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Resumo:
Segundo o entendimento partilhado pela CITE e pelos nossos Tribunais, o empregador
que pretenda despedir trabalhadora doméstica grávida, puérpera ou lactante está dispensado de pedir parecer prévio à CITE. Neste estudo, os Autores pretendem demonstrar que
esse entendimento não só não tem correspondência com o regime legal vigente como
contribui para a marginalização social de que esta classe de trabalhadores tem sido vítima.
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Abstract:
Both CITE and Courts have commonly agreed that employers intending to dismiss a pregnant domestic employee or who has recently given birth or who is breastfeeding do not
need to request a previous legal authorization from CITE. In this paper, both Authors aim
to evidence that this legal understanding is not supported by the existing legal framework
not to mention that it plays a part in the social exclusion that this group of employees
have been victim of.
Key-words:
Domestic employee, pregnancy, dismissal, legal authorization, CITE
Words number: 11.953 words
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Os Autores escrevem segundo o Novo Acordo Ortográfico

§ 1. Apresentação do tema e do problema
O regime do contrato de trabalho doméstico encontra-se atualmente contido em
diploma legal avulso, mais concretamente, no Decreto-Lei n.º 235/92, de 24 de outubro
(RJCTD)1. É na previsão normativa das modalidades de cessação do contrato de trabalho
que este contrato mais se afasta do regime geral do Código do Trabalho.
Na análise que aqui desenvolveremos, interessa-nos particularmente o distanciamento – prático, obtido por via interpretativa – do regime aplicável ao despedimento de
trabalhadora doméstica grávida, puérpera ou lactante.
O regime laboral comum prevê uma série de disposições em relação ao despedimento de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante por entender que esta categoria de
trabalhadores é especialmente vulnerável a potenciais abusos e discriminações e, por isso,
entendeu o legislador que seria necessário acautelar a sua posição no quadro da relação
laboral. Concretamente, o Código do Trabalho de 2009, na linha do seu antecessor, prevê
que o despedimento de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante está dependente da
emissão de parecer prévio da CITE2. Por sua vez, o RJCTD não contém previsão normativa nesta matéria. Acontece que segundo entendimento sustentado pela CITE, numa tese
que é sufragada pela jurisprudência, as normas que determinam a obrigatoriedade de parecer prévio da CITE para o despedimento de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante,
previstas, como se disse, no Código do Trabalho, não são aplicáveis ao trabalho doméstico
e, portanto, o empregador que pretenda despedir trabalhadora doméstica grávida,
puérpera ou lactante está dispensado de pedir parecer prévio à CITE.
Neste estudo, os Autores pretendem analisar criticamente este entendimento partilhado pela CITE e pelos nossos tribunais e, mais concretamente, questionar se serão
válidos os argumentos que levam a considerar que uma trabalhadora grávida, puérpera ou
lactante merece tratamento discriminatório se a atividade laboral a que se dedica for doméstica.

Revogando e substituindo o regime legal anterior, aprovado e contido no Decreto-Lei n.º 508/80, de 21
de outubro. Este diploma definiu, pela primeira vez, o regime legal específico para o contrato de trabalho
doméstico.
2
Cfr. o artigo 63.º do Código do Trabalho de 2009.
1
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§ 2. Feminização do trabalho doméstico: duas faces da mesma moeda?
O trabalho doméstico é um tema pouco debatido em Portugal. A doutrina pouco
se ocupa da sua discussão, sendo bastante reduzidos os estudos que se detêm sobre a sua
análise jurídica. Outras áreas do saber têm, contudo, procedido a alguns – ainda que poucos – estudos, atendendo à importância social.
O trabalho doméstico encontra lugar na esfera do care work e a sua importância
na prestação de cuidados não pode ser desvalorizada nem sobrestimada3. Os primeiros
números sobre o trabalho doméstico foram avançados pela OIT em 2013. No ano de 2010
estimava-se a existência de 52,6 milhões de trabalhadores domésticos. Em 2016, a OIT
reavalia as estimativas, levando em consideração os trabalhadores domésticos migrantes,
cifrando agora em 60 milhões o seu número4.
A feminização do trabalho doméstico é espantosamente elevada. A OIT estima
que o trabalho doméstico representa 7,5% do trabalho assalariado feminino em todo o
mundo5. Do universo total de trabalhadores domésticos, 80% são mulheres, assumindo
esta percentagem valores superiores consoante as regiões do globo6.
A percentagem de mulheres que se dedicam a esta atividade é de tal forma elevada
que se chega mesmo a considerar que o setor do trabalho doméstico constitui o maior
setor de emprego feminino em muitos países7.

3

Cfr. o Relatório da OIT, Care Work and Care Jobs – For the future of decent work, 2018, p. 190, disponível
em: http://cite.gov.pt/pt/destaques/complementosDestqs2/Care_work.pdf.
4
Cfr. Care Work …, cit, p. 191.
5
Cfr.. Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection,
Geneva, 2013, p. 15.
6
Em termos comparativos com os restantes países europeus, Portugal e Espanha apresentam níveis mais
elevados de trabalho doméstico no geral e a taxa de feminização ultrapassa os 90%. Sobre isto, ver ELENA
DESDENTADO DAROCA, «La nueva regulación del trabajo doméstico cinco años después. Un análisis
crítico», Revista de Derecho Social, 75 (2016), pp. 47-73, p. 48.
7
BRIDGET ANDERSON, «Just another job? Paying for domestic work», Gender and Development, Taylor &
Francis, 9 (2001), pp. 25-33, p. 25. O trabalho doméstico é um daqueles tais casos em que não se pode falar
de uma discriminação no recrutamento. Como nota em geral PEDRO ROMANO MARTINEZ, Direito do
Trabalho, Almedina, Coimbra, 2015, p. 351, “há certas profissões que, em função do sexo, constituem
estereótipos socialmente implantados, não podendo a mentalidade enraizada numa sociedade ser
modificada por uma norma de um diploma legal. Assim, nomeadamente as profissões de parteira, secretária,
secretária, manicura, costureira, engomadeira, lavadeira, educadora de infância são quase sempre
desempenhadas por trabalhadores do sexo feminino”. Outro exemplo dado pelo autor é do “casal com duas

Esta tendência é acompanhada por Portugal, uma vez que nos anos de 2015 e 2016
representou a atividade laboral que mais mulheres empregava8.
Percebe-se que assim seja: o aumento do trabalho doméstico deve-se, concretamente, à obsolescência de certos preconceitos sociais ligados à distribuição dos papéis
dentro da família. Hoje, a biografia da mulher não se confunde ou não é subserviente à
biografia do marido. Dito de outro modo, à mulher reconhece-se, ou deve reconhecer-se,
a liberdade de planeamento e efetivação do seu trajeto e carreira profissionais, nos mesmos termos em que essa liberdade é reconhecida ao homem pese embora o aparecimento
da mulher no mundo do trabalho externo, a aquisição da “cidadania económica da mulher”9, “fora de portas”, tivesse sido uma conquista paulatina.
Por outro lado, a feminização supra reconhecida anda de mãos dadas com uma
estreita relação com a imigração, fenómeno que muito se fez notar nas últimas décadas e
que representa uma substituição de mulheres portuguesas por mulheres estrangeiras 10,
que se dedicam – ainda que de forma temporária – ao trabalho doméstico, não raras vezes
sem celebração de contrato de trabalho, numa lógica em que a informalidade e a precariedade reinam.

filhas, uma de dezasseis anos e outra de meses [que] pretende contratar certa baby-sitter, não parece[ndo]
que constitua uma ilicitude se recusar a contratação de um homem, pois, independentemente de qualquer
juízo prévio de suspeição, não quer que, à noite, esteja um homem em casa com a filha de dezasseis anos.
O princípio da igualdade não pode ser visto em sentido retilínio, sem atender à realidade subjacente”. Para
uma panorâmica mais abrangente das profissões socialmente “sexuadas” ver o Anexo à Portaria n.º
1212/2000, de 26 de dezembro.
8
Cfr. Relatório sobre o Progresso da Igualdade entre Mulheres e Homens no Trabalho, no Emprego e na
Formação Profissional – 2016, 2017, p. 22.
9
Na expressão de FERNANDA AGRIA, «Serviço doméstico: problemas e soluções», 26 (1968), pp. 52-101,
p. 58. Sobre isto, da mesma Autora, «A mulher e o trabalho – características do trabalho feminino na época
actual», Estudos Sociais e Corporativos, 28 (1968), pp. 90-112, especialmente, pp. 90 ss. Como explica a
Autora, o acesso foi gradual: numa primeira fase, às mulheres solteiras e viúvas, num quadro familiar que
facilitava. Numa segunda fase, às mulheres casadas, pois a entrada no mundo do trabalho começou a ser
vista como uma oportunidade para aumentar o orçamento familiar, ultrapassando-se assim a conceção do
homem de família como o exclusivo breadwinner e da mulher como ocupando exclusivamente dos afazeres
domésticos.
10
Para desenvolvimentos sobre a imigração e o trabalho doméstico em Portugal, vd. PATRÍCIA BAPTISTA,
Imigração e Trabalho Doméstico: o caso português, Alto-comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, Lisboa, 2011, pp. 15 e ss.
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§ 3. O estatuto social e jurídico do trabalhador doméstico
Ninguém pode negar que o trabalho doméstico tem revelado uma perseverança
quase granítica ou diamantina. Efetivamente, ele tem resistido às mudanças profundas
nos paradigmas sociais bem como às imparáveis revoluções tecnológicas. Fazendo a retrospetiva, basta pensar que o contrato de trabalho ou serviço doméstico surge regulado
no Código Civil de 1867 ao lado de outros tipos contratuais que, nalguns casos – pensese no contrato de albergue, recovagem, barcagem ou alquilaria... –, caíram entretanto em
completo desuso social e jurídico. Segundo dados estatísticos da OIT, estima-se que existam mais de 60 milhões de trabalhadores domésticos em todo o mundo o que atesta bem
a vitalidade social desta forma de trabalho. De resto, numa altura em que se prenuncia a
destruição em massa do emprego pela automatização e computação do processo produtivo (no fundo, a substituição do trabalhador pela máquina), o trabalho doméstico é visto,
curiosamente, como uma das atividades em melhores condições para sobreviver à devastação do emprego provocada pela revolução tecnológica.
Apesar de tudo, esta atividade profissional nunca foi socialmente valorizada. Preteritamente, o trabalho doméstico era olhado pela sociedade como um distintivo social,
símbolo de luxo e ostentação para quem dele beneficiava. Os trabalhadores domésticos,
por seu lado, sempre foram uma classe apoucada, menosprezada e marginalizada11. Uma

