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PARTE I
DIREITO DO TRABALHO

CAPÍTULO I
AS FONTES DE DIREITO DO TRABALHO

1. Noção de fonte em sentido técnico-jurídico
O sentido técnico-jurídico de fonte situa-a como forma de revelação e manifesta-
ção das normas jurídicas3, ou, nas palavras de António Monteiro Fernandes,  
“dos instrumentos pelos quais essas normas são estabelecidas e, do mesmo  
passo, expostas ao conhecimento público”4.

2. Fontes internas jus laborais

2.1. A Constituição
A Constituição da República Portuguesa como fonte jurídica primordial consa-
gra nos Títulos II (Direitos, liberdades e garantias) e III (Direitos e deveres económicos) 
da Parte I (Direitos e Deveres Fundamentais) as normas jurídicas mais relevantes 
para o Direito do Trabalho, nomeadamente os arts. 53º (Segurança no emprego); 
54º (Comissões de trabalhadores); 55º (Liberdade sindical); 56º (Direitos das associações 
sindicais e contratação coletiva); 57º (Direito à greve e proibição do lock-out); 58º (Direito 
ao trabalho) e 59º (Direitos dos trabalhadores).

Logo no art. 18º, nº 1, da CRP, é dito que “Os preceitos constitucionais respei-
tantes aos direitos, liberdades e garantias são diretamente aplicáveis e vinculam 
as entidades públicas e privadas.”

Sobre a problemática da aplicabilidade direta daqueles preceitos constitucio-
nais, nomeadamente quando falha a aptidão vinculativa da norma, por falta de 
exequibilidade do seu conteúdo, questiona-se até que ponto o art. 22º, da CRP, 
admite a responsabilidade do legislador por omissão legislativa.

Conforme explica António Monteiro Fernandes, “É óbvio que as dispo-
sições constitucionais de incidência juslaboral não reúnem, todas elas, carac-
terísticas operatórias que permitam reconhecer-lhes uma função regulamentar 

3 Em desenvolvimento, v. José Oliveira Ascensão, O Direito – Introdução e Teoria Geral, p. 231.
4 Direito do Trabalho, p. 57.
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ou precetiva imediata: umas sim (como, por exemplo, o artigo 56º, nº 3: «Com-
pete às associações sindicais exercer o direito de contratação coletiva (…)»  
outras não (entre elas o art. 58º, nº 1: «Todos têm direito ao trabalho»).”5 

Mesmo aceitando-se sem reservas a responsabilidade do legislador, existe 
uma lacuna jurídica6, no que concerne à regulamentação de tal princípio.

2.2. Instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho
Dentro do regime jurídico ordinário, além das normas civis aplicáveis, a título 
subsidiário (com especial incidência do Direito das Obrigações), o art. 1º, do CT 
enuncia como aplicáveis aos contratos de trabalho, os instrumentos de regula-
mentação coletiva de trabalho, assim como os usos laborais que não contrariem 
o princípio da boa fé.

Os instrumentos de regulamentação coletiva podem ser negociais ou não nego-
ciais (art. 2º, nº 1, do CT).

Os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho negociais abrangem 
a convenção coletiva, o acordo de adesão e a decisão arbitral em processo de 
arbitragem voluntária (art. 2º, nº 2, do CT). Regulados, respetivamente, nos 
arts. 485º e ss.; 504º; e 506º e ss., do CT.

A convenção coletiva assume diferentes denominações, consoante seja cele-
brada por uma associação de empregadores, uma pluralidade de empregadores 
ou um só empregador.

Assim, nos termos do art. 2º, nº 3, do CT, podemos distinguir:

– A convenção celebrada entre associação sindical e associações de emprega-
dores, denominada contrato coletivo;

– A convenção celebrada entre associação sindical e uma pluralidade de 
empregadores para diferentes empresas, definida por acordo coletivo;

– A convenção subscrita entre associação sindical e um empregador para 
uma empresa ou estabelecimento, designada por acordo de empresa.

Os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho não negociais agru-
pam a portaria de extensão, a portaria de condições de trabalho e a decisão arbi-
tral em processo de arbitragem obrigatória ou necessária (art. 2º, nº 4, do CT). 
Regulados, respetivamente nos arts. 514º e ss.; 517º e ss. e 508º e ss., do CT.

5 Op. cit., p. 60.
6 Sobre o princípio da responsabilidade legislativa do Estado, os doutrinários portugueses encontram-
-se divididos entre a aceitação sem reservas do princípio e a rejeição liminar de tal possibilidade.
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No que concerne aos níveis da negociação coletiva, Maria do Rosário 
Palma Ramalho destaca “uma tendência para o incremento da negociação 
coletiva ao nível da empresa, em detrimento das grandes convenções coletivas 
do setor; e uma tendência para o envolvimento do Estado na negociação 
coletiva, através da concertação social”7.

2.2.1. Relações entre fontes de regulação
O disposto no art. 3º, do CT, fixa o critério de prevalência na relação entre as nor-
mas legais reguladoras de contrato de trabalho e as disposições de instrumento 
de regulamentação coletiva de trabalho, bem como as normas legais reguladoras 
de contrato de trabalho e o contrato individual de trabalho. No que concerne 
ao critério de prevalência na relação entre as disposições de instrumento de 
regu lamentação coletiva de trabalho e o contrato de trabalho vale o disposto no  
art. 476º, do CT, sob a epígrafe Princípio do tratamento mais favorável.

