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 “Especificidades do processo por acidente de trabalho”1 

 

1 - Nota introdutória. 

 

Importa, antes de mais, recordar que, de facto, o processo por acidente de 

trabalho não é apenas um, dado que a lei prevê três tipos. Trata-se de processos 

declarativos especiais, conforme consta no art.º 48.º do Código de Processo do Trabalho 

(com a redação da Lei 107/2019, de 9 de setembro, doravante CPT), que integram a 

espécie 3.ª na distribuição, de acordo com o art.º 21.º do CPT, e que são os seguintes: 

1 – O processo para a efectivação de direitos resultantes de acidente de trabalho, 

regulado nos arts.º 99.º a 150.º do CPT, que constituem a Secção I , do Capítulo II, do 

Título VI,  do Livro I, do Código, sendo nesse Título VI que se  integram todos os processos 

especiais; 

2 – O processo para declaração de extinção de direitos resultantes de acidente de 

trabalho, com previsão nos arts.º  151.º a 153.º (Secção II daquele Capítulo II);  

3 – O processo para efectivação de direitos de terceiros conexos com acidente de 

trabalho – art.º 154.º do CPT (Secção III daquele Capítulo II); 

A estes, relativos a acidentes de trabalho, acresce o processo para a efetivação 

de direitos resultantes de doença profissional, nos termos do art.º 155.º. 

 Sendo efetivamente muitas as especificidades destes processos, e especialmente 

do mais relevante que é o que se destina à efetivação de direitos resultantes de acidente 

de trabalho,  quer relativamente ao processo civil comum quer face ao processo comum  

laboral, só poderemos aqui abordar, e sumariamente, algumas delas. 

 

 2 - A estrutura do processo e a natureza da fase conciliatória. 

 

 Ora, a mais significativa particularidade do processo especial para a efetivação 

de direitos resultantes de acidente de trabalho é, como parece evidente, a de o mesmo 

estar estruturado em duas fases. A fase conciliatória e a fase contenciosa. Trata-se de 

 
1 Texto que serviu de base à comunicação apresentada no XI Colóquio do Supremo Tribunal de Justiça 
sobre Direito do Trabalho, que decorreu no dia 16-10-2019. 
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uma característica deste processo com uma longa tradição no nosso sistema processual 

laboral. 

 Como elucida Carlos Alegre2,  a divisão do processo nessas duas fases, “ (…) foi 

uma inovação do Código nos Tribunais de Trabalho (…) de 1941 e que o regime anterior, 

não fazia aquela distinção, (…) atribuindo ao juiz do trabalho a exclusividade da 

competência para todo o processo.” Acrescentando o mesmo autor que, mesmo após 

aquela divisão, o juiz continuou a (…) dirigir não só a fase conciliatória como a fase 

contenciosa, atribuindo-se ao magistrado do Ministério Público apenas a presidência 

das tentativas de conciliação (…). E, ainda, que com o Código de Processo do Trabalho 

de 1963, manteve-se  a divisão do processo nas  referidas duas fases, mas a fase 

conciliatória “(…) passou toda ela a ser dirigida pelo Ministério Público, como órgão do 

Estado, representante  e defensor do interesse público (…)”, como se escreveu no 

preâmbulo do diploma que aprovou aquele Código. 

 Não obstante o processo ter duas fases, sendo a primeira, a conciliatória,  

obrigatória e dirigida pelo Ministério Público e a segunda, a contenciosa, eventual e 

dirigida pelo Juiz de Direito, só tendo esta lugar se o  processo não findar com  acordo 

total na primeira fase, em qualquer dos momentos da sua tramitação trata-se de um só 

e único processo judicial3, pelo que decorre segundo um princípio de unidade 

processual.  