Não se resiste a transcrever as extensas considerações feitas no ac. de 09/12/2013 do TRP (EDUARDO
PETERSEN DA SILVA), proc. nr. 170/12.5TTVNF.P1: “remete a recorrente para o estudo de Lieve Meersschaert “Alguns contributos para o estudo da identidade das empregadas domésticas em Portugal” in
Análise Social, vol. XXII (92-93), 1986 – 3º. – 4º, páginas 633-642”, do qual reproduz extractos relacionados com a realidade do enfrentamento pelas futuras trabalhadoras, na “pré-puberdade ou puberdade,
coincidindo com a formação da identidade psicológica” do facto de serem mulheres, de abandonarem o lar,
de serem confrontadas com o choque da transição da província para a cidade, com o confronto com uma
classe social diferente, sendo que, na sua quase totalidade são originárias de famílias com poucos recursos,
numerosas, que subsistem do trabalho assalariado no campo. Tais trabalhadoras vão sofrer, em função dessa
realidade e desses choques, limitação nas suas opções e redução do espaço em que se irão movimentar o
que influenciará decisivamente a formação da sua identidade. De resto, na sua evolução no trabalho, marcada pela delegação do poder paternal dos pais nos patrões, pela condição feminina, e pela regra (originária
e perpetuada) que a vida é o trabalho e o trabalho é a vida, o reconhecimento do direito à vida própria é
muito limitado. Diz a recorrente que este estudo descreve de forma quase exacta aquela que era, e infelizmente ainda é, a realidade das empregadas domésticas em Portugal, e que com base neste estudo, e noutros,
entende que o legislador pretendeu cortar com o passado e com a realidade do salário pago por cama e um
prato de comida. Assim se reconhece na introdução do DL 235/92, quando se refere “reconhece-se que a
dinâmica das relações laborais e a melhoria das condições de vida dos agregados familiares justificam uma
revisão de algumas matérias do actual regime”. O legislador foi pois determinado pela “sensibilidade cada
11

classe profissional que, aos olhos da sociedade, representava indigentes, indivíduos sem
formação, em suma, uma classe desprestigiada senão mesmo menorizada. Nas palavras
de CARLOS ALEGRE, “a questão do trabalho doméstico não tem sido, fundamentalmente,
um problema jurídico, mas antes um problema social e económico, que tem imposto um
estatuto diminuído ao empregado doméstico”12.

vez maior da sociedade à fragilidade da condição social em que as empregadas domésticas se encontravam”
e pretendeu evitar “abusos e situações de difícil distinção”. (…) Ora bem, com todo o respeito pelo estudo
a que a recorrente faz referência, ele vem, como em geral vêm os estudos, “depois da coisa estudada”. A
modificação, a sensibilização nacional para o universo das empregadas domésticas, para a sua fragilidade,
desconsideração, desrespeito pela sua autonomia de vida, e menorização – tanto na consideração do trabalho
desenvolvido quanto no tratamento dado ao trabalhador, tolhendo-lhe a possibilidade de crescimento social
– a tal escravatura do tempo dos reis, de que falava a testemunha H…, é precisamente a realidade a que o
legislador se refere quando anota que até 1980, o regime jurídico era o que resultava dum diploma com
mais de cem anos. É certo que tal realidade evoluiu, porém muito lentamente, mas o crédito ou consciência
maior não se dá em 1992, mas em 1980 na sequência das profundas mutações das concepções da vida
laboral em geral, a que o universo do serviço doméstico não escapou. Tais mutações ocorreram na sequência
da Revolução de 25 de Abril, que deu origem à ampla legislação de 1975 e seguintes, consagrando inúmeros
direitos aos trabalhadores em geral. De facto, o desconsiderado universo do serviço doméstico assim continuou, porque a legislação revolucionária só o apanhou, digamos, num período de maior acalmia, em 1980.
Mas seguramente – e basta comparar os preâmbulos acima transcritos – que não é em 1992 que esta consciência da fragilidade do universo doméstico se desperta, por um estudo de 1986 e pelos seus congéneres.
Em 1992 o que legislador entendeu dever fazer foi aproveitar a experiência, manter a especificidade do
regime, porque se trata de relações profissionais que se desenvolvem em ambiente estritamente pessoal e
em que portanto é essencial o máximo de confiança, do mesmo ponto em que se considera a condição
económica do empregador, a saber, que a exploração do trabalho doméstico não é lucrativa, e do mesmo
passo que o empregador está limitado pelos proventos de que aufere e que tem de afectar ao seu agregado
familiar. Ora, foi justamente neste ponto que o legislador de 1992 entendeu dever fazer diferença, introduzir
gradualmente mais algumas melhorias. Ele considerou que, corrida a incerteza da segunda metade dos anos
setenta, consolidado o avanço para a Europa na década de oitenta, os anos 90 aparecem com as famílias, de
modo geral, em franca melhoria económica, resultante de melhores salários, e então, se assim é, existe a
possibilidade dos empregadores tratarem os seus empregados mais de acordo com o regime geral. (…) Em
1992, 18 anos corridos sobre a Revolução de 25 de Abril, a realidade do País, em abundância de fundos
comunitários, já não encontrava um meio essencialmente rural e pobre, que se bastasse com um prato de
sopa, onde ir buscar as candidatas a empregadas domésticas. Actualmente então, a realidade é completamente diversa – ao que obviamente não é alheio que a melhoria das condições dos agregados familiares dos
anos 90 desapareceu – tendo em conta o quase esvaziamento do campo e a exigência de escolaridade mínima
obrigatória que muito ultrapassa a puberdade e a fraqueza psicológica das candidatas. Raríssimas serão as
candidatas a empregadas domésticas que se encontrem num estado de incapacidade intelectual que as pudesse levar a aceitar estarem anos a fio a receber salário inferior ao mínimo devido, e a não ter férias, nem
folgar regularmente, nem por amor à figura maternal sucedânea da patroa. Não se desconhece que a fonte
das empregadas domésticas internas mudou substancialmente, indo buscá-las ao domínio da imigração,
bastas vezes clandestina, e desenhando-se assim uma outra razão de fragilidade, embora se não possa afirmar – salvo no caso da clandestinidade – que as empregadas domésticas estão alheias aos valores de
mercado do seu trabalho e aos seus direitos. A tanto impede a facilidade das comunicações e com elas a
aquisição do conhecimento”.
12
CARLOS ALEGRE, Contrato de serviço doméstico anotado (Decreto-Lei n.º 235/92, de 24 de Outubro),
Vega, 1994, p. 15.
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A vulnerabilidade é mesmo a pedra de toque nesta atividade. Sabendo-se, como
se sabe, que a prestação de trabalho doméstico sente o peso de um passado traumatizante.
Dito sem rodeios, “o empregado doméstico tem seu histórico intimamente relacionado
com a escravidão”13. Sendo certo que grandes esforços têm sido feitos para combater o
fenómeno da exploração esclavagista dos trabalhadores domésticos, a verdade é que este
é ainda um sector de atividade marcado pela existência de estruturas de dominação e
submissão. Não raro, a relação de trabalho doméstico envolve uma “subordinação estreitíssima”14 ou até mesmo “asfixiante”15, que propicia tratamentos abusivos16. A fragilidade
resulta, grosso modo, das condições laborais específicas em que tipicamente a prestação
se desenvolve. De facto, a relação laboral doméstica está remetida ao isolamento, pois o
trabalhador doméstico está longe de ter do seu lado os mecanismos laborais típicos que
permitem, por exemplo, uma negociação das condições entre trabalhador e empregador,
mormente a organização sindical, que no trabalho doméstico é pouco representativa, ou
a negociação de instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho que, no caso doméstico, também inexistem. A estes fatores acresce ainda a ausência de ações inspetivas
por parte da Autoridade para as Condições do Trabalho (vulgo, ACT), que se vê debatida
com a confrontação de dois princípios: se por um lado as visitas inspetivas no local de
trabalho (casa do empregador) sempre estariam impedidas por consubstanciar uma invasão da vida privada, existe também, do outro lado, o direito do trabalhador doméstico a
ver garantida a prestação da sua atividade pela fiscalização de uma autoridade pública a
que os restantes trabalhadores têm acesso e podem recorrer.
Este leque de fragilidades redunda naquilo que tem sido descrito como uma “invisibilidade em que frequentemente se encontra a trabalhadora doméstica [sic], que

