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Circular n.º 8/2021 Entreajuda – Concessão de crédito aos trabalhadores. 
 

Não esquecendo a trágica situação em que se vive, com a pandemia do 

“Vírus da China” (COVID-19); e, também em resultado da mesma, o Trabalhador português 

vinha em Março de 2020 de viver num meio de “consumo”, por vezes descontrolado; e,  

Como resultado, o endividamento de muitos deles. Naturalmente, esta 

situação agravou-se com a pandemia. Daí,  

Para impedir maiores danos, urge que o Empregador, podendo, o 

AJUDE. E, fazendo-o, obtém indirectamente vantagens. É que,  

Trabalhador pressionado pela carência de dinheiro, para si e sua 

Família, é afectado numa dupla vertente: passam fome (física); não deixa de pensar na vida 

da sua Família (psíquica). Daí,  

É a produção da EMPRESA que se recente, da fraqueza e 

desmotivação do Trabalhador. Muitas vezes, o Empregador detecta graves quebras na 

produção (da produtividade) e não sabe de onde vem tal situação: vem dos “males” que 

afectam os seus Trabalhador, são o reflexo visível, na Empresa, dessa situação.  

Acontece que o nosso ordenamento jurídico contém um diploma, o 

DECRETO-LEI N.º 133/2009, de 2 Junho, que regula o “Crédito ao Consumidor”, ou seja, 

àquele que se vê na necessidade de recorrer a um aditamento em dinheiro, sob a forma de 

diferimento do pagamento. Contudo, 

As muitas normas deste diploma, --- ao caso não interessam: já não 

assim o que diz a al. h), n.º 1, art.º 2, 

“h) – Aos contratos de crédito cujo crédito é concedido por um empregador aos seus 

empregados, a título subsidiário, sem juros ou com TAEG inferior às taxas praticadas 

no mercado, e que não sejam propostas ao público em geral”. 

do que resulta, desde logo, que as empregadoras podem conceder empréstimos aos seus 

trabalhadores. O que, 

Não sendo novidade nenhuma, --- já a LCT de 1969, o previa ---, se 

encontra admitido no n.º 1, do art.º 279, Código Trabalho (CT), já que aqui se prevê, nestes 

termos: o Empregador, 

“1- (…) não pode compensar a retribuição em divida com crédito que tenha sobre o 

trabalhador, nem fazer desconto ou dedução no montante daquela”. 

para logo na al. f), n.º 2, deste art.º 279, CT, vir esclarecer que essa proibição não se aplica 

quando o empregador faça, 

“f) – Um abono ou aditamento por conta da retribuição”. 
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Quer dizer: a empregadora já pode compensar um crédito que tenha 

sobre o trabalhador, se este resultar de “… abono ou aditamento, por conta da retribuição”. 

E, note, como resulta daquela al. h), n.º 1, art.º 2, daquele Dec.-Lei n.º 133/2009, até com 

juros, mas nas condições ali indicadas. 

Mas,  

ATENÇÃO, o desconto que pode fazer todos os meses, para cobrar o 

empréstimo feito, não pode exceder, “… um sexto da retribuição”, do trabalhador, no seu 

conjunto. 

Portanto, desde que ao efectuar um empréstimo por conta de 

retribuição futura, a um seu trabalhador, não receba juros; ou, aplique uma TAEG (taxa 

anual de encargos efectiva global) inferior á taxa praticada no mercado, --- ver definição na 

alínea i), do n.º 1, art.º 4, do Dec.-Lei n.º 133/2009 ---, 

Pode proceder ao desconto, faseado, nas retribuições futuras que vai 

pagar ao Trabalhador, do dinheiro que lhe emprestou. Mas, 

Tenha em atenção que, se o trabalhador tem dívidas de várias ordem, 

--- inclusive com descontos obrigatórios ordenados pelo Tribunal ---, os descontos, no seu 

conjunto, não podem exceder um sexto da retribuição do trabalhador. 

Por fim, não esqueça que o n.º 3, do art.º 276, do Código, exige (impõe, 

melhor dito) que ao proceder ao pagamento da retribuição ao trabalhador lhe entregue o 

recibo onde, entre o mais, é obrigatório fazer constar 

“…, a retribuição base e as demais prestações (…) os descontos ou deduções e o 

montante líquido  a receber”. 

Na n/ opinião, esta referência aqui aos “descontos” nada tem a ver 

com o pagamento que o trabalhador, que recebeu um empréstimo do patrão, tem de fazer. 

Aqui, no recibo, consigna-se os descontos obrigatórios, --- para a Seg. Social; IRS; ou, outros. 

O pagamento do empréstimo não tem nada de ir para o recibo. No acto do pagamento o 

empregador retém a parte combinada (parcela) para o pagamento do empréstimo e passa 

um recibo, referente ao pagamento. 

Ao emprestar o dinheiro ao trabalhador, a Empregadora permite que 

aquele salde aquela divida, de uma vez, evitando o acumular de juros; despesas com a 

execução, --- os valores cobrados pelo solicitador de execução atingiram limites deploráveis 

---, passando a pagar á sua Empregadora. Que, dizemos nós e aconselhamos, não deverá 

cobrar juros. Claro, pode não concordar: a decisão é sua. 
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Embora seja um sentimento que, nos dias de hoje por vezes não é 

referido, poderá também contabilizar a gratidão do Trabalhador; por o ter ajudado, num 

momento de aperto. Claro, 

O empréstimo pode também ter como objectivo a evitar a contracção 

de uma divida, pelo Trabalhador, junto da Banca e os juros leoninos que esta cobra pelo 

dinheiro emprestado. Nesse caso, e tudo depende do destino do dinheiro pedido 

emprestado, já se explica a remuneração do capital (juros) mas abaixo do juro legal ou do 

bancário. 

Posto isto, vejamos agora o seguinte: 

É conveniente, diríamos, necessário mesmo, que se formalize, por 

escrito, o empréstimo. Ou seja, que lavre uma “Declaração e Confissão de Dívida”, para 

memória futura e que titule a dívida. A Empregadora não pode confiar, nem deve, apenas na 

palavra do Trabalhador. Este pode falecer; pode despedir-se; há que cautelar a recuperação 

futura do dinheiro emprestado. Daí, 

Juntamos um modelo de uma dessas “Declarações”. Repare nos seus 

termos; pode fazer as alterações que considerem convenientes. Tentamos ajudar; o resto é 

consigo… --- Modelo A 

---------- x ---------- 

Por vezes, num momento menos feliz; num momento de desespero, o 

Trabalhador apropria-se, indevidamente, de determinado valor da Empregadora. 

Naturalmente, é justa causa de despedimento; lá vai por água abaixo a relação de confiança 

que deve existir entre trabalhador e empregador. Mas, 

Repare: será que o despedimento o vai compensar? --- A queixa á 

Policia devolve-lhe o valor apropriado? O arrependimento não será algo que se possa 

esperar do trabalhador? --- Não será melhor tentar recuperar a bem o valor apropriado e 

dar mais uma oportunidade ao Trabalhado? 

Para aquelas situações em que a recuperação do indevidamente 

alcançado é possível; em que uma segunda oportunidade é de conceder; em que os danos 

podem ser minimizados por um acordo, 

Apresentamos um modelo desse tipo de “Declaração e Confissão de 

Divida”, --- Modelo B. 

Caso conheçamos que este procedimento teve um final feliz: o 

Trabalhador restituiu tudo; tornou-se um cidadão de comportamento irrepreensível; e, 

demonstrou a sua gratidão tornando-se um fiel cumpridor dos seus deveres profissionais. 

   