Os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho podem afastar as 
normas legais reguladoras do contrato de trabalho (quer no sentido mais fa-
vorável ao trabalhador, quer no sentido menos favorável), bastando apenas que 
das respetivas normas legais não resulte o contrário, fruto da respetiva impera-
tividade (art. 3º, nº 1, do CT).

No que concerne à relação entre as normas legais reguladoras do contrato de 
trabalho e a portaria de condições de trabalho, as normas legais reguladoras do 
contrato de trabalho possuem natureza imperativa (nº 2).

O nº 3 retoma o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador na 
relação entre as normas legais reguladoras do contrato de trabalho e o instru-
mento de regulamentação coletiva de trabalho, desde que aquelas não pos-
suam natureza imperativa, e o instrumento de regulamentação coletiva de 
trabalho disponha em sentido mais favorável, mas apenas nas matérias expres-
samente contempladas.

O nº 4 define o critério de prevalência na relação entre as normas legais  
reguladoras do contrato de trabalho e o contrato individual, estabelecendo cla-
ramente o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, desde que as nor-
mas legais não possuam natureza imperativa. Contudo, é necessário proceder 
sempre a um juízo atualístico, face à mutação das condições de trabalho. 

7 Da autonomia dogmática do Direito do Trabalho, p. 573.
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Pelo que, se supervenientemente, o regime legal for o mais favorável ao tra-
balhador, deverá ser este aplicado. Não comungamos da tese que postula ao 
contrato de trabalho, em estado puro, o princípio da liberdade contratual e da 
autonomia da vontade. 

De acordo com o nº 5, a faculdade de afastar o regime legal conferida aos ins-
trumentos de regulamentação coletiva de trabalho, não se estende às cláusulas 
apostas no contrato individual de trabalho.

2.2. Os usos
Os usos laborais que não contrariem o princípio da boa fé são fonte específica do 
direito do trabalho (art. 1º, CT).

O uso é observado pelos destinatários, haja ou não a consciência da sua obri-
gatoriedade, constituem uma prática social reiterada, mas sem animus, pelo que 
não se confunde com o costume. 

Os usos laborais são entendidos como a prática “reiterada, regular, uniforme, 
com carácter de generalidade, que é realizada sem a convicção da sua obriga-
toriedade jurídica, o que a permite distinguir do costume. Sendo também cor-
rente o entendimento de que se trata de uma prática voluntária e espontânea”8.

A lei frisa que só são atendíveis os usos que não contrariem o princípio da 
boa fé. Para Menezes Cordeiro, “A referência à boa fé postula uma relação 
entre duas pessoas e comporta, desde logo, as cores da proteção da confiança 
e da materialidade da regulação jurídica. Por isso, o uso aplicável, para além de 
não contradizer aspetos fundamentais do sistema, não deve ser invocado numa 
conjuntura inesperada para a outra parte ou oferecer, para esta, um teor tal 
que, com ele, ela não pudesse de todo contar; deve, ainda, corresponder a um 
aspeto da situação em jogo que não desequilibre, por desarmonia, o conjunto a 
que ele pertença”9.

8 Ac. da RL, de 02.05.2019 in www.dgsi.pt (Proc. nº 3749/17.5T8BRR.L1-4).
9 Da boa fé no direito civil, p. 1281.
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CAPÍTULO II
REL AÇÃO JURÍDICO-L ABORAL PRIVADA

1. Relação jurídico-laboral 
O Direito do Trabalho visa regular as relações jurídicas subordinadas, indivi-
duais ou coletivas, tendo como elemento caracterizador a especial envolvência 
e subordinação do trabalhador10. O mesmo abrange, não só a relação individual 
entre o trabalhador e o empregador (contratação individual), como também as 
relações coletivas de trabalho, onde se incluem as relações entre um grupo de 
trabalhadores e um ou mais empregadores (contratação coletiva), as relações  
entre os trabalhadores entre si e, por fim, as relações entre os empregadores e os 
trabalhadores de um lado e o Estado do outro.

A relação jurídico-laboral assenta num contrato11 realizado entre dois ou 
mais12 intervenientes com capacidade jurídica plena ou suficiente13, em que um 
deles recebe a chamada prestação laboral, em troca de retribuição (art. 11º, do 
CT), sendo caracterizada como uma prestação de meios, ou seja, o trabalhador 
obriga-se a atuar com a máxima diligência para que o resultado (de acordo com 
o objeto contratual) seja atingido.

O contrato de trabalho assenta numa relação jurídica complexa, assente no 
cumprimento do dever principal que cabe às partes (receber e prestar trabalho), 
bem como no respeito dos deveres secundários com ou sem prestação autónoma (no 
segundo caso, o dever de pagamento pontual da retribuição por parte do em-
pregador e os deveres de assiduidade e pontualidade por parte do trabalhador, 
respetivamente, arts. 127º, nº 1, al. b) e 128º, nº 1, al. b), do CT) e acessórios, por 
respeito ao princípio da mútua colaboração (por ex., cooperar para a melhoria 
da segurança e saúde no trabalho, art. 128º, nº 1, al. i), do CT). 

