
Processo nº 76/2012 

Impugnação de despedimento 

A notificação edital da nota de culpa; a condenação ultra petita 

Sumário: 

1. Só se deve recorrer à notificação edital da nota de culpa, nos casos previstos no 
artigo 67, da Lei nº 23/2007, de 1 de Agosto; 

2. A condenação ultra petita está prevista no artigo 69º, do Código de Processo do 
Trabalho. 

 

Acórdão 

Acordam, em Conferência, os juízes da Secção Cível do Tribunal Superior de Recurso da 

Beira: 

 Carlos Manuel Ritau Gamba, residente na cidade da Beira, 12º Bairro, Av. 24 de Julho, 

pediu, em acção de impugnação de despedimento, intentada no Tribunal Judicial da 

Província de Sofala, que, G4S – Security Service Moçambique, Lda, (sua entidade 

patronal, fosse condenada a pagar-lhe uma indemnização na quantia de 120.065,00 mt 

(cento e vinte mil e sessenta e cinco meticais), por despedimento ilícito, aduzindo os 

fundamentos descritos na petição inicial de fls. 2 a 5. 

Juntou o documento de fls. 6. 

Regularmente citada, a ré veio contestar por impugnação, fls. 12 a 16 e juntou os 

documentos de fls.17 a 27. 

No prosseguimento da lide, realizou-se a audiência de discussão e julgamento, 

antecedida de tentativa de conciliação, fls. 45 a 49, e depois foi proferida a sentença de 

fls. 51 a 62, que condenou a ré a indemnizar o autor no montante de 130.968,00 mt 

(cento e trinta mil e novecentos e sessenta e oito meticais), por despedimento ilícito e 

injusto. 

É da decisão assim tomada que a ré, ora recorrente, recorreu, alegando com interesse 

para a lide, o seguinte: 

- o tribunal ignorou que o que está em causa é situação típica de abandono de lugar 

confirmada em audiência pelo recorrido; 

- a sentença não se debruçou sobre o facto de ter ou não existido justa causa para o 

despedimento; 



- o recorrido não foi comunicado do despedimento porque não mais apareceu na 

empresa para tratar de assuntos do seu interesse; 

- o comité sindical confirma o abandono do lugar pelo recorrido; 

- não foi remetida a nota de culpa ao recorrido porque este deliberadamente deixou de 

comparecer ao trabalho onde foi afixado edital; 

- a nota de culpa está detalhada; 

- a sentença é nula porque condena em valor superior ao pedido e valor da acção; 

Termina pedindo que se julgue nula a sentença da primeira instância. 

O recorrido não contra-alegou. 

Colhidos os vistos legais, cumpre analisar e decidir: 

Assim, no caso vertente, são questões que há a analisar, as seguintes: 

- se o processo disciplinar obedeceu estritamente ao formalismo legal (mormente, se 

era oportuno o uso da notificação edital no caso em análise); 

- se a sentença é nula por ter condenado em valor superior ao pedido. 

No que tange à primeira questão, julgamos que o processo disciplinar instaurado contra 

o recorrido não obedeceu estritamente ao formalismo legal, na medida em que a 

recorrente fez uso inapropriado do edital para a alegada notificação da nota de culpa ao 

trabalhador, ora recorrido. 

É que, nos termos do nº 7 do artigo 67, da Lei nº 23/2007, de 1 de Agosto, só se deve 

recorrer ao edital para proceder à notificação da nota de culpa, em caso de o 

trabalhador se recusar a recebê-la, ou havendo presunção de abandono, mas, neste 

caso, é imperativo que se prove que o trabalhador está em parte incerta, ou seja, não 

se sabe onde localizá-lo, portanto, desconhece-se o seu paradeiro e o processo 

disciplinar está em curso. 

Ora, no caso em apreço, não constam dos autos elementos que provem que o apelado 

se tenha recusado a receber a nota de culpa e, ainda que se possa admitir a alegada 

presunção de abandono do posto de trabalho, já não se prova que o trabalhador tivesse 

estado em local desconhecido durante a instauração do processo disciplinar. 

Deste modo, a recorrente ao lançar mão à notificação edital sem ter esgotado todas as 

diligências necessárias para que o apelado tomasse conhecimento da nota de culpa de 

modo a poder defender-se, é concludente que inviabilizou um possível exercício do 

direito de defesa do apelado, o que, por consequência, constitui nulidade insuprível, nos 

termos do nº 4 do artigo 68, da Lei nº 23/2007, de 1 de Agosto, tornando inválido o 



processo disciplinar, em conformidade com o disposto no nº 1, al. a) do mesmo 

dispositivo legal. 

No que concerne à segunda questão, de modo algum na jurisdição laboral tal facto pode 

constituir nulidade da sentença. É que a condenação ultra petita é uma faculdade 

universalmente considerada princípio geral do direito processual do trabalho, sendo 

manifestação directa da indisponibilidade e irrenunciabilidade dos direitos subjectivos 

do trabalhador, aliás, encontrou acolhimento no disposto no artigo 69º do Código de 

Processo do Trabalho, com os condicionalismos que no preceito se impõem. 

Acontece que as disposições do Código de Processo Civil só aplicáveis, quando não 

contrariem os princípios gerais do trabalho, sendo o caso, pelo que, prevalecerão estes 

e, como se disse, a possibilidade de condenação ultra petita, isto é, em quantidade 

superior à pedida é um deles (veja-se curso de Direito da Universidade de Lisboa, 

suplemento, ano 1964).  

A proibição da sentença condenar em quantidade superior ou em objecto diverso do 

que se pedir, é princípio do direito processual civil, inaplicável ao direito processual do 

trabalho, que como atrás se disse, admite explicitamente tal possibilidade. 

Por tal razão, improcede a invocação da aludida nulidade.  

Pelas razões aduzidas, concluímos que andou bem a Mma Juíza da primeira instância. 

Pelo exposto, os juízes desta Secção Cível negam provimento ao recurso e, em 

consequência, confirmam a sentença recorrida.  

Custas pela recorrente com 7% de imposto de justiça.  

Notifique. 

Beira, 19 de Novembro de 2015 

Ass): Tomé G. Matuca, José António C. Sampaio e 

Inácio Ombe 

 