CYNTHIA MARA LACERDA NACIF / MIRIAM PARREIRAS DE SOUZA, «Reflexões sobre a aplicação do
trabalho intermitente no trabalho doméstico», Revista do Tribunal Regional do Trabalho, Belo Horizonte,
64 (2018), pp. 251-268, p. 252.
14
ALFREDO MONTOYA MELGAR, «Sobre las relaciones especiales de trabajo y su marco regulador», Revista
Española de Derecho del Trabajo, 109 (2002), pp. 5-17, p. 8.
15
É ANTÓNIO OJEDA AVILÉS, «Las relaciones laborales especiales: una perspectiva unitaria», Relaciones
Laborales, 1990 (I), pp. 222-239, p. 231, quem fala de um “espaço pessoal asfixiante”.
16
MARGARITA MIÑARRO YANINI, «Formas esclavas de trabajo y servicio del hogar familiar: delimitación
conceptual, problemática específica y propuestas», Relaciones Laborales, 10 (2014), pp. 71-88, p. 71. A
autora considera que “o âmbito do trabalho doméstico é um dos que mais frequentemente se produzem
situações de servidão doméstica ou escravatura laboral”.
13

constitui uma presença silenciosa, ignorada e muitas vezes tratada como se não estivesse
ali”17.
A inexistência dos tradicionais mecanismos de proteção a que os trabalhadores
podem recorrer e que permitem tornar a relação laboral mais equilibrada faz com que a
proteção existente para os trabalhadores domésticos fique dependente exclusivamente da
legislação18. Acontece que o estatuto social diminuído sempre encontrou historicamente
correspondência no plano do próprio estatuto jurídico do trabalhador doméstico19.
E a situação resiste infrenemente. Com efeito, a própria legislação existente contém diversas exclusões que afastam o trabalhador doméstico do seu âmbito de aplicação,
decisão cuja política legislativa é difícil de explicar. A desvalorização deste tipo social de
trabalho é inegável e nunca – no plano jurídico – a regulação do contrato de trabalho
doméstico foi pelo menos igual à dos restantes trabalhadores. Saltam à vista as exclusões
em matéria de tempo de trabalho, especialmente em relação aos limites do período normal

FRANCISCA PEREYRA, «El acceso desigual a los derechos laborales en el servicio doméstico argentino:
una aproximación desde la óptica de las empleadoras», Revista de Estudios Sociales, 45 (2013), pp. 54-66,
p. 58. Como também nota, entre nós, FERNANDA AGRIA, «Serviço doméstico...», cit., p. 53, “o facto de estes
trabalhadores desempenharem as suas funções profissionais na intimidade do lar colocaria em situação embaraçosa um serviço de inspecção de trabalho que pretendesse verificar se certas normas respeitantes a
horários, dias de descanso, etc., estão ou não a ser integralmente cumpridas por parte da entidade patronal".
18
PATRÍCIA GONÇALVES BATISTA, Imigração e trabalho doméstico: o caso português, Lisboa, 2011, p. 48.
19
Por exemplo, no passado o trabalhador doméstico não podia ser eleitor: cfr. artigo 2.º, n.º 5, da Lei
Eleitoral, de 28 de julho de 1899, onde se se previa que “não podem ser eleitores... os creados de galão
branco da Casa Real, e os creados de servir, considerando-se como taes os individuos obrigados a serviço
domestico na forma definida pelo Codigo Civil”. Embora o trabalhador goze, ainda hoje, de imunidade
diplomática. É o que vem previsto no Decreto n.º 48 295, de 27 de março de1968, que transpõe a Convenção
sobre Relações Diplomáticas de 18 de abril de 1961, onde se prevê que os “criados particulares” têm direito
a certas imunidades como as relativas ao seguro social (artigo 32.º, n.º 2) e “estarão isentos de impostos e
taxas sobre os salários que perceberem pelos seus serviços” (artigo 37.º, n.º 4).
17
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de trabalho20 e do trabalho suplementar21, mas também em relação ao regime relativo às
férias, feriados e faltas22, às matérias ligadas à saúde e segurança no trabalho23, ao dever

Primeiramente, a Lei n.º 5 516, de 10 de maio de 1919, no seu artigo 1.º estabelecia que “o período
máximo de trabalho do trabalho diário, que seja diurno, nocturno ou mixto, dos trabalhadores empregados
do Estado, das corporações administrativas e empregados do Estado, das corporações administrativas e do
comércio e da indústria, com excepção dos rurais e domésticos, do continente da República e das ilhas
adjacentes, não poderá ultrapassar oito horas por dia, nem quarenta e oito por semana” (sublinhado nosso).
A Câmara Corporativa emitiu o Parecer n.º 26/X respeitante ao Projeto de Decreto-Lei n.º 5/X, consultável
em Actas da Câmara Corporativa n.º 72 (1971), disponível online, onde se reconhece, p. 765, que “a
duração do trabalho é elemento integrador do contrato de trabalho, o que postula, em princípio, a
justaposição dos respectivos regimes jurídicos” (pt. 35) e “a circunstância de o projecto definir o seu próprio
âmbito em função da Lei do Contrato de Trabalho aconselhava a que levasse o princípio da coincidencia de
regimes jurídicos até às últimas consequências” (pt. 36). O projeto viria a dar origem ao Decreto-Lei n.º
409/71, de 27 de Setembro, que viria a acolher as sugestões da Câmara Corporativa (diz-se no preâmbulo
que “julga-se que se deve aproveitar esta oportunidade para fazer coincidir totalmente o campo de aplicação
da disciplina legal do contrato individual de trabalho com o campo de aplicação do regime legal da duração
do trabalho, até porque tal coincidência é pressuposta pelo próprio regime jurídico do contrato individual
de trabalho”). Confirmando-o, o diploma excluía da sua aplicação o trabalho portuário (artigo 1.º, n.º 3), o
trabalho rural (artigo 2.º), o trabalho a bordo (artigo 3.º, n.º 1) e o serviço doméstico (artigo 4.º). Este
diploma veio a ser alterado pela Lei n.º 2/91, de 17 de janeiro, que impunha um novo limite: “o período
normal de trabalho não pode ser superior a 44 horas por semana”. Mas quanto às relações especiais a solução
era a mesma de sempre, com excepção, parece, para o trabalhador rural. Dizia o artigo 4.º, n.º 1, que “o
presente diploma aplica-se às relações de trabalho abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 409/71, de 27 de
Setembro, bem como ao trabalhador rural” mas o n.º 2 dizia que “o regime previsto no presente diploma
será tornado extensivo ao trabalho a bordo e ao trabalho de serviço doméstico, nos termos e condições a
estabelecer em legislação própria”. O enigma continuou com a Lei n.º 21/96, de 23 de julho, que previa a
redução dos períodos normais de trabalho para as 40 horas, cujo artigo 8.º, com a epígrafe “âmbito”, dizia
que “o presente diploma aplica-se às relações de trabalho abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 409/71, de 27 de
Setembro, bem como ao trabalho rural”. Depois, a Lei n.º 73/98, de 10 de novembro, no seu artigo 1.º, n.º
2, definia o seu âmbito de aplicação nuns termos de continuidade com o lastro normativo anterior: “a
presente lei aplica-se às relações de trabalho abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 409/71, de 27 de setembro,
bem como ao trabalho rural, com ressalva das actividades para as quais vigore regulamentação específica”.
21
O artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 421/83, de 2 de dezembro, diploma regulador do então chamado “trabalho
extraordinário”, previa que “o presente diploma aplica-se às relações de trabalho prestado por efeito de
contrato de trabalho, com excepção das relações de trabalho rural, a bordo e de serviço doméstico”
(sublinhado nosso). Este diploma seguia na esteira do Decreto-Lei n.º 409/71, de 27 de setembro.
22
Efetivamente, a disposição inicial do Decreto-Lei n.º 874/76, de 23 de dezembro, no seu artigo 1.º, era
claro nesse sentido: “o regime jurídico de férias, feriados e faltas definido pelo presente diploma é aplicável
às relações de trabalho prestado por efeito de contrato individual de trabalho, com excepção das relações de
trabalho rural, de serviço doméstico e de trabalho a bordo, as quais serão objecto de diplomas específicos”
(sublinhado nosso).
23
A Diretiva n.º 89/391/CEE, de 12 de junho, relativa à aplicação de medidas destinadas a promover a
melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho, e cujo artigo 2.º fazia incluir “todos os
sectores de actividade, privados ou públicos (actividades industriais, agrícolas, comerciais, administrativas,
de serviços, educativas, culturais, de ocupação de tempos livres, etc.)” não deixa de referir no artigo 3.º,
alínea a), que é “qualquer pessoa ao serviço de uma entidade patronal e bem assim os estagiários e os
aprendizes, com excepção dos empregados domésticos” (sublinhado nosso).
20

