtualidade de afastar a 
presunção. 
[…]” 
 

                                                                                                                                               
Gramática Discursivo-Funcional, ponto 1.2, (http://www.ufjf.br/revistaveredas/files/20 14/07/06-
Cavaguti_HirataVale.pdf). 
15 Ob. cit., pág. 83. 
16 Da simples devolução, contudo, ainda que não acompanhada de qualquer declaração, pode 
retirar-se, pode presumir-se a vontade de impugnar o despedimento, enquanto ato de ilisão. 
17 Cessação do Contrato de Trabalho, Principia, 4.ª edição, pág. 394. 
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Milena Rouxinol refere que o momento antes do qual o afastamento da 

presunção tem que se lograr, ou ser apresentadas as provas (e cumprida em 

simultâneo a condição, se não cumprida anteriormente), é aquele em que já em 

contexto judicial se decide aceitar ou não a ação. 

As presunções, como já referido, têm relação com a matéria relativa à 

prova, não com o direito de deduzir ações. A ilisão da presunção não é condição 

para impugnar o despedimento, é antes condição para o tribunal se poder 

debruçar sobre a impugnação. O trabalhador pode sempre introduzir a ação, nem 

se seja para logo naufragar. Assim o entendimento de Milena Rouxinol teria 

sentido. 

Contudo, sendo o facto base um “quid volitivo” relativo ao interessado no 

afastamento da presunção, logo que manifeste o “quid real”, a sua vontade, que 

por si, demonstrado que seja no processo, ilidirá a presunção, deve em 

simultâneo, se não o tiver feito antes, devolver a compensação. A verificação da 

oração nuclear, aqui no sentido de facto real contrário ao facto presumido, 

depende para a sua relevância jurídica ilisora, da verificação “em simultânea” da 

oração condicional, a devolução da compensação. A não ser assim a exigência de 

devolução perderia muito do seu sentido útil.  

Assim, o momento adequado seria aquele em que o trabalhador declara a 

sua vontade de impugnar o despedimento, de que não aceita o mesmo, que no 

limite pode coincidir com o momento em que se introduz a ação em juízo. Será, 

pois, o momento em que coloca o facto real, que pode resultar tacitamente da 

dedução da ação, se antes não houve declaração; facto esse que contraria o facto 

presumido extraído do facto base ou indiciário. 

 

4.b.2. Ratio legis 

E deste entendimento não resultam, em nosso entender, prejudicados os 

intentos de estabilidade e pacificação das relações jurídicas que estiveram na base 
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do regime, nem o princípio da boa-fé. A pacificação e estabilização, importa dizê-

lo, só o são verdadeiramente se o regime for equitativo e equilibrado, a contento 

de ambas as partes. Não resulta qualquer pacificação social se os direitos de uma 

das partes forem excessivamente comprimidos e limitados.  

Ora, tendo em conta esses objetivos, já os prazos de impugnação foram 

aqui reduzidos para 60 dias nos despedimentos individuais, contados a partir da 

receção da comunicação de despedimento ou da data de cessação do contrato, se 

posterior, conforme artigo 387.º, n.º 2, do CT, e seis meses, contados da data da 

cessação do contrato para o despedimento coletivo, conforme artigo 388.º do 

mesmo diploma.  

Foram razões de certeza e segurança jurídica que ditaram esses prazos, 

designadamente, como refere o Tribunal Constitucional18, as “expetativas da 

entidade patronal em ver, para além de certo prazo, judicialmente inatacável um 

despedimento por si ditado e assim poder fazer uma gestão sem sobressaltos do 

seu quadro de trabalhadores”. 

