
Recurso nº 188/2002 
Data : 6 de Março de 2003 
 
Assuntos: -   Contravenção laboral 

- Vício de insuficiência da matéria de facto provada 
- Indemnização pelos dias de descanso semanal 

 

SUMÁRIO 

1. Quaisquer vícios elencados no artigo 400º nº 2 do Código de 
Processo Penal acarreta sempre o reenvio do processo para o 
julgamento, salvo se os vícios sejam supríveis pelo Tribunal de 
recurso – artigo 418º nº 1 do mesmo Código. 

2. Só existe a insuficiência da matéria de facto quando o Tribunal 
não deu como provados todos os factos pertinentes à subsunção 
no preceito penal incriminador por falta de apuramento de 
matéria, ou seja quando se verifica uma lacuna no apuramento 
dessa matéria que impede a decisão de direito; quando se puder 
concluir que sem ela não é possível chegar-se à solução de direito 
encontrada. 

3. Não há insuficiência da matéria de facto para a decisão da 
indemnização pelos dias de descanso semanal, quando o Tribunal 
deu como provado que os trabalhadores “têm gozado 
mensalmente, durante a vigência do contrato de trabalho, dois 
dias de férias, ...” sem especificar o quantum dos dias de trabalho 
efectivo, porque é fácil saber, mediante um cáculo aritmético, 
os dias de descanso semanal em que os trabalhadores ficaram a 
trabalhar. 

O Relator, 
Choi Mou Pan 
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Recurso nº 188/2002 

Recorrente: A 
 
 
 
 

Acordam no Tribunal de Segunda Instância da 

R.A.E.M.: 

 

O arguido A respondeu perante o Tribunal Judicial de Base no auto 
de Transgressão Laboral nº LTG-001-02-6. 

Realizada a audiência de julgamento, o Tribunal decidiu condenar 
Guardforce (Macau) – Serviços e Sistemas de Segurança Limitada ora 
recorrente: 

a. na multa de MOP$2.500,00, pela prática de uma contravenção 
prevista e punível pelos artºs 17º, nº 4 e 50º, nº 1, alínea c) do 
RJRL (Regulamento Jurídico da Relação Laboral); 

b. a pagar aos seguintes trabalhadores as quantias abaixo 
discriminadas, resultante da compensação pecuniária pela 
prestação de trabalho em dias de descanso semanal: 

1. B – MOP$14.208,00; 
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2. C – MOP$8.998,40; 

3. D – MOP$24.508,80; 

4. E – MOP$14.563,20; 

5. F – MOP$8.406,40; 

6. G – MOP$13.971,20; 

7. H – MOP$3.670,40; 

8. I – MOP$13.971,20; 

9. J – MOP$9.235,20; 

10. K – MOP$8.169,60; 

11. L – MOP$3.670,40; 

12. M – MOP$7.814,40; 

13. N – MOP$13.971,20; 

14. O – MOP$15.273,60; 

15. P – MOP$15.92,00; 

16. Q – MOP$9.945,60; 

17. R – MOP$15.392,00; 

18. S – MOP$14.326,40; 

19. T – MOP$13.142,40; 

20. U – MOP$15.036,80; 
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21. V – MOP$20.483,20; 

22. W – MOP$13.142,40; 

23. X – MOP$14.918,40;  

24. Y – MOP$8.406,40; 

25. Z – MOP$7.932,80; 

26. AA – MOP$12.787,20; 

27. AB – MOP$10.419,20; 

c. mas absolver o mesmo das 26 transgressões acusadas, por se 
encontrarem prescritas. 

Inconformado com o acórdão, recorreu o arguido A, que motivou, 
em síntese, o seguinte: 

1. O recorrente vinha acusado de não ter pago a compensação 
por dias de descanso semanal não gozados a 27 
ex-trabalhadores 

2. Da matéria de facto provada apurou-se apenas, a este 
respeito, que “os trabalhadores têm gozado mensalmente, 
durante a vigência do contrato de trabalho, dois dias de férias, 
mas sem retribuição” e que “até ao momento, a entidade 
patronal ainda não procedeu ao pagamento da quantia em 
dívida aos trabalhadores supra referidos”. 

3. Não ficou provado, por outro lado, ao contrário do que se 
mencionava no auto de notícia da DSTE, que “os 
trabalhadores nunca gozaram férias semanais”. 
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4. Dos factos provados não consta os dias em que os 
trabalhadores trabalharam e que lhe dava direito a usufruir o 
dia de descanso semanal. 