  Com efeito, a instância inicia-se com o recebimento da participação, conforme 

se prevê no n.º 4, do art.º 26.º do CPT, e a fase contenciosa, havendo a ela lugar, corre 

nos autos em que se processou a fase conciliatória, como determina o n.º 3.º, do art.º 

117.º do CPT. Pelo que, com a apresentação da petição inicial ou do requerimento para 

a realização de perícia por junta médica, peças processuais com as quais a parte vem 

suscitar  a abertura da faze contenciosa,  não se instaura verdadeiramente uma ação, 

antes se dá início a uma segunda fase num processo judicial cuja instância já teve início 

com o recebimento da participação. 

 
2 In Código de Processo do Trabalho Actualizado e Anotado, 1996, 3.º Edição, Almedina, p. 296. 
3 João Monteiro, “Fase conciliatória do processo para a efectivação de direitos resultantes de acidente de 
trabalho – notas práticas”, in Prontuário de Direito do Trabalho, CEJ/ Coimbra Editora, n.ºs 76 a 78, p. 64 
e Albertina Pereira, “Processos emergentes de acidentes de trabalho e de doença profissional: é 
necessário rever a tramitação?”, in Estudos APODIT 2, AAFDL, Lisboa 2016, p. 106 
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 Assim sendo, com o devido respeito por opinião contrária, não se afigura correto 

o entendimento expresso por alguns autores e nalguma jurisprudência segundo o qual 

a fase conciliatória se reveste de “natureza essencialmente administrativa”4. 

 

 3 – As finalidades prosseguidas na fase conciliatória. 

 

 A fase conciliatória  do processo deverá, em princípio, terminar com a realização 

de uma tentativa de conciliação, na qual o Ministério Público deve promover o acordo 

entre o sinistrado ou os beneficiários legais e a entidade responsável ou as entidades 

responsáveis, conforme está previsto nas normas dos arts.º 108.º,  109.º e 111.º do CPT.  

Este acordo que o  Ministério Público deve propor aos intervenientes nessa  diligência  

é um  acordo de estrita legalidade, “de harmonia com os direitos consignados na lei”, na 

expressão usada no art.º 109.º.  

Pelo que,  tendo em conta que são nulos os atos e contratos que visem a  

renúncia aos direitos previstos no regime de reparação dos acidentes  de trabalho e que 

os créditos provenientes do direito à reparação previsto na lei são irrenunciáveis, 

conforme está plasmado nos art.º 12.º e 78.º da Lei 98/2009, de 4 de setembro (que 

regula o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais – 

abreviadamente LAT),  o acordo que o Ministério Público deve promover não se traduz 

numa transação, com “recíprocas concessões”, tal como previsto no art.º 1248.º do 

Código Civil. Aliás, como igualmente se disciplina no art.º 1249.º do Código Civil, as 

partes não podem transigir sobre direitos indisponíveis. 

E não sendo possível o acordo total, a tentativa de conciliação destina-se a 

delimitar o objeto do litígio, a dirimir na fase contenciosa5.  

Efetivamente,  quando o acordo total se frustra, devem constar do respetivo 

auto de tentativa de conciliação «os factos sobre os quais tenha havido acordo, 

referindo-se expressamente se houve ou não acordo acerca da existência e 

caracterização do acidente, do nexo causal entre a lesão e o acidente, da retribuição do 

sinistrado, da entidade responsável e da natureza e grau da incapacidade atribuída» (por 

 
4 Ac. do TRL 17-06-2015, p. 1217/14.6TTBRR.L1-4, relator Sérgio Almeida (in www.dgsi.pt) e Jorge Manuel 
Loureiro, “A fase conciliatória do processo de acidente de trabalho: algumas referências práticas”, in 
Estudos em Comemoração dos 100 anos do Tribunal da Relação de Coimbra, Almedina, 2018, p. 467. 
5 V.g. ac. do TRE de 26-10-2017, p. 176/14.0TTLRA.E1, relator João Nunes (in www.djsi.pt). 