de informação do empregador24, à cessação do contrato de trabalho25, à insolvência26, ao
acesso à tutela previdencial27 e ao Fundo de Garantia Salarial28.
Se a marginalização social e jurídica é uma nota dominante da atividade doméstica
e dos seus trabalhadores, também é de registar que essa tendência tem sido combatida por
uma frente de sinal contrário, numa espécie de contra-ciclo. Efetivamente, o trabalho doméstico tem merecido uma maior atenção por parte da comunidade internacional.
É sob o lema compromissório e programático work like any other, work like no
other que o trabalho doméstico tem merecido nos últimos anos algum destaque, especialmente a partir de 2011, com a adoção da Convenção n.º 189 da OIT 29, relativa ao
trabalho digno para os trabalhadores domésticos, e com a Recomendação n.º 201, cujo
A Diretiva n.º 91/533/CEE considerava-se aplicável a qualquer trabalhador assalariado. O Decreto-Lei
n.º 5/94 excluía “aos contratos que assumam natureza especial”. JORGE LEITE, «Dever de informação»,
Questões Laborais, 3 (1994), pp. 189-192, p. 190, tinha dúvidas quanto à conformidade deste diploma legal
com a Diretiva. O Decreto-Lei n.º 5/94, de 11 de janeiro, que transpôs para a ordem jurídica portuguesa a
Diretiva do Conselho n.º 91/533/CEE, de 14 de outubro, e que continha o regime jurídico do dever de
informação do empregador, mas, entretanto revogado pela codificação do Direito do Trabalho, previa, no
seu artigo 2.º, alínea c), que esse dever de informação estava afastado nos contratos de trabalho que
“assumissem natureza especial”. Para além de criticável, a verdade é que a maior parte dos diplomas
especiais onde estão reconhecidas as relações especiais de trabalho preveem deveres de informação a cargo
do empregador, e por vezes até agravados por comparação com o regime geral, válido para o comum dos
trabalhadores comuns. Em crítica a esta opção legislativa, PEDRO ROMANO MARTINEZ, Direito do
Trabalho..., cit., pp. 431-432.
25
No passado, o artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 372-A/75, de 16 de julho, colocado quase despercebidamente
nas disposições finais e transitórias, rezava: “o regime estabelecido neste decreto-lei não se aplica às actividades excluídas pelo regime jurídico do contrato individual de trabalho aprovado pelo Decreto-Lei n.º 49
408, de 24 de novembro de 1969” que, por sua vez, excluía os trabalhadores domésticos.
26
A Diretiva 2008/94/CE, de 22 de outubro, relativa à proteção dos trabalhadores assalariados em caso de
insolvência do empregador, permitia aos Estados-Membros excluir os trabalhadores domésticos e os
trabalhadores marítimos.
27
O Decreto-Lei n.º 169-D/75, de 31 de março, que instituiu o subsídio de desemprego, excluía do seu
âmbito o trabalhador doméstico (alínea c) do artigo 3.º).
28
Segundo o artigo 2.º, n.º 1, da Lei 70/2013, de 30 de agosto, atualmente em vigor, “a presente lei é
aplicável às relações de trabalho reguladas pelo Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12
de fevereiro”. Confirmando que este regime não é aplicável às relações especiais de trabalho, CATARINA
GOMES SANTOS, «Breve análise (e algumas interrogações) em torno dos regimes jurídicos do Fundo de
Compensação do Trabalho (ou Mecanismo Equivalente) e do Fundo de Garantia de Compensação do
Trabalho, criados pela Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto», Questões Laborais, 51 (2017), pp. 165-202, p.
171.
29
Ratificada por Portugal: Resolução da Assembleia da República n.º 42/2015, de 27 de abril, que nasceu
da Proposta de Resolução do Governo n.º 94/XII, de 18 de setembro de 2014, e o Decreto do Presidente da
República n.º 31/2015, de 27 de abril. Embora Portugal seja um dos Estados-Membros que ratificou a
Convenção, a UE exortou os Estados-Membros ao seu cumprimento na Resolução do Parlamento Europeu,
de 28 de abril de 2016, e a Decisão 2014/51/UE, do Conselho, que autoriza os Estados-Membros a ratificar
a convenção. Por todos, e sobre o tema, EINAT ALBIN / VIRGINIA MANTOUVALOU, «The ILO convention on
domestic workers: from the shadows to the light», Industrial Law Journal, 41 (2012), pp. 67-78.
24
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escopo é o de alertar para as suas condições de trabalho.
Esta preocupação internacional tem também ganho algum terreno no espaço da
União Europeia, debatendo-se a admissibilidade da aplicação do Direito derivado da
União Europeia aos trabalhadores domésticos, mau grado as constantes exceções previstas nas mais variadas Diretivas, como aliás já demos conta30.
Contudo, subsiste ainda uma pesada diferença entre o regime aplicável aos trabalhadores domésticos e aos restantes trabalhadores comuns, sem que razão suficientemente
válida seja apresentada para o efeito31. É certo que os regimes legais levam sempre subentendida a convicção legislativa de que o contexto em que se desenvolve o trabalho
doméstico justifica essa derrogação. Concretamente, os valores da intimidade e da informalidade que caracterizam o trabalho doméstico são tradicionalmente apontados como
legitimadores de desvios substanciais à proteção que merecem os restantes trabalhadores.
Se é verdade que um regime legal coerente com a situação que pretende regular
deve ter em conta os elementos pelos quais determinada relação laboral assume um caráter de especialidade e, por isso, deve o regime ser modelado pelo contexto em que se
desenvolve a prestação de trabalho, essas especificidades não podem servir para, por si
só, permitir a existência de um regime legal in pejus para o trabalhador doméstico. Ao
afirmarmos que não basta alegar sic et simpliciter a natureza especial do trabalho doméstico para justificar a introdução de regimes legais mais desfavoráveis, pretendemos
defender a necessidade da existência de razões ponderosas que permitam compreender o
nexo de causalidade entre a especificidade invocada e o regime legal que se pretende
implementar32. Por outras palavras, lá onde o regime legal seja mais desfavorável para o

Sobre o tema, veja-se VERA PAVLOV, «El potencial del Derecho Laboral de la UE para luchar contra la
vulnerabilidad de los trabajadores domésticos. Implicaciones para el ordenamiento jurídico español»,
Revista de Derecho Social, 76 (2016), pp. 83-106, p. 86 (= Id., «Domestic work in EU Law: the relevance
of EU Employment Law in challenging domestic workers´ vulnerability», European Law Review, 2016, 41
(3), pp. 379-398), a autora refere que “as fontes de Direito do Trabalho da UE convertem-se em importantes
ferramentas que podem ser utilizadas tanto pela doutrina juslaborista como pelos activistas quando
perseguem mudanças legislativas a nível nacional que têm como objectivo melhorar a situação dos
trabalhadores domésticos”.
31
Também CLÁUDIA ROSA HENRIQUES, «Contrato de serviço doméstico – âmbito de aplicação e formas de
cessação», Questões Laborais, 50 (2017), pp. 83-120, p. 119, considera que a lei atribui “um estatuto
diminuído não admitido pelo princípio da igualdade constitucionalmente consagrado”.
32
Sobre isto, GUY DAVIDOV, «Setting Labour Law’s Coverage: Between Universalism and Selectivity»,
Oxford Journal of Legal Studies, 34 (2014), pp. 543-566, p. 544.
30

trabalhador doméstico deve ser possível compreender que esse desvio representa uma
medida legislativa adequada e, sobretudo, necessária para respeitar a natureza especial da
relação de trabalho doméstico. As práticas discriminatórias são proibidas, bem como as
diferenciações de tratamento sem razões razoáveis, sendo o Estado o primeiro dos seus
destinatários. Recai sobre o legislador a obrigação de produzir normas que assegurem a
proteção das condições de trabalho daqueles que mais necessitam, proteção que não deverá ser apenas adequada, mas também especial. Tal equivale a dizer, em síntese, que “o
lugar da prestação de serviços não pode ser motivo suficiente por si só para minorar os
sistemas de protecção pública de um colectivo concreto de trabalhadores”33.
Se isto é assim para o legislador, na sua missão legislativa, por maioria de razão
deve valer para todos aqueles que interpretam e aplicam o regime legal regulador do contrato de trabalho doméstico. O mesmo é dizer que na interpretação e aplicação das normas
legais, o intérprete e aplicador do Direito, sejam eles os tribunais ou outros operadores
jurídicos, deve ter presente que a determinação do seu sentido e alcance deve levar em
linha de conta as coordenadas acima identificadas.
§ 4. A natureza especial do contrato de trabalho doméstico
Pode dizer-se que o contrato de trabalho doméstico representa um corpo estranho
ou espúrio na génese do Direito do Trabalho, por razões que fazem dele o “caso clássico”
dos contratos de trabalho especiais34 ou uma relação de trabalho “especialíssima”35, por
motivos que levaram o legislador a decidir autonomizar a sua regulamentação.
É sabido que o Direito do Trabalho tem a sua génese na industrialização e lança
as suas bases sociológicas sobre o paradigma da fábrica. Bem pelo contrário, o trabalhador doméstico presta trabalho num contexto relacional que se afasta drasticamente do
protótipo de situação empresarial de que parte a regulamentação geral do trabalho subordinado. De certa forma, o trabalho doméstico representa uma excrescência do modelo
GUILLERMO GARCIA GONZÁLEZ, «Derechos sociales y empleados del hogar: reformas jurídicas
inaplazables para la dignificación del trabajo doméstico en España», Revista de Derecho Social, 77 (2017),
pp. 83-104, p. 84.
34
Assim, JOÃO LEAL AMADO, Contrato de trabalho, Coimbra Editora, Coimbra, 2014, p. 83.
35
CLÁUDIA ROSA HENRIQUES, «Contrato de serviço doméstico…», cit., p. 119.
33
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liberal-individualista do contrato de trabalho que persistiu ao surgimento da feição pósindustrial do regime do contrato de trabalho comum ou, na síntese de FILIPE FRAÚSTO DA
SILVA, o trabalho doméstico “é o sobrevivente de uma sociedade pré-industrial”36.
Como a doutrina há muito vem sublinhando, a atividade doméstica caracteriza-se
pela ausência de finalidade especulativa ou ânimo lucrativo37 sendo essa a consequência
natural daquela especificidade apontada acima: o contrato de trabalho doméstico é uma
exceção ao paradigma de que o empregador é uma empresa pois só a custo o lar familiar
pode ser visto como uma empresa. O trabalho prestado pelo trabalhador doméstico não
integra um processo produtivo ou, dito de outra forma, o trabalhador não coadjuva o empregador em qualquer atividade produtiva. Consequentemente, o lar doméstico não é o
palco de conflito e de contraposição de interesses entre o empregador e os trabalhadores
que serve de paradigma ao modelo de relação de trabalho que se desenvolve na empresa
comum38. É até interessante notar que o próprio Código Contributivo enquadra os trabalhadores domésticos no grupo de “trabalhadores ao serviço de entidades empregadoras
sem fins lucrativos”39.
Contudo, acreditamos que este elemento não pode ser sobrevalorizado ou, pelo
menos, olhado cum grano salis uma vez que é questionável. Não podemos ignorar que,
cada vez que o empregador fica liberto de uma atividade doméstica por via de um trabalhador doméstico, essa libertação permite-lhe dedicar-se a outras atividades, o que
representa um ganho com expressão económica ou, pelo menos, o empregador que tem
ao seu serviço um trabalhador doméstico liberta-se de um custo de oportunidade40.
FILIPE FRAÚSTO DA SILVA, «Em torno do contrato de serviço doméstico», Prontuário de Direito do
Trabalho, Actualização n.º 60 (2001), pp. 83-130, p. 85.
37
FERNANDO SUARÉZ GONZÁLEZ, «Empleados del hogar» in: Enciclopedia Laboral Básica, CIVITAS,
Madrid, 1984, p. 584.
38
CÉSAR MIÑAMBRES PUIG, «El nuevo régimen jurídico de los empleados del hogar familiar», Revista
Española de Derecho del Trabajo, 157 (2013), pp. 111-133, p. 113.
39
Ver a Secção VII (“trabalhadores ao serviço de entidades empregadoras sem fins lucrativos”), onde
surgem os trabalhadores do serviço doméstico (Subsecção III).
40
Assim, FILIPE FRAÚSTO DA SILVA, «Em torno do contrato de serviço doméstico...», cit., p. 105, ao afirmar
que “deve sustentar-se exactamente o contrário: o trabalho doméstico prestado por via do contrato de serviço
doméstico tem inequívoco valor económico [pois] pode acarretar mais-valias para o empregador, que liberto
das actividades que confia ao trabalhador, passe a empregar-se e obtenha rendimento superior ao valor que
paga por aquele trabalho”. No mesmo sentido, CLÁUDIA ROSA HENRIQUES, «Contrato de serviço
doméstico...», cit., p. 92. Também JOANA FARRAJOTA, A resolução do contrato sem fundamento, Almedina,
Coimbra, 2015, p. 148, coloca em causa o carácter pretensamente não empresarial e não lucrativo do serviço
36