5. O que impossibilita o cálculo em concreto de qualquer 
compensação pecuniária a atribuir a cada um dos 
trabalhadores. 

6. Pelo que se entende haver insuficiência de matéria de facto 
para a decisão da causa, tal como está definida no Acórdão 
recorrido. 

Do recurso do arguido, respondeu o MºPº, alegando, em síntese, o 
seguinte: 

1. Houve uma procedência parcial da acusação designadamente 
quanto à parte da compensação pecuniária, pelo que é 
totalmente natural que não fiou provado todos os factos 
constantes do auto de notícia, mas apenas parte deles; 

2. O Tribunal a quo não empregou o termo “férias semanais” ou 
mais rigorosamente “descanso semanal”, antes provou que os 
trabalhadores gozaram apenas 2 dias de descanso por mês, 
porque o tal termo se trata de um conceito jurídico definido 
no art. 17º no . 1 do D.L. no. 24/89/M de 3 de Abril, o que 
segundo a lei processual não se deve constar na parte de 
factos provados duma sentença; 

3. Consta claramente na douta sentença recorrida a data de 
admissão e despedimento de cada um dos trabalhadores pelo 
que é desnecessário especificar os dias de trabalhado de cada 
um deles. 
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4. Pelo que a douta sentença recorrida não sofre de qualquer 
vício de insuficiência de matéria de facto provado para a 
decisão da causa. 

Nesta Instância, o Digno Procurador-Adjunto deu o seu pareceu no 
sentido de rejeitar o recurso por ser manifestamente improcedente. 

Foram colhidos os vistos legais. 

Cumpre-se decidir. 

Quanto à matéria de facto, foi dado por assente nos autos a 
seguinte factualidade: 

- A transgressora A constituiu relação de trabalho com os 
seguintes trabalhadores nas circunstâncias abaixo 
discriminadas: 

1. B, admitido em Outubro de 1996, e despedido em 1 de 
Janeiro de 2001; 

2. C, admitido em 28 de Abril de 1998, e despedido em 1 de 
Janeiro de 2001; 

3. D, admitido em 26 de Agosto de 1993,e despedido em 31 
de Dezembro de 2000; 

4. E, admitido em Julho de 1996, e despedido em 1 de Janeiro 
de 2001; 

5. F, admitido em Julho de 1998, e despedido em 1 de Janeiro 
de 2001; 

6. G, admitido em Novembro de 1996, e despedido em 1 de 
Janeiro de 2001; 
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7. H, admitido em 12 de Dezembro de 1999, e despedido em 
1 de Janeiro de 2001; 

8. I, admitido em 30 de Outubro de 1996, e despedido em 1 
de Janeiro de 2001; 

9. J, admitido em Abril de 1998, e despedido em 31 de 
Dezembro de 2000; 

10. K, admitido em 29 de Julho de 1998, e despedido em 1 de 
Janeiro de 2001; 

11. L, admitido em 13 de Dezembro de 1999, e despedido em 1 
de Janeiro de 2001; 

12. M, admitido em 31 de Agosto de 1998, e despedido em 1 
de Janeiro de 2001; 

13. N, admitido em 30 de Outubro de 1996, e despedido em 31 
de Dezembro de 2000; 

14. O, admitido em Julho de 1996, e despedido em 15 de 
Janeiro de 2001; 

15. P, admitido em Julho de 1996, e despedido em 1 de Janeiro 
de 2001; 

16. Q, admitido em 29 de Abril de 1998, e despedido em 31 de 
Dezembro de 2000; 

17. R, admitido em Julho de 1996, e despedido em 31 de 
Dezembro de 2000; 

18. S, admitido em 7 de Novembro de 1996, e despedido em 15 
de Janeiro de 2001; 
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19. T, admitido em Março de 1997, e despedido em 15 de 
Janeiro de 2001; 