4 
 

força do n.º 1 do artigo 112.). E caso o interessado se recuse a tomar posição sobre cada 

um dos factos, estando habilitado a fazê-lo, é, a final, condenado como litigante de má 

fé (n.º 2 do mesmo artigo), não sendo possível a entidade responsável recusar-se a 

pronunciar-se expressamente sobre os factos que sejam do seu conhecimento. Não é, 

designadamente, lícito usar-se a expressão “não se concilia pelos motivos que 

oportunamente alegará”, que em tempos se tornara sacramental, como assinala Alberto 

Leite Ferreira6.  

 E assim “todas as questões de facto sobre as quais tenha havido acordo não 

poderão ser, posteriormente, objecto de discussão, considerando-se definitivamente 

assentes (…)”7, devendo no despacho saneador ser dados como assentes esses factos, 

conforme impõe a al. c), do n.º 1, do art.º 131.º do CPT. 

 Diga-se, ainda, a este propósito que a  doutrina e a  jurisprudência têm  afirmado  

que  esse desiderato legal significa que o acordo a constar do auto de tentativa de 

conciliação deve ser sobre “elementos de facto” e não sobre conceitos jurídicos8. 

 

4 - As funções do Ministério Público na fase conciliatória e na fase contenciosa. 

 

Como ficou dito antes, a fase conciliatória é dirigida pelo Ministério Público, 

conforme prevê o art.º 99.º, n.º 1, do CPT. 

Por isso, o Ministério Público, nesta fase do processo,  não patrocina o sinistrado 

ou os beneficiários legais como tais previstos na Lei 98/2009, de 04-09.  

Esse patrocínio do sinistrado ou dos beneficiários legais pelo Ministério Público 

apenas pode, eventualmente, vir a ter lugar na fase contenciosa, se aqueles o 

pretenderem e o Ministério Público não lho recusar, o que deve fazer caso considere as 

pretensões dos mesmos infundadas ou manifestamente injustas, conforme resulta do 

disposto no art.º 119.º, n.º 1, e do art.º 8.º, n.º 1, ambos do CPT. 

Assim, o Ministério Público dirige a fase conciliatória do processo enquanto 

órgão de justiça, atuando na procura da verdade material e em ordem a alcançar um 

 
6 In Código de Processo do Trabalho Anotado, 4.ª Edição, 1996, Coimbra Editora, p. 527. 
7 Carlos Alegre, idem, pp. 329 e 330. 
8 cfr. Alberto Leite Ferreira, idem, p. 527 e ac. do TRE de 28-04-2016, p. 486/14.6TTSB.E1, relator João 
Nunes (in www.dgsi.pt). 
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acordo de legalidade estrita na tentativa de conciliação, nos termos do art.º 109.º do 

CPT, como antes se disse. 

O que significa que o acordo a propor aos intervenientes na tentativa de 

conciliação será o que resulta do enquadramento legal e  com base nos elementos 

apurados nos autos. 

Pelo que, para esse efeito, o Ministério Público “deve assegurar-se, pelos 

necessários meios de investigação, da veracidade dos elementos constantes do 

processo e das declarações das partes”, como prevê o art.º 104.º, n.º 1, do CPT. 

Recorde-se, a este propósito, que a  tramitação deste processo se faz segundo o 

princípio da oficiosidade, de acordo com o n.º 3, do art.º 26.º do CPT. Assim, embora a 

iniciativa processual caiba às partes, quer mediante uma  participação obrigatória  quer 

através de uma participação facultativa, nos termos previstos para os vários tipos de 

participantes nos arts.º 88.º e 90.º a 92.º da LAT, o encargo do  impulso processual recai, 

sobretudo, sobre o Ministério Público, estando, naturalmente, as partes sujeitas ao 

dever de colaboração, como qualquer outra entidade, como se prevê no n.º 3.º do art.º 

104.º do CPT.9 

Por isso, o Ministério Público está, na fase conciliatória do processo, legal e 

funcionalmente  obrigado a apurar um conjunto de factos que o habilitem a promover 

um acordo de estrita legalidade que possa pôr termo ao processo nesta fase, por  

traduzir a justa composição dos interesse dos intervenientes que são, pelo menos 

potencialmente, conflituantes.  

