
LEGISLAÇÃO 
 
DECRETOS-LEIS PUBLICADOS ENTRE 1975 E 1980 | DETERMINAÇÃO DA SUA CESSAÇÃO DE VIGÊNCIA 

Decreto-Lei n.º 32/2018, de 8 de maio 

Determina a cessação de vigência de diversos decretos-leis publicados entre 1975 e 1980 - enumerados, por 
áreas governativas, nos seus artigos 2.º a 17.º -, prescrevendo, no seu artigo 1.º, que “os mesmos não se 
encontram em vigor, em razão de caducidade, revogação tácita anterior ou revogação” por si agora efetuada. 

Ressalva, não obstante, no seu artigo 18.º, quanto a “normas cuja vigência já tenha cessado”, que a “deter-
minação expressa de não vigência” a que procede “não altera o momento ou os efeitos daquela cessação de 
vigência”.

JURISPRUDÊNCIA NACIONAL 

COMISSÃO DE SERVIÇO | PRETERIÇÃO DA FORMA ESCRITA | DIREITO À CATEGORIA PROFISSIONAL: PRES-
SUPOSTOS | IRREDUTIBILIDADE DA RETRIBUIÇÃO 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 24-1-2018 (Proc. n.º 2137/15)

Confirmou parcialmente, ainda que com fundamento diverso, a decisão proferida pelo Tribunal da Relação de 
Évora, no seu acórdão de 30-3-2017, de que se deu nota na edição de maio de 2017 deste Boletim Laboral. 

Nesse sentido, e após decidir, em linha com o Acórdão recorrido, que “não tendo sido reduzido a escrito o 
contrato relativo ao desempenho de funções de natureza diretiva, em comissão de serviço”, não se aplica ao 
caso o correspondente regime de cessação, dele se desviou, ao recusar à Autora o direito às categorias pro-
fissionais de Diretora Técnica e Diretora Executiva Adjunta, por não resultarem da matéria de facto provada 
“quaisquer elementos que permitam concretizar as tarefas efetivamente desempenhadas e definir o núcleo 
funcional” das mesmas.

Não obstante, reconheceu à Autora, com base no artigo 129.º, n.º 1, alínea d), do Código do Trabalho, o di-
reito a manter a retribuição, mais exatamente certas componentes retributivas “que auferia no desempenho 
daquelas funções”, mesmo após a respetiva cessação, por se terem estas tornado “parte” da retribuição “que 
lhe é devida, no âmbito da relação de trabalho que a liga ao Réu”. 
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RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO 
DE TRABALHO | ÍNDICES DE SUBORDINAÇÃO | 
PAGAMENTO PERIÓDICO DE QUANTIA CERTA 
COMO CONTRAPARTIDA 

Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 
5-4-2018 (Proc. n.º 1842/17)

Confirmou a decisão proferida em primeira instân-
cia, que julgou totalmente procedente a ação de 
reconhecimento da existência de contrato de traba-
lho intentada pelo Ministério Público, na sequência 
de participação da Autoridade para as Condições de 
Trabalho. 

Em particular, e após dar como assente a verificação, 
no caso, de “vários dos índices que fazem presumir 
a subordinação jurídica”, deteve-se especialmente 
no “pagamento com determinada periodicidade de 
quantia certa ao prestador de atividade, como con-
trapartida da mesma”. E decidiu, sobre este ponto, 
que nos termos do artigo 261.º do Código do Tra-
balho, “é certa” a retribuição “que seja calculada 
em função de tempo de trabalho, sendo irrelevante 
que, por força do diferente número de dias de tra-
balho, o montante global mensal varie, não sendo 
nesse sentido que é utilizado pela lei o conceito de 

retribuição variável, que se refere antes à que re-
sulta do uso de outro critério de determinação, por 
exemplo o número ou valor de peças produzidas ou 
vendidas.” 

PROCEDIMENTO DISCIPLINAR | CADUCIDADE | 
ÓNUS DA PROVA  

Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 
19-4-2018 (Proc. n.º 2950/15)

Confirmou a sentença recorrida, que julgara impro-
cedente a ação de impugnação da regularidade e 
licitude do despedimento proposta pelo Autor con-
tra o Réu. Para tanto, decidiu, em linha com esta (e 
com a jurisprudência do STJ por esta citada), que 
cabia “ao trabalhador o ónus de alegar e provar os 
factos que permitam concluir que decorreram mais 
de 60 dias entre a data do conhecimento” da infra-
ção “e aquela em que lhe foi comunicada a nota de 
culpa”, bem como, sendo o empregador pessoa co-
letiva, que tal conhecimento “teve como sujeito o 
órgão de administração ou superior hierárquico em 
quem o mesmo tenha delegado o poder discipli-
nar”. Ora, não tendo o trabalhador logrado fazê-lo, 
“falece totalmente” a sua pretensão “de estar veri-
ficada a caducidade do procedimento disciplinar”.
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Aviso: Os textos desta comunicação têm informação de natureza geral 
e não têm por objetivo ser fonte de publicidade, oferta de serviços ou 
aconselhamento jurídico; assim, o leitor não deverá basear-se apenas na 
informação aqui consignada, cuidando sempre de aconselhar-se com 
advogado.

Para além do Boletim Laboral, a Miranda emite regularmente um Boletim 
Fiscal, um Boletim de Direito Público e um Boletim Bancário e Financeiro. 

Caso queira conhecer e receber o nosso Boletim Fiscal, por favor envie 
um e-mail para: 
boletimfiscal@mirandalawfirm.com. 

Caso queira conhecer e receber o nosso Boletim de Direito Público, por 
favor envie um e-mail para: 
boletimdireitopublico@mirandalawfirm.com. 

Caso queira conhecer e receber o nosso Boletim Bancário e Financeiro, 
por favor envie um e-mail para: 
boletimbancariofinanceiro@mirandalawfirm.com.
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