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V.Ref.a:
ASSUNTO:

Encerramento

de processo inspetivo

Exmo(a). Senhor(a),

Decorrente do seu requerimento para ernlssao da declaracao de
informamos que foi a empresa autuada.
Acrescentamos,

sttuacao de desemprego,

na sequencla da lnforrnacao veiculada pela empresa a V. Exa em como "(. .. )

por dectsso do tribunal da Relaqao de Lisboa foi considerada nu/a e sem efelto a cleusute do
contrato coletivo de traba/ho que afastava a trensmissiio de estabefeclmento do mesmo, vide
recurso n,» 357 /13.1 TTPDL.Ll = 4.a se9ao de 25/03/2015
", houve recurso desse
mesmo processo, tendo decidido o Supremo Tribunal de Justic;a, atraves do seu Acordao
de 06/12/2018, que "Constitui
despedimento
a comuniceciio
enderecede pela
empregadora a cada um dos seus trabalhadores, que, na sequencia da adjudica9ao
da presta9ao de servicos de vigilancia privada a outra empresa, os informa que o
respectivo contrato de trabalho
automaticamente
transmitido para a entidade que
/he ira suceder na referida presta9ao de servlcos," e "Estando dee/dido, com trensito em
julgado, que nao se operou a transmissiio
dos contratos
de trabalho
desses
trabalhadores
para a empresa que passou a deter a concessiio dos servlcos de
vigilancia e sequrencs, em virtude da situa9ao niio integrar ume. trensmissiio
do·
estabelecimento
nos termos do ·artigo 285° do C6digo do Trabalho, a sobredita
comuniceciio constitui uma declereceo inequivoca de fazer cessar os respectivos
vincu/os leboreis," (negrito nosso).

e

Com efeito "Contrariamente ao decidldo, (. .. ) vigilantes e (... ) supervisor) niio podem ser
considerados, sem mais, um conjunto de meios e muito menos um "conjunto de
meios orqenizedos" configurando uma unidade econ6mica, nos termos do artigo 2850,
no 5, do Cod/go do Trabalho; tanto mals que o regime legal epttcevet ao sector de actlvldade

de seguranqa privada - Lein. 0 34/20131 de 16 de Malo, bem como a Jegisla<;ao antecedente,
nomeadamente o Decreto-Lel n° 198/2005, de 10 de Novembro - o simples conjunto de

trabalhadores
afecto a presta9a·o de determinados
servicos de uma empresa de
vigilancia e sequrence nao reune os requisitos que /he permitam ser considerados
coma uma unidade econ6mica entendida como um conjunto de meios organizados,

"com suficlente circunscticso e autonomla, produtive e tunclonel", com o object/Vo de
prossequir uma actlvldade econ6mica de sequrence privada, uma vez que para tanto e
necesserio reunir, deslgnadamente, os meios materials e teen/cos, os conheclmentos (knowhow), director de sequrence, seguros, capacldade financeira (capital social}, itcences e

eiveres." pois \\A verifica9ao

da existencle de uma trensierencte depende da
consteteciio de haver uma empresa ou estabelecimento
ou um seu ruscleo ou ramo
(conj unto de meios dotado de uma autonomia tecnlco organizativa
pr6pria em

termos de constituir uma unidade produtiva eutonome, com o objectivo de
prossequir uma actividade econ6mica), que se transmitiu (mudou de titular) e
manteve a sua identidade."
e que "A mera circunstiincte de a presta9ao
sucessivamente fornecida pelo antigo e pelo novo adjudicatario dos services ou
titular do contrato de presta9ao de services ser similar nao permite concluir no
sentido da trensterencie de ta/ entidade - TJUE, n° 15 do Processo C-13/95. Assim tern
sido tembem decidido pela Iurtsprudencie
do TJUE, para a/em dos Tribunais Superiores
Nacionais." {ASTJ, processo 357/13.3TTPDL.L1.S2, negrito nosso).
O
processo
inspetivo
contraordenacional.

encontra-se

encerrado,

Com os nossos cumprimentos,

O Inspetor,

2

decorrendo

agora

a

tramltacao