Cabe-lhe, assim e designadamente, esclarecer  as circunstâncias de tempo, lugar 

e modo em que ocorreu o acidente, para efeitos da sua qualificação ou não como 

acidente de trabalho, ou da sua eventual descaraterização, quer seja em sentido estrito 

ou enquanto acidente de trajeto, se o mesmo pode ter resultado de culpa ou da violação 

de regras de segurança e saúde,  o valor da retribuição do sinistrado, a identidade de 

quem preenche os requisitos para ser considerado beneficiário legal, a entidade ou 

entidades responsáveis, a transferência total ou parcial da responsabilidade pela 

reparação e o tipo e grau da incapacidade do sinistrado. 

 
9 Cfr. Carlos Alegre, ibidem, p. 119 e ac. do STJ de 14-03-2003, p. 03S523, relator Azambuja Fonseca (in 
www.dgsi.pt). 
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Deve, por isso, necessariamente de modo indiciário, dado que a produção de 

prova definitiva só terá lugar na fase contenciosa, se a ela vier a ter lugar, apurar os 

factos relevantes através dos “necessários meios de investigação”, como acima  se disse 

que estipula o art.º 104.º, n.º 1, do CPT. 

Deve, especialmente, determinar a junção aos autos de todos os documentos 

relevantes, tais como recibos de remuneração do sinistrado e documentação clínica 

relativa aos tratamentos a que o mesmo tenha sido sujeito, quer seja da seguradora 

quer de qualquer outra entidade, ao abrigo do disposto no art.º 99.º, n.º 2, do CPT, bem 

como do art.º 37.º da LAT.  

E pode até, se tal diligência se mostrar pertinente para permitir a promoção do 

acordo entre as partes na tentativa de conciliação, tomar declarações ao sinistrado (que 

seja, eventualmente, participante no processo), ao empregador (contra quem tenha 

sido apresentada a participação) e a eventuais testemunhas que um e outro queiram 

indicar. Estas diligências não configuram, naturalmente, nenhuma forma de produção 

antecipada de prova, sendo, antes, “instrumentais ou auxiliares da ação do Ministério 

Público” e visam assegurar ao magistrado do Ministério Público “que os elementos e 

declarações das partes constantes do processo na fase conciliatória são verídicos e 

fidedignos”, (..) para efeitos da concretização do acordo no âmbito da tentativa de 

conciliação”, como se escreveu no acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 23-05-

201810. 

E nestas diligências de instrução prevê, ainda, expressamente a lei a 

possibilidade,  que nos parece ser mais um poder/dever, de o Ministério Público 

requisitar à Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) a realização de um 

inquérito sumário e urgente sobre as circunstâncias do acidente quando  dele tenha 

resultado a morte ou incapacidade grave ou houver motivos para presumir que o 

acidente ou as suas consequências resultaram da falta de observância das condições de 

segurança ou de saúde no trabalho – art.º 104.º, n.º 2, als. a) e c),  do CPT, 

respetivamente11. 

 
10 P. 643/14.5T8PDL.L1-4,  relator José Eduardo Sapateiro (in www.dgsi.pt). 
11 A realização de inquérito pela ACT em caso de acidente de trabalho mortal ou que evidencie uma 
situação particularmente grave está, também, prevista no art.º 14.º, n.º 2, da Lei 102/2009, de 10-09, que 
aprovou o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. E o empregador deve 
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Assinale-se, ainda, que o n.º 4, do art.º 104.º do CPT determina que sempre que, 

em resultado de um acidente, não seja de excluir a existência de responsabilidade 

criminal, o Ministério Público deve dar conhecimento do facto ao foro criminal 

competente, remetendo, nomeadamente, o inquérito elaborado pela entidade com 

competência inspetiva em matéria laboral. O que deverá suceder particularmente nas 

situações em que haja indícios de que o acidente se deveu à violação de regras de 

segurança e saúde no trabalho. Com efeito, conforme se enfatiza no n.º 2, do art.º 18.º 

da LAT, nesse caso, a responsabilidade civil pela reparação de todos os danos 

patrimoniais e não patrimoniais do trabalhador e seus familiares nos termos gerais não 

prejudica a responsabilidade criminal em que os responsáveis possam ter incorrido. 