10 Explica Jorge Leite, o Direito do Trabalho é “o conjunto das normas jurídicas, de origem estadual 
e convencional, que visam regular, com vista à sua normalização, as relações individuais e coletivas que 
têm como seu elemento unificante e desencadeante o trabalho assalariado”, Direito do Trabalho e da Segu-
rança Social, p. 75.
11 Definido como o resultado da reunião de duas ou mais declarações de vontade, de conteúdo diverso 
e até oposto (uma proponente, outra aceitante), visando a produção de um determinado efeito jurídico 
unitário, embora com um significado próprio para cada parte.
12 No caso de contrato com pluralidade de empregadores (art. 101º, do CT).
13 Caso dos menores quando a lei lhes permite contratar, arts. 127º, do CC e 70º e ss., do CT.
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2. Definição de contrato de trabalho
Qualifica-se como contrato de trabalho aquele pelo qual uma pessoa singular se 
obriga, mediante retribuição, a prestar a sua atividade a outra ou outras pessoas, 
no âmbito de organização e sob a autoridade destas (art. 11º, do CT).

O empregador pode assumir a forma singular ou plural; ao contrário do tra-
balhador, ente individualizado e singular, atendo o caráter intuitu personae da 
relação laboral. A figura pluralidade de empregadores (outras pessoas) acolhida 
no art. 101º, do CT, designa a prestação a vários empregadores entre os quais 
exista uma relação societária de participações recíprocas, de domínio ou de 
grupo, ou que tenham estruturas organizativas comuns.

Sublinha-se a inserção do trabalhador na estrutura organizativa da empresa  
e a autorictas do empregador como elemento caracterizador do contrato de tra-
balho, de forma a valorizar os desempenhos que estão sempre vinculados ao 
seu poder diretivo, expresso através de ordens, instruções e regras, as quais não 
sendo acatadas legitimam sanções disciplinares, por força do poder sanciona-
tório e punitivo legalmente detido.

A subordinação jurídica exprime-se, então, pela sujeição do trabalhador ao 
cumprimento das ordens e instruções e à execução de todos os atos ditados 
pelo empregador dentro dos limites do contrato de trabalho e das normas que 
o regem; o trabalhador mesmo em desempenho de autogestão tem sobre si, de 
forma omnipresente, a autoridade do empregador (arts. 11º, 97º e 128º, nº 1,  
al. e), do CT). 

A subordinação jurídica, numa perspetiva funcional, surge como instru-
mento privilegiado de determinação por parte do empregador dos termos em 
que a prestação de trabalho se irá realizar. A ideia é impor ao trabalhador um 
conjunto de parâmetros impositivos. 

Todavia a subordinação jurídica não se perfila inflexível, pelo contrário, goza 
de uma intensidade de natureza gradativa, em função das aptidões e qualifica-
ções do trabalhador e da tecnicidade inerente às próprias tarefas. Assim facil-
mente se compreenderá que, nalguns casos, o trabalhador goze de alguma 
autonomia e iniciativa na execução do contrato, maxime no exercício de ativi-
dades de natureza intelectual14.

Os poderes que caracterizam a subordinação jurídica podem ser exercidos 
diretamente pelo empregador, como também pelos superiores hierárquicos do 
trabalhador, como decorre do art. 128º, nº 2, do CT.

14 Assim, “a subordinação jurídica não é incompatível com a autonomia técnico-executiva, típica, p. ex., 
das chamadas «profissões liberais»”, refere João Leal Amado, Contrato de Trabalho, p. 45.
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O enquadramento de determinada relação jurídica como relação laboral 
obriga a que in casu se preencham as características contratuais que identificam 
o contrato, as quais serão aferidas de acordo com o que é efetivamente pres-
tado, sendo irrelevante a qualificação atribuída pelas partes. 

O legislador, sensível à fraude ao contrato de trabalho, estabelece uma pre-
sunção de laboralidade (art. 12º, do CT)15, pensada para as relações laborais 
encapotadas, com recurso, v.g., ao falso recibo verde. E para agilizar o reco-
nhecimento do direito ao trabalho, a Lei nº 63/2013, de 27 de agosto, institui 
mecanismos de combate à utilização indevida do contrato de prestação de ser-
viços em relações de trabalho subordinado. Assim, reforça-se a fiscalização à 
fraude contratual e acolhe-se a ação de reconhecimento da existência de con-
trato de trabalho (art. 26º, nº 1, al. i), do CPT).

Mas, mesmo desconsiderando este caso limite, nem sempre é linear e sim-
ples o enquadramento juslaboral, identificando-se os efeitos contratuais com 
o efetivamente pretendido pelas partes, com correspondência ao nomen (por 
muito irrelevante que o batismo do contrato seja para a sua configuração), a 
qualificação é difícil, a relação apresenta-se híbrida, flutuando entre a relação 
laboral e a mera relação de prestação de serviços. O trabalhador/prestador não 
negociou especificamente qualquer um dos tipos contratuais, às vezes, por 
ausên cia de força jurídica para fazê-lo (nos casos mais exemplares de contrato 
de adesão), ocasionando que uma mesma prestação laboral possa ser realizada 
a título de prestação de serviços ou no contexto do contrato de trabalho. 