Impor ao trabalhador uma opção imediata, e é, aquando da entrega da 

compensação, mostra-se desproporcional, já que, como refere aquele tribunal e 

acórdão referido em nota, discorrendo sobre o prazo de impugnação, é 

conveniente não esquecer “a preeminência das posições subjetivas que se visam 

fazer valer através do acesso à via judiciária, concretamente, o direito à segurança 

no emprego, consagrado no artigo 53.º da CRP, e as correspondentes garantias de 

reintegração e indemnização do trabalhador ilicitamente despedido (cfr. Gomes 

Canotilho/Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, 4.ª ed., 

Coimbra Editora, 2007, p. 710…”. E, mais adiante, “o direito de acesso aos 

tribunais não é violado pela simples fixação pelo legislador de um prazo para o 

seu exercício”. Na verdade, tal violação só existe quando tal prazo se revelar 

                                                 
18 Ac. do TC 366/2014, Diário da República n.º 230/2014, Série II de 27/11/2014. 
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“desadequado” ou “desproporcionado”, em termos de dificultar gravemente o 

exercício daquele direito, uma vez que, a ser assim, estar-se-ia perante uma 

restrição ao direito de acesso ao direito e aos tribunais e não em face de um 

simples condicionamento ou acomodação do exercício desse direito…”. 

Impor uma tomada imediata de posição imediata ou quase imediata, 

parece-nos desproporcionado, causando dano à vertente do direito de acesso à 

justiça, sobretudo na modalidade de direito à consulta jurídica, já que não é assim 

reconhecido ao trabalhador o direito de consultar um advogado para poder 

verificar da regularidade do despedimento, nas suas várias vertentes.  

Interpretado a expressão “em simultâneo” como referindo-se não ao ato de 

recebimento mas ao ato de “ilisão”, o regime torna-se, parece-nos, mais percetível 

e coerente, não se caindo nos paradoxos referidos, e apresenta a vantagem de se 

tratar de uma solução mais justa e equitativa.  

Deste modo, não se cria também, sub-repticiamente, um prazo para 

declarar a “oposição” ao despedimento, ao arrepio das previsões dos artigos 387.º 

e 399.º do CT. 

Note-se que o trabalhador, à data em que lhe é oferecida a compensação, 

não está em condições de aquilatar da justeza do despedimento e do 

cumprimento das formalidades legalmente exigidas que impliquem ilicitude do 

mesmo. O trabalhador passa, assim, a ter um período de reflexão e para poder 

consultar um profissional. 

A solução é igualmente mais conforme ao princípio da proporcionalidade e 

proibição do excesso a que também a atividade legislativa está sujeita, já que, 

como referem vários autores, para o empregador, a utilidade económica da 

devolução da compensação é mínima, pois sempre terá que pagar ou a 

compensação, ou mais que esse valor. 

Certo que compensação não é o mesmo que indemnização, como referem 

alguns acórdãos, mas o argumento prova de mais. O direito não pode ser alheio 
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às realidades da vida, tal como elas se apresentam às pessoas. Dinheiro é 

dinheiro, sendo que, em termos práticos, o empregador sempre terá que entregar 

uma quantia, seja como compensação, seja como indemnização, seja a título de 

retribuições intercalares, e o nomen juris ao trabalhador pouco importa. 

Quanto ao princípio da boa-fé, não vemos que não fique salvaguardado 

com a devolução aquando da declaração de inconformidade com o 

despedimento. Sendo que, em termos práticos, sempre o empregador terá que 

pagar uma qualquer quantia, não vemos a não devolução imediata, que acarreta 

as consequências já referidas, cause dano à boa-fé. 

 Julgamos, assim, que a norma em apreço deve ser interpretada no sentido 

de que a expressão “em simultâneo”, constante do n.º 5 do artigo 366.º do CT, se 

reporta ao momento da manifestação de vontade do trabalhador, expressa ou 

tácita de não aceitação do despedimento, e de que a “devolução” (colocação à 

disposição) da compensação ao empregador como condição para o exercício do 

direito de ilidir a presunção que decorreu do seu recebimento, deve ocorrer 

aquando da manifestação por parte daquele da sua intenção impugnar o 

despedimento, o que no limite pode ocorrer até ao termo do prazo para impugnar 

o despedimento. 

 

5. Conclusão 

Julgamos assim que a norma em apreço deve ser interpretada no sentido 

de que a “devolução” (colocação à disposição) da compensação ao empregador 

como condição para o exercício do direito de ilidir a presunção que decorreu do 

seu recebimento, deve ocorrer aquando da manifestação por parte daquele da sua 

intenção impugnar o despedimento, o que no limite pode ocorrer até ao termo do 

prazo para impugnar o despedimento.  