Como uma manifestação do direito ao contraditório, está previsto no art.º 103.º 

do CPT que, com a notificação para a tentativa de conciliação, seja remetida cópia da 

participação aos convocados que não forem participantes. 

O que significa que só após a notificação para a tentativa de conciliação o 

interveniente para ela convocado tomaria conhecimento do que foi alegado na 

participação pelo interveniente que a apresentou. Ora, o não participante pode querer 

alegar factos relevantes para a correta definição dos direitos e obrigações dos 

intervenientes, o que, a ser-lhe feita a notificação da participação apenas no momento 

temporal referido na lei, levará, com grande probabilidade, ao adiamento da tentativa 

de conciliação. 

Assim, sendo a participação apresentada pela seguradora, como sucede na 

maioria dos casos, o sinistrado, muito frequentemente, não intervém por sua iniciativa 

a tomar posição sobre os factos constantes na participação, seja por inércia, por 

desconhecimento do direito ou por outras razões, sendo certo que nesta fase o 

sinistrado não tem, habitualmente, mandatário judicial constituído. 

Acresce que, consta do n.º 2.º do art.º 108.º do CPT que se das declarações 

prestadas na tentativa de conciliação resultar a necessidade de convocação de outras 

entidades, o Ministério Público designa data para nova tentativa, a realizar num dos 15 

dias seguintes. Ora, também essa eventual necessidade de intervenção na tentativa de 

conciliação de outras entidades além daquelas que inicialmente parecia serem apenas 

 
comunicar à ACT os acidentes mortais, bem como aqueles que evidenciem lesão física grave, nas 24 horas 
a seguir à ocorrência – art.º 111.º, n.º 1 desse regime Jurídico. 
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as que nela deviam participar, mais comummente, o sinistrado e a seguradora, pode ser 

constatada antes da realização da própria diligência. Veja-se, por exemplo, uma situação 

que se verifica com alguma frequência, consistindo na circunstância de o contrato de 

seguro não cobrir a totalidade da retribuição do sinistrado, devendo, por isso, ser 

chamada ao processo a entidade empregadora para assumir  a sua eventual quota-parte 

de responsabilidade, ao abrigo do disposto no art.º 79.º, n.º 5, da LAT (e na Cl. 23.ª da 

Apólice uniforme de seguro obrigatório de acidentes de trabalho para trabalhadores por 

conta de outrem, aprovada pela Portaria 256/2011, de 05-07).  

O apuramento dos factos relativos à retribuição total do sinistrado, ao âmbito de 

cobertura do seguro e à eventual repartição da responsabilidade entre a seguradora e a 

empregadora, pode e, afigura-se-nos, deve ser feito antes da tentativa de conciliação, 

notificando-se o sinistrado da participação da seguradora e para o mesmo verificar se a 

retribuição nela indicada pela seguradora está correta ou se é inferior ao que recebia à 

data do acidente, devendo, sendo caso disso, juntar ao processo os recibos de 

remuneração da data do acidente ou, mesmo, os do ano anterior ao acidente, para ser 

obtido o valor  da retribuição média que tenha  caráter variável.  

Pelo que, havendo aspetos a esclarecer quanto aos elementos que devem ser 

apurados e à identificação de todos os que devam intervir no processo antes da 

tentativa de conciliação e, depois, nela, deve essa indagação ser feita no processo tão 

precocemente quanto possível, com vista à célere e adequada instrução do processo, 

evitando-se, designadamente, o adiamento da tentativa de conciliação para uma nova 

data. 