A este propósito se fala em crise do contrato de trabalho, que se manifesta para 
Maria do Rosário Palma Ramalho16, tanto nos casos em que as partes pro-
cedem a uma manipulação ilícita da qualificação do contrato para se subtraí-
rem ao regime laboral protetivo (é o caso dos falsos independentes, em que 
o conteúdo do vínculo negocial é idêntico ao de um vínculo laboral, mas as 
partes declaram celebrar um contrato de prestação de serviço para dispensar 
o empregador das obrigações de contribuição para o sistema de segurança so-
cial e das restrições das normas laborais para o despedimento), como nos casos 
em que as partes optam pela celebração de um contrato de prestação de ser-
viço para desenvolverem em termos autónomos uma atividade que tradicional-
mente era desempenhada de forma subordinada – esta opção, permitida pelo 

15 V. João Leal Amado, Presunção de laboralidade: nótula sobre o art. 12º do novo Código do Trabalho e o seu 
âmbito temporal de aplicação, p. 159.
16 Da autonomia dogmática do Direito do Trabalho, p. 556, nota 295.
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sistema jurídico e correspondente à vontade real das partes é, evidente mente, 
lícita, mas não deixa de demonstrar a revitalização da figura da prestação  
de serviço.

3. Características do contrato de trabalho

3.1. Consensualismo ou a liberdade da forma
O contrato de trabalho é um contrato consensual ou de liberdade formal17, visando 
dotá-lo de maior agilidade e celeridade, admitindo-se prova que valide as esti-
pulações negociais e as condições de trabalho.

Assim, enuncia o art. 110º, do CT, o contrato de trabalho não depende da ob-
servância de forma especial, salvo quando a lei determina o contrário, ou seja, 
não está sujeito a uma determinada exteriorização da declaração negocial (v.g., 
por escrito), salvo as exceções da lei, decorrentes, nomeadamente, da precarie-
dade do vínculo contratual (v. art. 141º, do CT, no que concerne aos contratos a 
termo), da vulnerabilidade do trabalhador, relativo ao contrato celebrado com 
trabalhador estrangeiro e apátrida (art. 5º, do CT).

Na eventualidade da forma não ser observada resulta claramente da lei civil 
que o contrato que a não observe, na ausência de uma qualquer outra sanção, 
sofre de nulidade (art. 219º, do CC).

Atente-se, no entanto, que os efeitos da invalidade do contrato de trabalho 
constituem uma importante exceção ao regime civil. Refere expressamente o 
art. 122º, nº 1, do CT, “o contrato de trabalho declarado nulo ou anulado pro-
duz efeitos como válido em relação ao tempo em que seja executado”, ou seja, 
a invalidade produz apenas efeitos para o futuro (ex nunc) não retroagindo até 
à data da declaração do vício formal ou da celebração do negócio inválido (art. 
289º, do CC).

17 Da forma há que distinguir as formalidades: “enquanto a forma dá sempre corpo a uma certa exte-
riorização da vontade – ela é essa própria exteriorização – a formalidade analisa-se em determinados 
desempenhos que, embora não revelando, em si, qualquer vontade, são, no entanto, exigidos para o 
surgimento válido de certos negócios jurídicos”, refere António Menezes Cordeiro, Tratado de Direito  
Civil Português, I, Parte Geral, Tomo I, p. 317.
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3.2. Onerosidade
Entende-se que os negócios onerosos pressupõem atribuições patrimoniais recí-
procas e simultâneas. O negócio gratuito, pelo contrário, gera vantagens e sacri-
fícios apenas para uma das partes18.

O contrato de trabalho é claramente um contrato oneroso, cada uma das par-
tes recebe determinado benefício com a prestação do outro, pretendendo a 
retribuição traduzir o equivalente pecuniário da prestação do trabalhador (art. 
11º, do CT).

Considera-se retribuição a prestação a que, nos termos do contrato, das normas que 
o regem ou dos usos, o trabalhador tem direito como contrapartida do seu trabalho (art. 
258º, nº 1, do CT).

3.3. Sinalagmaticidade atípica do contrato de trabalho
Os contratos podem ser sinalagmáticos ou não sinalagmáticos, consoante produ-
zam obrigações para uma ou ambas as partes, havendo entre aquelas um nexo 
causal ou sinalagma.19

Dentro do âmbito laboral é unânime a classificação do contrato de trabalho 
como contrato sinalagmático, na medida em que, apresenta um sinalagma ou 
um nexo causal entre as obrigações inerentes a cada contraente, ficando as par-
tes ao mesmo tempo credoras e devedoras uma da outra.

Para o trabalhador a obrigação principal consiste na prestação de trabalho, 
para o empregador revela-se na retribuição inerente a essa prestação, cada uma 
assenta na outra e não ocorre sem que a anterior se verifique, são, portanto, 
correspetivas.

A sinalagmaticidade da relação jurídica manifesta-se em certas formas de  
rutura negocial, v.g., despedimento por facto imputável ao trabalhador, reso-
lução com justa causa pelo trabalhador.

Pese embora, no contrato de trabalho, o cariz sinalagmático se atenue, v.g., 
determinadas ausências ao trabalho não implicam para o trabalhador qualquer 

18 Conforme refere Manuel de Andrade, Teoria Geral da Relação Jurídica, vol. II, p. 54, cada “uma delas 
dá e recebe, considerando aquilo que dá retribuído ou contrabalançado por aquilo que recebe”.
19 A doutrina tem perspetivado o sinalagma em dois planos diferentes: um referente à génese do 
contrato (sinalagma genético) e o outro relativo ao cumprimento das obrigações impostas e à produção 
efetiva dos efeitos que venham a ser desencadeados pelo contrato (sinalagma funcional), este último 
associado ao pensamento de que toda a vicissitude verificada numa dessas obrigações se repercute 
“necessariamente no ciclo vital da outra”. Cfr. João de Matos Antunes Varela, Das Obrigações em 
Geral, vol. I, pp. 360 e 361.
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sanção contratual, quando em rigor há incumprimento de um dos deveres mais 
sagrados da relação laboral, o de assiduidade (arts. 128º, nº 1, al. b) e 255º, nº 1, 
do CT).