20. U, admitido em Agosto de 1996, e despedido em 15 de 
Janeiro de 2001; 

21. V, admitido em 7 de Dezembro de 1994, e despedido em 31 
de Dezembro de 2000; 

22. W, admitido em 1 de Março de 1997, e despedido em 15 de 
Janeiro de 2001; 

23. X, admitido em 8 de Agosto de 1996, e despedido em 31 de 
Dezembro de 2000; 

24. Y, admitido em 28 de Julho de 1998, e despedido em 15 de 
Janeiro de 2001; 

25. Z, admitido em 8 de Março de 1998, e despedido em 27 de 
Julho de 2000; 

26. AA, admitido em 11 de Junho de 1997, e despedido em 12 
de Fevereiro de 2001; e 

27. AB, admitido em 18 de Fevereiro de 1997, e despedido em 
16 de Março de 2000; 

- Os trabalhadores acima referidos auferiram mensalmente como 
retribuição a quantia de MOP$2.000,00, sendo obrigados, como 
contrapartida, a trabalhar mensalmente, como guarda de 
segurança nos diversos serviços públicos e privados, 215 horas 
normais de trabalho, e por cada hora extraordinária recebe um 
acréscimo de MOP$11,00. 
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- Aos mesmos são garantidas, mensalmente, MOP$2.000,00, 
mesmo que não havia de trabalhar as 215 horas de trabalho. 

- Os trabalhadores trabalham 12 horas por dia, sendo 8 horas 
normais e 4 horas extraordinárias. 

- Os trabalhadores têm gozado mensalmente, durante a vigência 
do contrato de trabalho, dois dias de férias, mas sem qualquer 
retribuição. 

- Até ao momento, a entidade patronal ainda não procedeu ao 
pagamento da quantia em dívida aos trabalhadores supra 
referenciados. 

- Os presentes autos foram recebidos pelo Tribunal em 18 de 
Janeiro de 2002. 

*** 

Factos não provados: 

- Os trabalhadores nunca gozaram férias semanais. 

 

Na indicação das provas que serviram para formar a convicção do 
Tribunal afirmou que: 

“A convicção do Tribunal formou-se a partir das declarações do 
representante legal da transgressora, que basicamente confirmou que 
cada um dos trabalhadores recebia mensalmente MOP$2.000,00 e como 
contrapartida, eram obrigados a prestar 215 horas normais de trabalho, 
quantia essa era garantida pela entidade empregadora, mesmo que as 
horas efectivamente prestadas pelos trabalhadores fossem inferiores a 
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215. Não obstante, entendia a entidade empregadora que os 
trabalhadores não tinham direito a receber os valores referenciados nos 
autos, por achar que o contrato de trabalho celebrado entre ela e cada 
um dos trabalhadores consiste apenas num contrato cujo salário era 
calculado em função do número de horas efectivamente prestadas, e 
não por retribuição mensal. 

Por outro lado, o Tribunal atendeu ainda ao depoimento das 
testemunhas presentes na audiência de julgamento, nomeadamente os 
trabalhadores, que confirmaram basicamente os elementos constantes 
do mapa de apuramento junto pela Direcção dos Serviços de Trabalho e 
Emprega, salientando ainda a maior parte dos trabalhadores presentes 
que a sua retribuição era calculada em função do número de horas 
efectivamente prestadas. 

A convicção do Tribunal formou-se ainda com base, para além dos 
documentos juntos aos autos e examinados durante a audiência, no 
depoimento da testemunha da defesa, Sr. Dr. José Carlos Bento da Silva 
e Sr. Sou Kin Fong, respectivamente, jurista e inspector da Direcção dos 
Serviços de Trabalho e emprego, tendo o primeiro dado a sua douta 
opinião quanto às questões jurídicas tratadas nos autos. 

Finalmente, foi igualmente apreciado o depoimento das restantes 
testemunhas da defesa, ora empregados da entidade patronal, que 
deram apoio no esclarecimento de certas questões relacionadas com o 
funcionamento da empresa.” 

 

Da matéria de direito, conhece: 

Conforme o que foi levado para as conclusões da motivação, 
cremos que o recorrente colocou uma única questão de insuficiência da 
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matéria de facto provada para a decisão de direito, alegando que do 
aresto “não consta os dias em que os trabalhadores trabalharam e que lhe 
dava direito a usufruir o dia de descanso semanal”, o que impossibilita o 
cálculo em concreto de qualquer compensação pecuniária a atribuir a 
cada um dos trabalhadores”, e, consequentemente, pediu a revogação da 
decisão recorrida e a absolvição do arguido. 

Antes de demais, merece referir que quaisquer vícios elencados no 
artigo 400º nº 2 do Código de Processo Penal acarreta sempre o reenvio 
do processo para o julgamento, salvo se os vícios sejam supríveis pelo 
Tribunal de recurso – artigo 418º nº 1 do mesmo Código. 

Avançamos. 

