
Associação dos Advogados de Macau 

Módulo de Direito do Trabalho - (26 de Fevereiro de 2018) 

 

Pronuncie-se sobre a seguinte situação:  

No dia 1 de Janeiro de 2016, Xin, maior, residente de Macau, foi contratado pelo “Casino Macau” para 

prestar funções de “Guarda de segurança”. Foi verbalmente acordado o seguinte: 

a) O período de experiência será de 60 dias; 

b) O horário de trabalho será de segunda-feira a sábado das 8h às 12h e das 14h às 18h. Xin obriga-se a 

comparecer com uma antecedência de 30 minutos durante o período da manhã, por forma a receber as 

“ordens para o dia” por parte do seu superior hierárquico; 

c) Xin terá direito a auferir um salário de base de Mop$24.000,00, acrescido de um subsídio de 

alimentação de Mop$3.000,00 e de um subsídio de alojamento de Mop$3.000,00 por cada mês de 

trabalho. Xin tem ainda direito a um 13.º mês de salário e a partilhar das “gorjetas” que sejam recebidas 

dos clientes do Casino; 

d) Xin tem direito a 12 dias de férias remuneradas e a 5 dias de faltas não remuneradas por motivo de 

paternidade; 

e) Ambas as partes obrigam-se a dar um aviso prévio, por escrito, de 30 dias em caso de resolução do 

contrato sem justa causa; 

f) Uma vez terminado o contrato, Xin obriga-se a não exercer a sua actividade de segurança para qualquer 

outro Casino na RAEM por um período máximo de 2 anos. 

 

1. Aprecie e pronuncie-se separadamente sobre o conteúdo de cada uma das cláusulas constantes do 

contrato de trabalho celebrado entre o Casino Macau e Xin (6 valores) 

 

2. No dia 2 de Fevereiro de 2016 (terça-feira), o Superior hierárquico “ordenou” que Xin que 

permanecesse no seu posto de trabalho, em sequência de uma “ameaça de bomba”. Xin prestou 

trabalho das 18h até às 22h. Diga que direitos tem Xin pelo trabalho prestado? (3 valores) 

 

3. No dia 1 de Maio de 2016 Xin foi chamado ao Casino a fim de substituir um colega que tinha 

ficado doente. Xin prestou trabalho entre as 09h às 13h. Diga que direitos tem Xin pelo trabalho 

prestado? (3 valores) 

 

4. Imagine que hoje o superior hierárquico comunicou verbalmente a Xin o seguinte: “Caro Xin, 

tomámos conhecimento que no passado dia 1 de Fevereiro de 2017, Você apoderou-se de uma 

ficha de jogo de Mop$1000 que se encontrava no chão do Casino. O seu comportamento é muito 

grave, razão pela qual o seu contrato está terminado com efeitos imediatos”. Quid Iuris? Na sua 

resposta, tenha em conta que desde o início da relação de trabalho Xin não gozou de qualquer dia 

de férias. (6 valores). 

 

5. Diga até quando pode Xin exigir judicialmente as quantias que lhe são devidas? (2 valores) 