Corolário da sinalagmaticidade, o princípio da exceção do não cumprimento  
dos contratos ou exceptio non adimpleti contratus, consagrado no art. 428º, do 
CC, atribui a “cada um dos contraentes a faculdade de recusar a sua prestação  
enquanto o outro não efetuar a que lhe cabe ou não oferecer o seu cumpri-
mento simultâneo”.

Na relação jurídico-laboral, a exceptio, mesmo perante a violação dos deveres 
contratuais e/ou legais, não legitima automaticamente o incumprimento do 
contrato. Atenta a sua natureza sensível, o legislador restringiu a recusa presta-
cional das partes envolvidas.

3.4. Natureza duradoura de execução continuada
O contrato de trabalho assenta em prestações duradouras20 executadas ao longo 
do tempo de forma continuada, que tende para a perenidade, “na medida em 
que as obrigações fundamentais respetivas protelam-se no tempo de forma inin-
terrupta, tendo a duração temporal da relação creditória influência decisiva na 
conformação global das respetivas prestações”21 .

Exemplificativamente, veja-se a consideração da retroatividade dos contratos 
de trabalho inválidos (art. 122º, do CT) e a não determinação da extinção do 
contrato por impossibilidade temporária de receber ou prestar trabalho (cfr. 
art. 295º, do CT).

Sendo essa a sua vocação principal, a duração temporal da relação laboral 
(que quanto ao trabalhador configura a sua antiguidade), influi decisivamente 
na relação creditória.

A antiguidade é um “instrumento juslaboral destinado a definir o círculo nor-
mativo e funcional do trabalhador, com reflexos compreensíveis na prestação de 
trabalho” (“a antiguidade é a qualidade correspondente à duração da situação 
jurídica laboral” do trabalhador, explica António Menezes Cordeiro)22. 

Esta nasce com a incorporação do trabalhador no âmbito produtivo da em-
presa, “no momento da efetiva admissão do trabalhador”23.

20 Por oposição às prestações instantâneas, as quais se executam num único momento.
21 Paula Quintas/Hélder Quintas, Código do Trabalho – Anotado e Comentado, p. 67.
22 Direito do Trabalho, vol. II, p. 475.
23 António Monteiro Fernandes, Direito do Trabalho, p. 210.
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Veja-se a consagração da ideia nos arts. 112º, nº 6 (o período experimental 
conta para efeitos de antiguidade) e 147º, nº 3 (havendo conversão do contrato 
a termo em contrato sem termo, a antiguidade conta-se desde o início da pres-
tação de trabalho a termo), do CT.

O caso mais representativo do fenómeno é apresentado na fórmula de cál-
culo da indemnização devida ao trabalhador por força da ilicitude do despe-
dimento, nos termos do art. 391º, do CT.

A antiguidade é um instituto mais amplo que o tempo de serviço efetivo (o 
tempo durante o qual o trabalhador esteve, na realidade, em funções), v.g., os 
arts. 245º, nº 2; 255º, nº 1; 295º, nº 2; 536º, nº 3, do CT.

O conceito de antiguidade é polissémico, sendo de considerar:

– A antiguidade na empresa, que reflete o período durante o qual o trabalhador 
ingressou na respetiva posição contratual;

– A antiguidade no posto de trabalho, que se refere ao lapso de tempo durante o 
qual o trabalhador ocupou um determinado lugar na empresa;

– A antiguidade na categoria profissional, correspondente ao período durante 
o qual o trabalhador desempenhou determinadas funções-tipo (categoria- 
-função) ou durante o qual foi colocado num determinado contexto norma-
tivo (categoria estatuto).

A antiguidade na categoria profissional está envolvida com certas realidades 
jurídicas que alimentam a posição e o estatuto normativo do trabalhador, no-
meadamente:

– A diuturnidade definida como a “prestação de natureza retributiva a que o 
trabalhador tenha direito com fundamento na antiguidade” (art. 262º, nº 2, 
al. b), do CT);

– A promoção automática que significa a subida de categoria assente no 
decurso do tempo. Para efeitos de promoção automática não se atende ao 
tempo de serviço efetivamente prestado, outrossim ao de permanência na 
categoria de origem.

3.5. Intuitu personae
O contrato de trabalho é realizado pelo homem (pessoa singular), sendo as res-
petivas qualidades e aptidões essenciais e particulares, pelo que, a obrigação de 
facere é infungível e intransmissível (o trabalhador não se pode fazer substituir 
por outrem). 
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A pessoalidade, característica do contrato de trabalho, prende-se com a tutela 
da confiança inter partes, a qual é essencial para a realização do escopo contratual.

Essa natureza fiduciária é manifesta, por exemplo:

– No contexto do período experimental, que visa, fundamentalmente, facul-
tar a possibilidade de testar a aptidão profissional do trabalhador (art. 111º, 
do CT);

– Na exigência de título profissional para o exercício de determinadas pro-
fissões (art. 117º, do CT).