Quanto à insuficiência de matéria de facto provada para a decisão 
de direito, considera-se, como é de jurisprudência unânime, que só existe 
tal insuficiência quando o Tribunal não deu como provados todos os 
factos pertinentes à subsunção no preceito penal incriminador por falta 
de apuramento de matéria,1 ou seja quando se verifica uma lacuna no 
apuramento dessa matéria que impede a decisão de direito; quando se 
puder concluir que sem ela não é possível chegar-se à solução de direito 
encontrada.2 

Dos autos está provado que “[o]s trabalhadores acima referidos 
auferiram mensalmente como retribuição a quantia de MOP$2.000,00, 
sendo obrigados, como contrapartida, a trabalhar mensalmente, como 
guarda de segurança nos diversos serviços públicos e privados, 215 horas 
normais de trabalho, e por cada hora extraordinária recebe um acréscimo 
de MOP$11,00; ... trabalham 12 horas por dia, sendo 8 horas normais e 4 

                                           
1 Entre outros, o acórdão de 15/6/2000 no Recurso nº 92/2000. 
2 Entre outros, o Acórdão de 14 de Setembro de 2000 do processo n° 128/2000; neste sentido também o 
acórdão do Tribunal de Última Instância de 20 de Março de 2002 do processo nº 3/2002. 
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horas extraordinárias; têm gozado mensalmente, durante a vigência do 
contrato de trabalho, dois dias de férias, mas sem qualquer 
retribuição. ...” 

Perante tal, podemos dizer que a falta de especificar, na matéria 
de facto, o quantum dos dias de trabalho efectivo e dos dias de descanso 
semanal em que ficaram a trabalhar não acarreta a impossibilidade da 
contagem da compensações pecuniárias desses derivadas. 

Pois, basta os factos dados como provados, já se pode 
seguramente saber mediante o cálculo aritmético, os dias em que o 
Trabalhadores ficaram a trabalhar sem terem gozado os dias de descanso 
semanal, como a sentença recorrida tinha concretamente efectuado este 
calculo, que detalham o seguinte: 

1. B, admitido em Outubro de 1996, e despedido em 1 de 
Janeiro de 2001, não gozou 120 dias dentro dos 222 dias de 
descanso semanal; 

2. C, admitido em 28 de Abril de 1998, e despedido em 1 de 
Janeiro de 2001, não gozou 64 dias dentro dos 140 dias de 
descanso semanal; 

3. D, admitido em 26 de Agosto de 1993,e despedido em 31 
de Dezembro de 2000, não gozou 176 dias dentro dos 383 
dias de descanso semanal; 

4. E, admitido em Julho de 1996, e despedido em 1 de Janeiro 
de 2001, não gozou 112 dias dentro dos 235 dias de 
descanso semanal; 
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5. F, admitido em Julho de 1998, e despedido em 1 de Janeiro 
de 2001, não gozou 60 dias dentro dos 131 dias de descanso 
semanal; 

6. G, admitido em Novembro de 1996, e despedido em 1 de 
Janeiro de 2001, não gozou 100 dias dentro dos 218 dias de 
descanso semanal; 

7. H, admitido em 12 de Dezembro de 1999, e despedido em 
1 de Janeiro de 2001, não gozou 24 dias dentro dos 55 dias 
de descanso semanal; 

8. I, admitido em 30 de Outubro de 1996, e despedido em 1 
de Janeiro de 2001, não gozou 100 dias dentro dos 218 dias 
de descanso semanal; 

9. J, admitido em Abril de 1998, e despedido em 31 de 
Dezembro de 2000, não gozou 66 dias dentro dos 144 dias 
de descanso semanal; 

10. K, admitido em 29 de Julho de 1998, e despedido em 1 de 
Janeiro de 2001, não gozou 58 dias dentro dos 127 dias de 
descanso semanal; 

11. L, admitido em 13 de Dezembro de 1999, e despedido em 1 
de Janeiro de 2001, não gozou 24 dias dentro dos 55 dias de 
descanso semanal; 

12. M, admitido em 31 de Agosto de 1998, e despedido em 1 
de Janeiro de 2001, não gozou 56 dias dentro dos 122 dias 
de descanso semanal; 
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13. N, admitido em 30 de Outubro de 1996, e despedido em 31 
de Dezembro de 2000, não gozou 100 dias dentro dos 218 
dias de descanso semanal; 

14. O, admitido em Julho de 1996, e despedido em 15 de 
Janeiro de 2001, não gozou 108 dias dentro dos 237 dias de 
descanso semanal; 

15. P, admitido em Julho de 1996, e despedido em 1 de Janeiro 
de 2001, não gozou 110 dias dentro dos 240 dias de 
descanso semanal; 