Acontece que o lar familiar não aparece apenas na economia desta relação jurídica
como o local onde o trabalhador presta a sua atividade. O lar familiar aparece não apenas
como critério locativo, mas como verdadeiro travejamento desta relação laboral especial.
Dito de outra forma, o trabalho doméstico não se realiza no lar mas para o lar41. É justamente deste traço que deriva outro fator de especialidade desta relação de trabalho: o lar
doméstico introduz um elemento convivência entre trabalhador e empregador, elemento
esse que não existe nos demais contratos ou, pelo menos, não existe na mesma medida e
intensidade. Sendo certo que este aspeto deve ser entendido habilmente porque, exceção
feita ao trabalhador solitário, o comum dos trabalhadores também interage e convive com
outros trabalhadores, por assim dizer uma “convivência industrializada”42, a verdade é
que o elemento da convivência conhece, no trabalho doméstico, a sua forma mais acabada
ou acume. Ora, como acontece frequentemente em contextos onde as partes têm um contacto diuturno e estreito, essa convivência vai redundar numa marcada informalidade, que
vai marcar as relações de trabalho doméstico bem como o respetivo regime jurídico.
Como veremos, o ambiente de informalidade que rodeia tipicamente a prestação
de trabalho doméstico vai repercutir-se na modelação do RJCTD e, para o que agora aqui
nos interessa, vai jogar um papel determinante na interpretação segundo a qual o despedimento de trabalhadora doméstica grávida, puérpera ou lactante prescinde de parecer
prévio da CITE. Adiantando já um dos argumentos que procuraremos rebater, o cunho de
informalidade que o legislador empresta ao exercício do poder disciplinar pelo empregador e que resulta, claro está, da própria natureza informal da atividade doméstica, é, no
entender da CITE e dos Tribunais, fundamento suficiente para repelir a exigência de parecer prévio.

doméstico.
41
A expressão, muito bem conseguida, é de LOURDES LÓPEZ CUMBRE, «La relación especial del servicio del
hogar familiar» in: El Estatuto de los Trabajadores Veinte Años después – Edición Especial del Número 100
de Revista Española de Derecho del Trabajo, Civitas, Madrid, 2000, pp. 151-176, p. 154.
42
Inspirando-nos na expressão de LUDOVICO BARASSI, Diritto del Lavoro, Giuffrè, Milão, 1949, p. 103.
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§ 5. A aplicação subsidiária do regime laboral comum
Como dissemos introdutoriamente, o legislador decidiu autonomizar a relação de
trabalho doméstico do regime geral do Código do Trabalho. Essa decisão legislativa corresponde, aliás, à tradição dos países do nosso entorno e é fruto das especificidades que
rodeiam a prestação de trabalho doméstico.
Naturalmente, e como acontece em qualquer regime especial, esse corpo normativo autónomo não tem, nem pode ter, a pretensão de esgotar todos aspetos de regime e
conter todas as previsões possíveis, isto é, não tem como objetivo prever a sua disciplina
de forma esgotante. Ora, por forma a prevenir esse problema, o artigo 9.º do Código do
Trabalho, como já acontecia com o Código do Trabalho de 2003, prevê que “ao contrato
de trabalho com regime especial aplicam-se as regras gerais deste Código que sejam compatíveis com a sua especificidade”.
A remissão utilizada assenta no método da remissão condicionada, ou seja, “a remissão para o regime geral não é feita de modo automático e indiscriminado, mas dir-seia, de modo condicionado e inteligente”43. Criticável ou não44, o legislador pretende advertir o intérprete para a necessidade de testar a compatibilidade da norma aplicanda com
a natureza da relação especial de trabalho em causa. Como facilmente se compreende,
este teste de compatibilidade deve ser levado caso a caso, perante o normativo cuja aplicação estiver em causa e sempre em confronto com a relação laboral a que se quer aplicar.
À primeira vista, o trabalho doméstico não estaria em condições de receber a aplicação de normas do Código do Trabalho. Isto porque as normas do regime laboral comum
estão genericamente pensadas para a realidade da empresa ou da fábrica e esse paradigma
choca ou “curto-circuita” com o contexto em que se desenvolve a atividade doméstica,
tal como ficou já descrito. Indiscutivelmente, e sem rodeios, “a principal destinatária da

JOÃO LEAL AMADO, Contrato de trabalho desportivo – Lei n.º 54/2017, de 14 de Julho – anotada,
Almedina, Coimbra, 2017, p. 36.
44
Como diria JUAN ANTONIO RUIZ CALDERÓN, «Puntos críticos de la nueva regulación de la relación laboral
especial de servicio del hogar familiar: regimen de extinción del contrato y desprotección por desempleo»
in: Cuestiones Laborales de Actualidad – Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Dr. Feliciano González Pérez, Dkyinson, Madrid, 2013, pp. 377-389, p. 379, referindo-se à norma espanhola equivalente, a
norma do artigo 9.º do Código do Trabalho é “uma velha fórmula que deixa espaço tanto à flexibilidade
como à insegurança jurídica”.
43

disciplina jurídica instituída pelo Direito do Trabalho é, sem qualquer dúvida, a empresa
privada capitalista”45, havendo mesmo quem diga que “a empresa é o fulcro do direito do
trabalho”46. Portanto, ao “acarear” as normas do regime laboral comum com as especificidades da atividade doméstica rapidamente se chegaria à conclusão de que o paradigma
empresarial de que parte o legislador laboral comum tornaria o regime contido no Código
do Trabalho incompatível com a natureza do trabalho doméstico que, como vimos e descrevemos, é estranha este modelo empresarial.
Não se pretende com este estudo negar que existem normas no Código do Trabalho cuja aplicação ao trabalho doméstico seria disfuncional ou inapropriada: fará sentido
defender que o agregado familiar que venda o seu imóvel encontrar-se-á abrangido pelo
regime da transmissão da posição contratual do contato de trabalho para o novo proprietário do imóvel, por aplicação das regras gerais relativas à transmissão da unidade
económica? Fará sentido obrigar o empregador doméstico ao envio anual de um Relatório
Único? A lista de exemplos facilmente aumentaria.
As nossas reservas estão naqueles outros casos em que a exclusão de certas formas
de tutela já não é tão linear, não bastando alegar o paradigma empresarial de que parte o
Código do Trabalho. Pensamos que este magnetismo ou “viscosidade” do modelo empresarial tem tido impacto e prejudicado a compreensão e o “teste de compatibilidade” a que
se refere o artigo 9.º do Código do Trabalho. Em tom provocatório e forçando um pouco
a nota, pode dizer-se que o Direito do Trabalho tem vivido perturbado por uma certa hipnose à volta do trabalho subordinado que é prestado na empresa ou, como alguém já disse,
tem sido consumido pelo “elefantíaco, rígido e auto-suficiente modelo taylor-fordista”47.
Efetivamente, certas afirmações que são frequentemente colocadas a circular, elevadas a
truísmos deste ramo do Direito, como dizer que espécie de “nexo indissolúvel entre empresa e trabalho dependente”48, são redutoras e fazem esquecer que são vários os modelos
JOÃO LEAL AMADO, «Sobre as sociedades desportivas e as «indemnizações de transferência»», Questões
Laborais, 11 (1998), pp. 65-72, p. 65.
46
ORLANDO DE CARVALHO, «Empresa e direito do trabalho» in: Temas de Direito do Trabalho - Direito do
Trabalho na crise, poder empresarial, greves atípicas - IV Jornadas Luso-Hispano-brasileiras de Direito
do Trabalho, Coimbra Editora, Coimbra, 1990, p. 15.
47
A frase é de ARIS ACCORNERO, Era il secolo del Lavoro: come era e come cambia il grande protagonista
del ´900, Mulino, Bolonha, 2000, p. 102.
48
GIUSEPPE FERRARO, «Dal lavoro subordinato al lavoro autonomo» in: Impresa e Nuovi Modi di
45
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ou contextos em que se pode desenvolver a prestação laboral. Em bom rigor, o fulcro do
Direito do Trabalho não é a empresa, mas sim o trabalho prestado em moldes subordinados
Tal como dissemos, o juízo de incompatibilidade deve estar racionalmente fundamentado, isto é, deve estar apoiado em razões jurídico-materialmente consistentes49. Não
bastando, para satisfazer esse ónus de fundamentação, brandir ou alegar o substrato ou
vocação empresarial das normas do Código do Trabalho. Pensamos que há certos aspetos
do regime laboral comum que são perfeitamente aplicáveis à realidade do trabalho subordinado, seja qual for a sua forma ou contexto. Como também a ação da CITE, como a
própria não deixará de reconhecer, não está circunscrita ao tecido empresarial50. Por outras palavras, há certas formas de tutela, previstas no regime laboral comum, que devem,
ou deveriam, percorrer longitudinalmente o espetro de trabalhadores subordinados.
Lançadas as bases nestes termos, importa agora problematizar o entendimento da
CITE, acompanhado pelos tribunais, segundo o qual a exigência de parecer prévio da
CITE para o despedimento de trabalhadora doméstica grávida, puérpera ou lactante é incompatível com a natureza e regime jurídico da relação de trabalho doméstico.
§ 6. A (in)exigência de parecer prévio da CITE para o despedimento de
trabalhadora doméstica grávida, puérpera ou lactante