3.6. Caráter nominado
Decorre juridicamente da autonomia da vontade24, quer a liberdade contratual, 
quer a liberdade de estipulação ou modelação contratual25. 

Da primeira advém a faculdade legalmente concedida de contratar ou não 
contratar.

A segunda, como espaço supremo de liberdade, permite às partes, dentro 
dos limites da lei, “fixar, de acordo com a sua vontade, o conteúdo dos contra-
tos que realizarem, celebrar contratos diferentes dos prescritos do Código ou 
incluir nestes as cláusulas que lhes aprouver”,26.

Acerca da relação de tensão que liga indissoluvelmente a autonomia privada e 
o princípio da liberdade contratual, afirma Joaquim Sousa Ribeiro, “A univer-
salidade do princípio da autonomia exige então que todos os sujeitos afetados 
pelos efeitos vinculativos do ato sejam chamados a manifestar a sua vontade, 
dando, assim, corpo a uma estrutura bilateral de declarações que, justamente 
caracteriza o contrato como negócio jurídico”27.

24 Entendida por António Menezes Cordeiro como um “espaço de liberdade jurígena atribuído,  
pelo Direito, às pessoas, podendo definir-se como uma permissão genérica de produção de efeitos 
jurí dicos”, Tratado de Direito Civil Português, I, Parte Geral, Tomo I, p. 317. Ou, nas palavras de Joaquim  
Sousa Ribeiro, como um “processo de ordenação que faculta a livre constituição e modelação de rela-
ções jurídicas pelos sujeitos que nelas participam”, O Problema do Contrato-as cláusulas contratuais gerais e o 
princípio da liberdade contratual, p. 21.
25 Antunes Varela esclarece que “a liberdade contratual é um corolário da autonomia privada, con-
cebida como o poder que os particulares têm de fixar, por si próprios (auto…), a disciplina (nomos), 
juridicamente vinculativa dos seus interesses. A autonomia privada, que não se confunde com o dogma 
da vontade, é mais ampla do que a liberdade contratual, que se limita ao poder de autorregulamentação 
dos interesses concretos e contrapostos das partes, mediante acordos vinculativos”, op. cit., p. 41.
26 Antunes Varela Op. cit., p. 237.
27 O Problema do Contrato-as cláusulas contratuais gerais e o princípio da liberdade contratual, p. 55.
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Podemos distinguir os seguintes tipos contratuais:

– Típicos ou nominados (regulados no Código Civil ou em outro texto legal), 
possuem um nomen iuris (nomeadamente contrato de compra e venda, 
doação, locação, sociedade), inserindo-lhe as partes as cláusulas que lhes 
aprouverem;

– Atípicos ou inominados, criados e regulados pelas partes de acordo com as 
suas necessidades;

– Mistos, dado que reúnem elementos de dois ou mais contratos regulados na 
lei (v.g., A. arrenda um prédio urbano, obrigando-se o arrendatário à pres-
tação de determinados serviços ao senhorio).

O contrato de trabalho caracteriza-se como um contrato típico e nominado 
(arts. 11º, do CT e 1152º, do CC).

3.7. Puro ou simples
O contrato de trabalho não se combina com outros contratos típicos, na medida 
em que contém um conjunto de prestações (prestação de trabalho e retribui-
ção) perfeitamente articuladas num conteúdo contratual típico.

3.8. Natureza não real
O contrato de trabalho é um contrato não real, pois a relação jurídico-laboral 
ganha corpo com o simples consenso das partes, não se exigindo qualquer ato 
material de tradição, criação, modificação ou extinção. 

Por oposição, os negócios reais são aqueles cuja eficácia depende não só das 
declarações das partes, mas também da prática anterior ou simultânea de um 
certo ato material.

4. Presunção da laboralidade
A presunção da laboralidade (como medida de combate aos falsos recibos ver-
des), não exige o preenchimento cumulativo dos pressupostos do art. 12º, do CT, 
sendo suficiente a verificação de alguns dos referidos, cabendo ao empregador 
afastar a presunção legal (de natureza ilidível)28. 

28 2 – Uma vez que a autora trabalhou como empregada de bar, cozinheira e empregada de limpeza, sob as ordens 
e direção do réu, mediante horário de trabalho (das 07.00 às 20.00 horas), com a retribuição mensal de € 600,00 
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“Da leitura do corpo do nº 1, mais precisamente da expressão se verifiquem  
algumas das seguintes características, não é possível definir qual ou quais em con-
creto fazem presumir a existência de contrato de trabalho. Parece que a solu-
ção terá que ser encontrada de forma casuística, através de uma ponderação de 
todos os elementos que compõem a relação jurídica em apreço”29. 

Sobre o trabalhador impende o ónus de provar a vontade das partes na  
génese da relação, nem sempre se relevando devidamente a natureza aparitária 
da relação estabelecida, o diminuto ou nulo poder negocial do trabalhador, mais ade-
rente negocial do que contraente, e a dependência financeira deste, assente no  
único rendimento de sobrevivência (ou relevante complemento deste). 

A lei é, ainda, omissa quanto ao tempo indiciário da laboralidade. A antigui-
dade no aparente contrato de prestação de serviços não revela para efeito da 
sua configuração como contrato de trabalho.

Não se encontrando preenchidos os elementos legais de qualificação, nada 
impede que esta ocorra mediante outros aspetos indiciários como “A obser-
vância de regimes fiscais e de segurança social; o pagamento dos subsídios de 
férias e de natal, a falta de assalariados por conta do trabalhador e a exclusi-
vidade da sua atividade laborativa, a sindicalização do trabalhador”30.