16. Q , admitido em 29 de Abril de 1998, e despedido em 31 de 
Dezembro de 2000, não gozou 56 dias dentro dos 140 dias 
de descanso semanal; 

17. R, admitido em Julho de 1996, e despedido em 31 de 
Dezembro de 2000, não gozou 110 dias dentro dos 240 dias 
de descanso semanal; 

18. S, admitido em 7 de Novembro de 1996, e despedido em 15 
de Janeiro de 2001, não gozou 98 dias dentro dos 219 dias 
de descanso semanal; 

19. T, admitido em Março de 1997, e despedido em 15 de 
Janeiro de 2001, não gozou 92 dias dentro dos 203 dias de 
descanso semanal; 

20. U, admitido em Agosto de 1996, e despedido em 15 de 
Janeiro de 2001, não gozou 106 dias dentro dos 233 dias de 
descanso semanal; 
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21. V, admitido em 7 de Dezembro de 1994, e despedido em 31 
de Dezembro de 2000, não gozou 144 dias dentro dos 317 
dias de descanso semanal; 

22. W, admitido em 1 de Março de 1997, e despedido em 15 de 
Janeiro de 2001, não gozou 92 dias dentro dos 203 dias de 
descanso semanal; 

23. X, admitido em 8 de Agosto de 1996, e despedido em 31 de 
Dezembro de 2000, não gozou 104 dias dentro dos 230 dias 
de descanso semanal; 

24. Y, admitido em 28 de Julho de 1998, e despedido em 15 de 
Janeiro de 2001, não gozou 58 dias dentro dos 129 dias de 
descanso semanal; 

25. Z, admitido em 8 de Março de 1998, e despedido em 27 de 
Julho de 2000, não gozou 58 dias dentro dos 125 dias de 
descanso semanal; 

26. AA, admitido em 11 de Junho de 1997, e despedido em 12 
de Fevereiro de 2001, não gozou 84 dias dentro dos 192 
dias de descanso semanal; e 

27.AB, admitido em 18 de Fevereiro de 1997, e despedido em 
16 de Março de 2000, não gozou 72 dias dentro dos 160 
dias de descanso semanal; 

Por outro lado, considera-se que a falta de referida especificação 
não deixou para a matéria de facto qualquer lacuna para a condenação do 
recorrente pelas contravenções, pois o que a lei se importa é que qualquer 
trabalhador terá direito de um dia, ou seja 24 horas, de descanso semanal 
em cada 7 dias de trabalho – artigo 17º nº 1 do RJRL. Caso não tenha 
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gozado esses 24 horas de descanso, terá direito a um outro dia de 
descanso compensatório “a gozar dentro dos trinta dias seguintes ao da 
prestação de trabalho e que será imediatamente fixado” – nº 4 do referido 
artigo 17º. 

Caso este dia de descanso compensatório também não tenha sido 
gozado, leva-se ao empregador as consequências de, para além de pagar 
pelo dobro da retribuição normal por o trabalhador ter trabalhado 
naquele dia de descanso semanal, indemnizar o Trabalhador pelo 
montante correspondente à sua retribuição normal, sob pena de incorrer 
contravenção prevista no artigo 17º nº 6 al. a) do RJRL. 

O que é mais importante é que, dos factos dados por provados, se 
pode tomar uma decisão conscienciosa e adequada das questões de 
direito assumidas, que consistem na imputação ao arguido por aquelas 
contravenções. 

Não nos parece existir qualquer lacuna da matéria de facto para a 
decisão de direito. E perante o facto de que o arguido, sendo empregador, 
não tinha fixado imediatamente os dias de descanso compensatório, 
incorreu a contravenção prevista pelo artigo 17º nº 4 do referido RJRL, 
qualificação esta não é de censura. E, por outro lado, não tendo pago 
compensação pecuniária derivada do trabalho prestado nos dias de 
descanso compensatório, também se afigura correcta a condenação das 
indemnização. 

Pelo que os fundamentos do recurso não podem ser procedentes. 

Ponderado resta decidir. 
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Pelo exposto, acordam neste Tribunal de Segunda Instância em 
negar o provimento ao recurso, mantende-se a decisão recorrida. 

Custas pelo recorrente com a taxa de justiça em 5 UC’s. 

Macau, aos 6 de Março de 2003 

Choi Mou Pan (Relator) – José Maria Dias Azedo – Lai Kin Hong 

188-2002  Página 17 
 