Organizzazione del Lavoro: Atti delle Giornate di Studio di Diritto del Lavoro Salerno, 22-23 Maggio 1998,
Milano, 1999, p. 56.
49
Assim, LOURDES LÓPEZ CUMBRE, «La relación especial del servicio…», cit., p. 153, exigindo que “as
singularidades normativas correspondam a uma fundamentação racional à própria natureza do trabalho que
constitui objecto da sua regulação” o que significa também “repelir todo o tratamento normativo
diferenciado que não se encontre devidamente justificado nas características particulares da relação que se
regula”. Em sentido semelhante, GUILLERMO GARCIA GONZÁLEZ, «Derechos sociales y empleados del
hogar...», cit., p. 93, ao referir que estas discriminações de regime se fundam “mais em razões de
oportunidade política e económica do que em questões de técnica normativa”.
50
Não parece suficiente falar, como sugerem BERNARDO DA GAMA LOBO XAVIER / ANTÓNIO NUNES DE
CARVALHO, «Reflexões sobre a intervenção da CITE no âmbito da cessação do contrato de trabalho»,
Revista de Direito e de Estudos Sociais, 2013 (4), pp. 7-55, na “relevância da intervenção da CITE em
aspectos fundamentais da gestão das empresas” (p. 15), “intervenção da CITE nos processos decisionais da
empresa” (p. 23) que se ficou a dever com prerrogativas “relacionadas com o processo de decisão
empresarial em matéria de cessação de contratos de trabalho” (p. 20). Parece mais, como enfatizam os
autores, que a intervenção da CITE “corresponde ao avolumar da tendência para a procedimentalização dos
poderes patronais” (p. 21).

Na decisão judicial que serve de mote para este estudo, a Relação de Lisboa decidiu que o empregador que pretenda despedir trabalhadora doméstica grávida, puérpera ou
lactante está dispensado de pedir parecer prévio favorável à CITE51.
A jurisprudência é escassa, mas o seu sentido tem grande importância jurídica e,
sobretudo, social e, por isso, merece estudo. A reflexão é tanto mais importante pois este
entendimento jurisprudencial vem firmar ou consolidar a interpretação da própria CITE
que, chamada a pronunciar-se previamente ao despedimento de trabalhadora doméstica
grávida, puérpera ou lactante, tem emitido decisões no mesmo sentido52.
Este entendimento partilhado pelos Tribunais e pela CITE é profundamente criticável. Por um lado, ele contribui para o fenómeno de marginalização social e jurídica do
trabalhador doméstico, de que já demos conta. Por outro lado, do ponto de vista técnicojurídico, a orientação baseia-se numa frágil e equívoca linha de argumentação, como procuraremos colocar em evidência. Deixando já adiantadas algumas conclusões, estamos
em crer que os argumentos são, a nosso ver, meramente formais e, por isso, não preenchem aquelas rationes materiae que devem legitimar a introdução de regimes jurídicos
mais desfavoráveis aos trabalhadores pertencentes às chamadas relações especiais de trabalho.
Em primeiro lugar, a Relação de Lisboa extrai essa ilação da configuração legal
do procedimento disciplinar no âmbito do contrato de trabalho doméstico. Indiscutivelmente, o procedimento disciplinar neste sector é visivelmente mais aligeirado e informal
por comparação com o regime laboral comum53. De onde se deveria concluir, segundo o
ponto de vista da Relação de Lisboa, que a exigência de parecer prévio da CITE redundaria num agravamento das formalidades do iter conducente à cessação do contrato de
trabalho, o que, aparentemente, seria incompatível com a frugalidade do regime de despedimento do trabalhador doméstico, tal como desenhado pelo legislador. Nas próprias
palavras do Tribunal, “no regime do serviço doméstico não existe a obrigatoriedade do
Ver ac. de 01/10/2008 do TRL (PAULA SÁ FERNANDES), proc. nr. 4551/2008-4.
Tomamos como referência o Parecer n.º 77/CITE/2007 (disponível online).
53
Com efeito, o regime do despedimento do trabalhador doméstico introduz um desvio em relação ao
regime laboral comum uma vez que não é necessária a observância de processo disciplinar bastando apenas
uma comunicação escrita em que o empregador revele de forma expressa (não subentendida) e inequívoca
(de forma a não deixar dúvidas) a decisão de despedir. Cfr. artigo 29.º do RJCTD.
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procedimento disciplinar, sendo suficiente a sua comunicação por escrito em que se mencionem os respectivos fundamentos. Deste modo, a prolação do parecer prévio da CITE,
que se segue à elaboração do processo disciplinar, nos termos do art. 51.º, do CT [agora,
art. 63.º do CT09], não é compatível com o regime do serviço doméstico que não contempla o processo disciplinar”.
Em segundo lugar, e servindo-se de outro argumento formal, o Tribunal entende
que esta tese é “confirmada” pelo próprio regime laboral comum uma vez que a norma
do regime geral menciona expressamente em que momento procedimental deve ser requerido o parecer da CITE, sendo que em nenhuma das alíneas da norma ─ o artigo 63.º,
n.º 3 ─ se refere o despedimento no âmbito contrato de trabalho doméstico. Citando novamente o acórdão aqui em estudo, o Código do Trabalho define o “momento processual
após o qual se deve solicitar o parecer à Comissão para a igualdade, CITE, e nele não se
menciona o regime especial do serviço doméstico”.
Verdadeiramente, a Relação de Lisboa mais não faz do que subscrever e avalizar
uma argumentação que, originariamente, pertence à CITE. Inclusivamente, a CITE servese de um outro argumento que a Relação de Lisboa não chega a considerar. O argumento
funda-se em razões pragmáticas: uma vez que o próprio regime do trabalho doméstico
exclui a reintegração do trabalhador ─ que apenas funciona por acordo ─ de nada vale,
na prática, defender a obrigatoriedade do parecer prévio da CITE dado que, ainda que
assim fosse, ou seja, ainda que concluíssemos pela obrigatoriedade do parecer, a ilicitude
do despedimento em resultado da falta do parecer da CITE nenhum efeito teria no plano
prático para a trabalhadora ilicitamente despedida.
§ 7. Apreciação crítica
Estas são, fundamentalmente, as razões que têm justificado as decisões de recusa
da CITE e que a Relação de Lisboa tomou como boas. Como dissemos, pensamos que
estes argumentos são meramente formais e, sobretudo, não satisfazem aquele ónus de
fundamentação que deve estar ligado à implementação de regimes mais favoráveis aos
trabalhadores com regime especial, sendo esse um encargo que, como vimos, onera não

só o legislador, mas também as entidades a quem compete interpretar o Direito, como os
tribunais e, num certo sentido, a CITE. Vejamos porquê.
Em primeiro lugar, o elemento literal da lei é um argumento que prova demais.
Como se usa dizer, este é um argumento de plano inclinado. Como entende a CITE – num
raciocínio sufragado depois pela Relação de Lisboa – da omissão de qualquer referência
ao contrato de trabalho doméstico no regime laboral comum só poderia resultar a exclusão
do trabalho doméstico do seu âmbito de aplicação. Acontece que este argumento, levado
às suas últimas consequências, significa que o empregador também está dispensado de
pedir parecer prévio à CITE se pretender despedir trabalhadora grávida com a qual esteja
ligado por contrato especial de trabalho pois a norma acima citada não refere qualquer
dos contratos especiais de trabalho que tradicionalmente se apontam. Por exemplo, o empregador que pretenda despedir uma praticante desportiva, uma trabalhadora rural ou uma
jornalista grávidas não necessita de requerer parecer prévio à CITE pois os respetivos
regimes legais são omissos na exigência de parecer da CITE como também a norma do
Código do Trabalho não se refere expressamente a estes contratos. E tão pouco serve de
contra-argumento alegar que os regimes legais dessas relações especiais de trabalho tratam de remeter, em bloco, para o regime da cessação do regime laboral comum, o que
não acontece no regime do contrato de trabalho doméstico. Não só isso não acontece em
muitos desses regimes especiais, pois essa remissão já se encontra antecipada e genericamente estabelecida e garantida no artigo 9.º do Código do Trabalho, o qual, como vimos,
manda aplicar o regime laboral comum em tudo quanto ultrapasse com sucesso o “juízo
de compatibilidade” aí contido.
Por outro lado, o elemento literal da lei pode facilmente reverter a favor da tese
contrária, bastando para isso trazer para a discussão o Decreto-Lei n.º 76/2012, de 26 de
março, diploma que aprova o estatuto da CITE. É que segundo este diploma legal, compete à CITE “emitir parecer prévio ao despedimento de trabalhadoras grávidas, puérperas
e lactantes, ou de trabalhador no gozo de licença parental” sendo que aí, como se acaba
de constatar, não se distingue tipos ou classes de trabalhadores54.
Portanto, os argumentos literais utilizados pela CITE, e avalizados pela Relação
54

Cfr. o artigo 3.º, alínea b).
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de Lisboa, podem ser facilmente explorados em sentido inverso.
Como vimos, a CITE também funda o seu entendimento no carácter aligeirado do
regime da cessação do contrato de trabalho doméstico. Indiscutivelmente, a cessação do
contrato de trabalho doméstico não depende do cerimonial que rodeia tipicamente a cessação de um contrato de trabalho. Mas esta argumentação acaba por não ser totalmente
coerente pois, se é certo que o legislador configura aligeiradamente o processo disciplinar
conducente ao despedimento de trabalhadora doméstica, também se pode dizer que algo
de muito semelhante se passa no regime aplicável às microempresas, onde as formalidades para as formas de cessação do contrato de trabalho são também mais suaves, e essa
especificidade não tem impedido que a CITE se pronuncie sobre despedimentos de trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes que prestam trabalho em microempresas55.
De resto, o paralelismo é pleno de sentido pois, como alguma doutrina já notou, existe
uma certa proximidade estrutural ou homologia entre o contexto informal e familiar do
trabalho prestado em microempresas e em ambiente doméstico.
Mas a formalidade destes argumentos peca sobretudo por desligar a exigência do
parecer da CITE das razões de justiça material que lhe estão subjacentes. Mais em profundidade, a exigência de parecer da CITE não é apenas mais um mero trâmite ou passo
protocolar do procedimento disciplinar, mas um reforço das garantias materiais do trabalhador. Sublinhe-se: de todos os trabalhadores. Se a ratio do artigo 63.º do Código do
Trabalho surge como “corolário do subprincípio de proteção de categorias específicas de
trabalhadores, que integra o princípio de proteção do trabalhador’’56 e, mais concretamente, como uma satisfação da necessidade de tutela de uma categoria de trabalhadores
que necessita de especial proteção pela sua debilidade, ainda que transitória, percebe-se
mal a exclusão das trabalhadoras domésticas grávidas, puérperas ou lactantes, mais ainda
atendendo à enormíssima feminização do setor e demais características identificadas.
Aliás, importa ter presente, num dado que parece ser ignorado pela CITE e pelos
tribunais, que a proteção das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes – de que a