O nº 2 considera a prática de falso trabalho autónomo, como contraorde-
nação muito grave. 

Pelo pagamento da coima, são solidariamente responsáveis o empregador, as 
sociedades que com este se encontrem em relações de participações recípro-
cas, de domínio ou de grupo, bem como, o gerente, administrador ou diretor, 
nas condições a que se referem o art. 334º e o nº 2 do art. 335º (nº 4).

A Lei nº 63/2013, de 27 de agosto, que instituiu mecanismos de combate à 
utilização indevida do contrato de prestação de serviços em relações de traba-
lho subordinado, criou a ação de reconhecimento da existência de contrato de 
trabalho (arts. 186º-K a 186º-S, do CPT).

acrescidos de € 57,70, sendo o local de trabalho, assim como todos os utensílios de trabalho pertença do réu, à luz dos 
artigos 11º e 12º do Código do Trabalho, é inequívoco ter vigorado entre as partes um contrato de trabalho, por via do 
qual se encontra o empregador obrigado ao pagamento da retribuição à trabalhadora. [Ac. da RL, de 24.06.2020 
in www.dgsi.pt (Proc. nº 2477/18.9T8FNC.L1-4)]
III – É de reconhecer a existência de contrato de trabalho caso de verifiquem quatro dos indícios de laboralidade elen-
cados na presunção legal juris tantum do artigo 12º do CT, que a ré não afastou e quando, ao invés, tais indícios são 
sedimentados pela prova de significativa inserção na organização da ré e submissão a regulamentos internos extre-
mamente pormenorizados em obrigações, incluindo a necessidade de comunicar/justificar faltas/permutas a aulas e 
outras actividades. [Ac. da RG, de 07.05.2020 in www.dgsi.pt (Proc. nº 3644/19.3T8GMR.G1)]
29 Paula Quintas/Hélder Quintas, Código do Trabalho – Anotado e Comentado, p. 69.
30 Paula Quintas/Hélder Quintas, Código do Trabalho – Anotado e Comentado, p. 74.
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5. Contrato de trabalho como contrato de adesão

5.1. Contratos de adesão
A liberdade contratual (e por inerência a liberdade de modelação contratual) 
queda-se, nos nossos dias, apenas pela liberdade de contratar ou de não con-
tratar, por motivos tendencial e essencialmente económicos (nomeadamente, 
o domínio das posições de supremacia ou monopólio no mercado dos fornece-
dores ou prestadores), o que limita o leque de potenciais alternativas negociais, 
em detrimento do contraente particular.

A liberdade de não contratar (exercício negativo da liberdade de celebra-
ção), nas palavras de Joaquim Sousa Ribeiro, manifesta-se “Quando o consu-
midor valora como excessivamente elevado o preço que lhe é exigido ou como 
desmedidamente onerosas as condições contratuais, tem – reconhece-se – escas-
sas possibilidades de entrar em negociações e de obter uma modificação des-
ses elementos favorável aos seus interesses. Mas isso não significa que ele fique, 
de imediato, exposto ao «poder económico» da contraparte. Ainda lhe sobra a 
possibilidade de se desviar para a oferta mais vantajosa de um concorrente; no 
caso de esta não existir, pode decidir-se pela aquisição de um sucedâneo acei-
tável e, em último termo, renunciar à satisfação da necessidade que o levava  
ao contrato. Estas decisões, se multiplicadas por um número significativo de  
sujeitos, conduzem a movimentações do mercado e a mudanças nas condições 
de oferta”31.

Os contratos de adesão (designados também por contratos-tipo ou pré-fixa-
dos) são correntemente definidos como contratos destinados a grupos de pes-
soas, e não ao sujeito concreto, que se apresentam como formas contratuais em 
que o conteúdo da liberdade contratual (i.e., a paridade entre as partes, a liber-
dade de decisão e a possibilidade do exercício de escolha), se encontra limi-
tado ou de algum modo cerceado32.

31 Op. cit., p. 208.
32 A imodificabilidade do contrato apresenta-se para António Almeida, Cláusulas Contratuais Gerais e o 
postulado da liberdade contratual, p. 40, pela imposição “de cláusulas absolutamente rígidas que não admi-
tem qualquer modificação proposta pelo aderente”.
“Não quer dizer que estejamos perante esse tipo específico de contrato sempre que alguém se encon-
tre em situação de impor determinadas condições à outra parte, dizendo-lhe «pegar ou largar», de tal 
modo que, se esta quiser contratar realmente, não terá outro remédio senão aderir a tais condições.  
O tipo específico de contrato que temos em vista é aquele em que condições rigidamente estabelecidas 
se acham formuladas em abstrato, predispostas para toda uma série de contratos da mesma natureza. 
Há uma contratação uniforme, uma contratação em massa, uma contratação estandardizada”, Inocên-
cio Galvão Telles, Das condições gerais dos contratos e da diretiva europeia sobre as cláusulas abusivas, p. 9.
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“Um dos contraentes – o cliente, o consumidor – como sucede, por exemplo, 
na generalidade dos contratos de seguro e de transporte por via aérea, férrea 
ou marítima ou dos contratos bancários, não tendo a menor participação na 
preparação e redação das respetivas cláusulas, limita-se a aceitar o texto que o 
outro contraente oferece, em massa, ao público interessado”33.