Cfr. artigo 358.º do Código do Trabalho. Sobre a exigência de parecer no caso de microempresas, ver
JORGE LEITE / MILENA ROUXINOL, «Enquadramento jurídico-institucional» in: Trabalho, igualdade e
diálogo social: estratégias e desafios de um percurso, CITE, 2013, pp. 61-102, p. 79.
56
GUILHERME DRAY in: AAVV, Código do Trabalho anotado, Almedina Coimbra, 2016, p. 226.
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exigência de parecer prévio da CITE é uma manifestação óbvia – é uma preocupação
social do legislador europeu. Com efeito, a Diretiva n.º 92/85/CEE do Conselho, de 19
de Outubro de 1992, prevê justamente que “os Estados-membros tomem as medidas necessárias para proibir que as trabalhadoras, na aceção do artigo 2.º, sejam despedidas
durante o período compreendido entre o início da gravidez e o termo da licença de maternidade referida no n.º. 1 do artigo 8.º, salvo nos casos excecionais não relacionados com
o estado de gravidez admitidos pelas legislações e/ou práticas nacionais e, se for caso
disso, na medida em que a autoridade competente tenha dado o seu acordo” (sublinhado
nosso)57.
O que significa que uma interpretação como aquela que propõem a CITE e os
Tribunais, interpretando o Direito Português no sentido de excluir a exigência de parecer
prévio da CITE no caso de trabalhadora doméstica, só pode ser encarada como contrária
ao Direito da União Europeia porque ele não consente qualquer distinção ao contrário do
que, infelizmente, acontece noutros lugares, onde o legislador exclui expressamente o
trabalhador doméstico do âmbito de aplicação de certos regimes, como vimos acima58.
NUNO RIJO, «Período experimental e parentalidade – denúncia do contrato de trabalho de trabalhadora
grávida, puérpera ou lactante durante o período experimental», Questões Laborais, 52 (2018), pp. 75-103,
p. 93, n. 50, não parece seguro de que a obrigatoriedade resulte da Diretiva embora pareça inclinar-se para
essa interpretação.
58
E, salvo melhor opinião, não serve de contra-argumento dizer que a referida Diretiva n.º 92/85/CEE tem
uma “ligação genética” com a Diretiva n.º 89/391/CEE, relativa à segurança e saúde no trabalho, de onde
resultaria que os seus âmbitos de aplicação coincidiriam. Num passado recente, o argumento foi explorado
para excluir os trabalhadores domésticos do âmbito de aplicação da Diretiva n.º 2003/88/CE, de 4 de
novembro de 2003, relativa à organização do tempo de trabalho, dizendo-se que, uma vez que ela deriva da
Diretiva º 89/391/CEE, sendo uma espécie de prolongamento, o seu âmbito coincidiria com o âmbito desta,
que expressamente exclui o trabalhador doméstico. De facto, esta prevê, no seu artigo 3.º, que “para efeitos
da presente Diretiva, entende-se por... trabalhador, qualquer pessoa ao serviço de uma entidade patronal e
bem assim os estagiários e os aprendizes, com exceção dos empregados domésticos” (sublinhado nosso).
Também a Diretiva que aqui nos interessa assume essa ligação ou filiação. Esse reconhecimento ressalta
logo do artigo 1.º, n.º 1, quando aí se assume expressamente que “a presente directiva, que é a décima
directiva especial na acepção do n.º 1 do artigo 16.º. da Directiva 89/391/CEE, tem por objecto a adopção
de medidas tendentes a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas
ou lactantes no trabalho” (sublinhado nosso). A verdade é que, como o TJUE já teve oportunidade de
esclarecer, no contexto da organização do tempo de trabalho, essa filiação não é motivo suficiente para dar
como afastada a sua aplicação a categorias especiais de trabalhadores. No ac. Union Syndicale Solidaires
Isère v. Premier Ministre and O. (proc. nr. C-428/09), parágrafos 27 e 28, o TJUE esclareceu que “embora
o conceito de «trabalhador» seja definido no artigo 3.º, alínea a), da Diretiva 89/391 como designando
qualquer pessoa ao serviço de uma entidade patronal e os estagiários e os aprendizes, com exceção dos
empregados domésticos, a Diretiva 2003/88 não faz nenhuma remissão para esta disposição da Diretiva
89/391 nem para a definição do conceito de trabalhador decorrente das legislações e/ou práticas nacionais.
Resulta desta última constatação que, para efeitos da aplicação da Diretiva 2003/88, o conceito de
57
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Aliás, a trajeto legislativo português na implementação desta Diretiva, e das suas
alterações, é, quanto a nós, a derradeira evidência do caráter equívoco deste entendimento
da CITE e dos tribunais. Com efeito, antes daquela Diretiva, o Direito português já detinha um corpo normativo autónomo, vocacionado para a proteção da maternidade e
parentalidade: estava contido na Lei n.º 4/84, de 5 de abril. Acontece que esse diploma
legal não previa que o despedimento de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante deveria
ser precedido de parecer prévio do organismo responsável pela igualdade no trabalho e
no emprego, tal como decorria da Diretiva. Por força da Diretiva, a situação altera-se em
1995, com o aditamento ao regime legal59. Com efeito, acrescentou-se um preceito passando então a prever-se que “a cessação do contrato de trabalho promovida pela entidade
empregadora carece sempre, quanto às trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes, de
parecer favorável dos serviços do Ministério do Emprego e da Segurança Social com
competência na área da igualdade”60. Ficou consagrada, pois, a obrigatoriedade de parecer favorável para que o despedimento prosseguisse de forma lícita.
A norma foi arrumada no Capítulo III da Lei n.º 4/84, de 5 de abril, onde o legislador sistematizava os normativos relativos à proteção do trabalho. A disposição inicial
deste capítulo, o artigo 8.º, sob a epígrafe “âmbito de aplicação”, esclarecia categoricamente que esse mesmo Capítulo III seria aplicável “aos trabalhadores abrangidos pelo
trabalhador não pode ser objeto de uma interpretação que varie consoante os direitos nacionais, mas reveste
um alcance autónomo, próprios do direito da União. O mesmo deve ser definido segundo critérios objetivos
que caracterizam a relação de trabalho, tendo em consideração os direitos e os deveres das pessoas em
causa. Ora, a característica essencial da relação de trabalho é a circunstância de uma pessoa realizar, durante
certo tempo, em benefício de outra e sob a sua direção, prestações em contrapartida das quais recebe uma
remuneração”. Esta jurisprudência foi mesmo reafirmada posteriormente. Com efeito, o TJUE reafirmou,
no ac. Gérard Fenoll v. Centre d´aide par le travail «Le Jouvene», Association de parents et d´amis de
personnes handicapées mentales (APEI) d´Avignon (proc. nr. C-316-13), parágrafos 24 e 27, que a Diretiva
sobre a organização do tempo de trabalho “não faz nenhuma remissão para o conceito de «trabalhador»,
nos termos da Diretiva 89/391, nem para a definição desse conceito decorrente das legislações e/ou práticas
nacionais” e que, para o efeito, “o conceito de «trabalhador» no contexto da Diretiva 2003/88 deve ser
definido segundo critérios objetivos que caracterizam a relação de trabalho”. Pensamos que esta linha de
raciocínio é perfeitamente válida para a Diretiva sobre a proteção da parentalidade. De resto, estamos em
crer que mais e melhores razões há para não excluir o trabalhador doméstico do âmbito de aplicação da
Diretiva n.º 92/85/CEE. É que esta Diretiva refere expressamente que a proteção contra o despedimento
pretende reforçar as garantias das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes na aceção do artigo 2.º.
Ora, das noções aí previstas só pode caber a trabalhadora doméstica grávida, puérpera ou lactante. De lugar
algum se pode legitimamente concluir que uma trabalhadora doméstica grávida, puérpera ou lactante não
o é para efeitos da Diretiva.
59
Por via da Lei n.º 17/95, de 9 de junho.
60
Cfr. artigo 18.º-A do diploma.