Segundo Carlos Almeida, “Os contratos de adesão pressupõem o poder 
económico desigual a favor de uma das partes, só assim se compreendendo que 
a outra (ou as outras partes) aceite condições idênticas, sem consideração dos 
seus interesses concretos. As condições gerais de contratação são, por tanto, 
favoráveis a quem as impõe; são geralmente cláusulas abusivas. Subjacente às 
questões jurídicas e ao seu regime está uma evidente e inevitável massifica-
ção das necessidades, causa e também efeito duma produção e distribuição 
em série. Em si mesma, a tipificação contratual não é lesiva dos interesses dos 
consumidores. Mas sendo um epifenómeno da oferta oligopolística, redunda 
facilmente em resultados abusivos”.

O art. 405º, do CC, desdobra o princípio da liberdade contratual, quer como 
a liberdade que é conferida às partes de celebrarem os contratos que entende-
rem necessários à salvaguarda dos seus interesses, dentro dos limites da lei, quer 
como liberdade de modelação.

Este poder de autorregulação do conteúdo contratual por ambos os interve-
nientes em posições de paridade ou de relativa paridade, falha no contrato de 
adesão, exatamente porque, nestes contratos, uma das partes se encontra em 
posição de grande vantagem, pelo que a tutela da chamada parte negocial mais 
fraca se apresenta tão pertinente.

Essa situação de senhorio económico advém da utilização abusiva da posição 
de monopólio, ou, em outros casos, prende-se com razões de eficiência empre-
sarial.

Configurando o contrato de adesão, uma prévia modelação contratual reali-
zada por uma das partes, apenas resta à contraparte a possibilidade (mais ou 
menos livre, mas nunca totalmente livre) de rejeitar ou aceder à proposta con-
tratual no seu todo.

33 Antunes Varela, Das obrigações em geral, vol. I, p. 258. Indica o A., que segundo AA. estrangeiros, os 
carateres distintivos são a superioridade económica de um dos contraentes, a unilateralidade das cláu-
sulas e a invariabilidade do texto negocial, op. cit., p. 259, nota 1.
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5.2. Contrato de trabalho como contrato de adesão
Atenta a vertente socializante da relação jurídica em causa, o legislador cuida de 
a enformar (em aspetos entendidos como mais penalizantes para o trabalhador) 
com alguns limites à autonomia da vontade do empregador.

Amiúdes vezes o trabalhador limita-se a aderir a um contrato pré-formu-
lado, não lhe cabendo qualquer poder negocial para o modelar a seu contento.  
A disparidade entre as partes é aqui bem manifesta.

Os contratos em que ao trabalhador cabe reduzida ou inexistente atividade 
reguladora e conformadora, são configurados como contratos de adesão, sendo-
-lhes a aplicáveis não só o regime jurídico laboral, como o regime jurídico das 
cláusulas contratuais gerais34.

Nos termos do art. 105º, do CT, o regime das cláusulas contratuais gerais será 
aplicável quanto aos aspetos essenciais do contrato, sempre que o mesmo não 
tenha sido sujeito a prévia negociação individual, ou seja, a vontade do traba-
lhador manifesta-se somente na adesão (ou não) a um conteúdo negocial pré-
-existente, mesmo na parte em que o seu conteúdo se determine por remissão 
para instrumento de regulamentação coletiva de trabalho.

Pode ainda ocorrer que o trabalhador se encontre subordinado ao chamado 
regulamento interno da empresa, situação prevista no art. 104º, do CT.

“O regulamento interno pode assumir-se como uma forma de manifestação 
do poder regulamentar do empregador (art. 99º) ou como um instrumen-
to de expressão da sua vontade contratual, contendo, de modo pré-definido, 
elementos próprios do conteúdo contratual (como se verifica no presente ar-
tigo). Neste caso, funciona como uma «proposta-tipo» do empregador, à qual 
o trabalhador se limita a aderir ou não sem poder modelar o seu conteúdo.  
Por conseguinte, a liberdade de estipulação (direito de modelar e definir o 
conteúdo contratual), enquanto corolário da autonomia privada, fica aqui for-
temente comprimida”35 .

34 No chamado contrato de trabalho tipo ou de adesão, o empregador elabora previamente um contrato de traba-
lho, que apresenta ao trabalhador sem que este possa negociar ou influenciar as cláusulas contratuais, limitando-se 
o seu poder negocial a aceitar ou rejeitar. Este tipo de contratos revela um patente desequilíbrio negocial e ficam por 
isso sob a alçada do regime jurídico das cláusulas contratuais gerais. [Ac. de 14.07.2020 in www.dgsi.pt (Proc.  
nº 343/19.0T8STR.E1)]
O contrato de trabalho a termo certo que consta de uma minuta elaborada previamente pelos serviços da entidade 
patronal sem qualquer intervenção dos trabalhadores que se limitaram a assiná-la, sem qualquer outra atitude inter-
ventiva tem todos os ingredientes necessários para o considerar como um contrato de adesão a que se aplica o regime 
jurídico das cláusulas contratuais gerais definido no DL 446/85, de 25 de outubro. [Ac. da RL, de 28.06.1995 in 
CJ, Ano XX, Tomo III, p. 199]
35 Paula Quintas/Hélder Quintas, Código do Trabalho – Anotado e Comentado, p. 244.
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