regime do contrato individual de trabalho, incluindo os trabalhadores agrícolas e do serviço doméstico” (sublinhado nosso). Estamos em crer que esta norma do regime legal
pretérito é plena de significado e dela só pode ser retirada uma consequência argumentativa: o próprio legislador reconheceu, no passado, que o parecer prévio da CITE não é
incompatível com a natureza especial do trabalho doméstico. Acontece que este elemento
histórico nunca foi, nem aparentemente é, devidamente valorado pelos intérpretes e aplicadores do Direito.
Com alguma probabilidade, a CITE e nossos tribunais foram traídos pela flutuação dos regimes legais, fenómeno tão típico no Direito do Trabalho: o regime protetor das
trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes, que no início vigorou em diploma legal
próprio – o que se percebe num momento em que o Direito do Trabalho ainda não era
codificado –, acabou por transitar para o Código do Trabalho, e aquela indicação do legislador, mandando expressamente aplicar esse mesmo regime ao trabalhador doméstico,
acabou por perder-se na cláusula aberta prevista, num primeiro momento, no artigo 11.º,
do Código do Trabalho de 2003, e, atualmente, no artigo 9.º, do Código do Trabalho de
2009. Por outras palavras, a referência localizada ao trabalhador doméstico acabou por
extraviar-se com o fenómeno da codificação do Direito do Trabalho, ficando agora refém
do “juízo de compatibilidade” imposto pelo artigo 9.º do Código do Trabalho. Na verdade,
a questão da compatibilidade do parecer prévio da CITE com a natureza do trabalho doméstico encontrava-se já resolvida pelo legislador que, de forma inequívoca, mandava
aplicar a exigência de parecer prévio ao trabalhador doméstico. Portanto, o que importa
reter é que o legislador já deu mostras, no passado, da compatibilidade da exigência de
parecer prévio com o trabalho doméstico. E, repare-se, fê-lo no contexto de um regime
legal que ainda está hoje em vigor. Esse elemento histórico da lei não pode ser escamoteado, devendo lançar luz sobre a interpretação dos dados legais. Ele reforça a convicção
de que o empregador que pretenda despedir trabalhadora doméstica grávida, puérpera ou
lactante não está dispensado de pedir parecer prévio à CITE.
Finalmente, entende a CITE, num argumento que não foi considerado pela Relação de Lisboa, que a exigência de parecer prévio representaria, no fim de contas, uma
espécie de vitória pírrica para as trabalhadoras domésticas porque no regime do contrato
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de trabalho doméstico a reintegração do trabalhador está dependente de acordo. Na prática, ainda que se defenda que o parecer prévio é legalmente obrigatório, a reintegração
da trabalhadora dependerá sempre da anuência do empregador. Daí que o parecer da CITE
funcionaria sempre como uma espécie de “tigre de papel” para o empregador pois, na
prática, este estaria sempre confortável com a violação dessa exigência legal.
Este argumento não só é derrotista como esquece que a exigência de parecer da
CITE pode ter efeitos noutra vertente da proteção do trabalhador ilicitamente despedido.
De facto, a CITE parece esquecer que a tutela reintegratória é apenas uma das facetas da
tutela de um trabalhador ilicitamente despedido. Embora a reintegração do trabalhador
represente, na verdade, o ponto capital da tutela do trabalhador ilicitamente despedido,
importa não esquecer que, ao lado da reintegração, o legislador prevê uma não subestimável dimensão indemnizatória. E, aqui, salvo melhor opinião, a obrigatoriedade de
parecer prévio da CITE jogaria um papel relevante. Não raro, o despedimento de uma
trabalhadora grávida, puérpera ou lactante esconde propósitos discriminatórios. Pois bem,
a obrigatoriedade do parecer da CITE não só protegeria a trabalhadora doméstica – lembramos: particularmente vulnerável –, levantando uma barreira ou resistência às intenções
do empregador, como auxiliaria os tribunais a fazer funcionar a norma do n.º 2 do artigo
31.º do RJCTD onde se prevê um agravamento do teto indemnizatório para o dobro em
caso de dolo ou culpa grave do empregador, fazendo coincidir, de resto, a moldura indemnizatória com aquela prevista no artigo 63.º, n.º 8, do Código do Trabalho, ou seja,
como a moldura prevista no regime laboral comum para o despedimento de trabalhadora
grávida, puérpera ou lactante ilicitamente despedida61.
Dito de outra forma, vincular o empregador à obrigação de pedir parecer prévio à
CITE não só colocaria um obstáculo psicológico a eventuais propósitos discriminatórios
e persecutórios no despedimento de trabalhadora doméstica grávida, puérpera ou lactante
como proporcionaria ao tribunal, em conjunto com outros elementos, e com apoio em

O artigo 63.º, n.º 8, do Código do Trabalho de 2009, prevê que “se o despedimento for declarado ilícito,
o empregador não se pode opor à reintegração do trabalhador nos termos do n.º 1 do artigo 392.º e o
trabalhador tem direito, em alternativa à reintegração, a indemnização calculada nos termos do n.º 3 do
referido artigo”.
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presunções naturais, uma evidência para concluir pela finalidade discriminatória da trabalhadora, fazendo elevar o plafond indemnizatório.
Uma nota final para referir que o acórdão da Relação de Lisboa foi objeto de recurso e, por isso, o caso concreto chegou ao conhecimento e à apreciação do Supremo
Tribunal de Justiça. Estiveram reunidas as condições para que a decisão da Relação de
Lisboa, que confirma o entendimento da CITE, fosse revista pelo alto critério dos Juízes
Conselheiros. Sucede que o Supremo Tribunal de Justiça, chamado a avaliar o mérito da
causa, em sede de recurso, encarou o problema de outro ponto de vista.
Na verdade, o Supremo Tribunal de Justiça não se pronuncia sobre a obrigatoriedade do parecer da CITE, esclarecendo apenas que “no âmbito de uma acção de
impugnação de despedimento, os vícios procedimentais relevantes são apenas aqueles
pelos quais deva ser responsabilizado o empregador, pois não faria o menor sentido penalizá-lo por um comportamento omissivo de terceiros (...) no caso concreto, aliás, essa
penalização corresponderia à invalidade do procedimento disciplinar sendo de todo insustentável que um eventual comportamento ilegítimo da “CITE” pudesse tão
gravosamente repercutir-se na esfera jurídica dos Réus [empregador]. Não queremos com
isto significar que é incorrecto o entendimento da “CITE”: queremos apenas dizer que
esse entendimento não pode ter a virtualidade de inquinar o trajecto procedimental dos
Réus que culminou no despedimento da Autora [trabalhadora doméstica]”62.
É necessária uma atenção redobrada para perceber que a Relação de Lisboa e o
Supremo disseram coisas qualitativamente distintas: como vimos, a Relação de Lisboa
entende que no contrato de trabalho doméstico, o despedimento de trabalhadora doméstica grávida, puérpera ou lactante não exige pedido de parecer prévio da CITE, pelas
razões acima já analisadas. Diferentemente, o Supremo apenas diz que a recusa da CITE
em emitir o parecer não deve repercutir-se na validade do despedimento. Infelizmente, o
Supremo não se pronuncia sobre a obrigatoriedade, ou não, da intervenção da CITE.
Aquilo que os Juízes Conselheiros entendem é que a recusa na emissão do parecer não
pode repercutir-se na validade do despedimento uma vez que a formalidade foi preterida
por fatores que não são imputáveis ao empregador. Estamos de acordo com o Supremo:
62

Ver ac. de 09/09/2009 do STJ (SOUSA GRANDÃO), proc. nr. 09S0155.
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é da mais elementar gramática do Direito que o valor negativo da invalidade não seja
assacável a quem não controla, nem de facto nem de direito, os fatores que determinam
validade de um ato jurídico. Infelizmente, o Supremo Tribunal de Justiça não afastou,
como devia, o entendimento da Relação de Lisboa.
Da nossa parte, e por todos os motivos acima invocados, somos da opinião de que
a tese sufragada pela Relação de Lisboa, que pertence originariamente à CITE, é mais
uma construção ostracizadora dos trabalhadores domésticos, marginalizando esta classe
profissional da tutela que os demais trabalhadores merecem, sem que haja – e aqui está o
ponto – razões materiais válidas ou legitimadoras dessa interpretação.
É visível aqui a manifestação de um estatuto diminuído, difícil de sustentar à luz
do princípio da igualdade consagrado constitucionalmente, cuja determinação é clara. As
exclusões deste segmento de trabalhadoras em relação às normas gerais ─ evidentemente
em tudo que lhes possa ser aplicável ─ não será outra coisa que um arcaísmo jurídico, ou
uma manifestação do “estrabismo precoce” do Direito do Trabalho. Com a agravante,
como procurámos demonstrar deste estudo, de que esse entendimento se baseia em argumentos que não são admissíveis sob vários pontos de vista.

§ 8. Conclusões
O presente estudo centrou-se, fundamentalmente, na posição assumida pela CITE
quando entende não ser exigível a emissão de parecer em caso de despedimento de trabalhadora doméstica grávida, puérpera ou lactante. A posição é, como se viu, sufragada pela
jurisprudência.
Como vimos, este entendimento partilhado pela CITE e pelos nossos tribunais não
é só criticável por contribuir para a marginalização dos trabalhadores domésticos. Os argumentos invocados pecam sob várias perspetivas: são meramente formais, revelam um
desconhecimento do trajeto legislativo dos regimes protetores da parentalidade e, em última instância, representam uma interpretação e um entendimento normativo contrários
ao Direito da União Europeia.

Tal equivale a dizer, em síntese, que persistir com este entendimento não só equivale a querer preservar no ordenamento jurídico português uma interpretação que não
encontra apoio nos dados legais, lutando contra todas as evidências, como consubstancia,
como demonstrámos, uma interpretação contrária ao Direito da União Europeia.
Os Autores estão em crer que a ausência de problematização desta questão é sintomática de um problema (ainda) mais profundo. Pensamos que a ausência de discussão
e problematização atinge o trabalho doméstico em geral, o que é preocupante, sendo este
tema apenas mais uma das faces ocultas deste regime, que continuam a remeter o trabalho
doméstico para a invisibilidade, social e jurídica.
O entendimento partilhado pela CITE e pelos nossos Tribunais ostraciza o trabalho doméstico e, particularmente no tema que serviu de base a esta reflexão, discrimina
mulheres trabalhadoras domésticas, marginalizando esta classe profissional da tutela que
os demais trabalhadores merecem sem que haja – e aqui reside a questão central – razões
materiais válidas ou fundamentadoras dessa interpretação.
Se a pretensão for legítima, o objetivo deste estudo é colocar a situação das trabalhadoras domésticas na agenda da reflexão laboral e, no fim de contas, contribuir para um
trabalho doméstico “não isolado mas inserido no circuito da tutela lavorística”63.

Porto, setembro de 2018

MARIO NAPOLI, «Contratto e rapporti di lavoro, oggi» in: Questioni di Diritto del Lavoro, Torino, 1996,
p. 9.
63
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