Por isso, temos como boa prática que a notificação da participação aos que 

devam intervir nos autos e que não sejam participantes  se deve fazer logo no início da 

instrução do processo, aplicando-se nesta fase do processo,  com as necessárias 

adaptações, os deveres de gestão processual e de adequação formal previstos no art.º 

27.º, n.º 1, do CPT. 

Assim sendo, e como antes referido, o Ministério Público não dirige a fase 

conciliatória do processo nem propõe um acordo na tentativa de conciliação, em defesa 

dos direitos de qualquer das partes. Atua, antes, em defesa da legalidade, o que pode ir 

de encontro aos interesses do sinistrado ou aos da entidade responsável. Assim é que, 

por exemplo, se considerar que dos elementos constantes dos autos resulta que o 
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acidente não ocorreu como alegado pelo sinistrado (que tenha participado o acidente 

ao Tribunal)  ou que não ocorreu ou que não pode ser qualificado como acidente de 

trabalho ou que não é indemnizável, por se ter de considerar como descaraterizado, fará 

constar do auto de tentativa de conciliação esse seu entendimento e proporá às partes 

um acordo em consonância com o mesmo. E se o acordo proposto for no sentido de que 

do evento participado não resulta qualquer direito indemnizatório para o sinistrado 

participante, aceitando este o acordo, bem como a entidade responsável, o processo 

pode terminar por acordo na tentativa de conciliação com que finda a fase conciliatória, 

não havendo lugar à fase contenciosa. 

Se relativamente a esse acordo proposto o sinistrado manifestar a sua 

discordância, o magistrado do Ministério Público, em consonância com os termos do 

acordo que propôs às partes, recusará o patrocínio para prosseguir a ação para a fase 

contenciosa (art.º 119.º, n.º1, do CPT). Assim, nessas circunstâncias, o Ministério Público 

não terá qualquer intervenção no processo como patrono do sinistrado. 

 

5 – A intervenção do Juiz na fase conciliatória. 

 

Sendo a fase conciliatória do processo dirigida pelo Ministério Público, o Juiz de 

Direito deverá nela intervir sempre que esteja em causa a prática de atos jurisdicionais.  

O que pode acontecer em variadas situações, tais como para ordenar a remessa 

do processo para o tribunal territorialmente competente, designadamente ao abrigo da 

faculdade prevista no art.º 15.º, n.º 4, do CPT e para proferir despacho de condenação 

em multa de qualquer dos  intervenientes ou de terceiros que não cumpram o dever de 

colaboração com o Ministério Público na instrução do processo, conforme previsto no 

n.º 3, do art.º 104.º do CPT . 

Tem-se suscitado a questão de saber se o processo pode terminar na fase 

conciliatória antes de ter lugar a tentativa de conciliação e que intervenção pode ter o 

Juiz nesse contexto. 

Esta problemática foi já tratada na jurisprudência a propósito de, pelo menos, 

dois tipos de situações. 
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Uma delas prende-se  com a competência, em razão da matéria, do juízo do 

trabalho ou da justiça administrativa relativamente a sinistrados que sejam 

trabalhadores de entidades públicas empresariais com vínculo de natureza pública. 

Quanto a esse dissídio, o Supremo Tribunal de Justiça tem vindo a firmar 

jurisprudência nos seguintes termos: 

“1 – Os trabalhadores com vínculo de natureza pública aos estabelecimentos 

hospitalares a que foi atribuído o estatuto de EPE, nos termos dos Decretos Lei n.º 

326/2007, de 28 de setembro e n.º 233/2005, de 29 de dezembro, caso não tenham 

optado pelo contrato de trabalho de direito privado, mantêm o vínculo de natureza 

pública, com a conservação integral do respetivo estatuto, nos termos do artigo 15.º do 

último daqueles diplomas. 

2 – O estatuto dos trabalhadores com vínculo de natureza pública previsto no 

número anterior engloba o regime de proteção dos acidentes em serviço decorrente do 

Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, na redação emergente da Lei n.º 59/2008, 

de 11 de setembro. 

3 – Incumbe aos tribunais da jurisdição administrativa, nos termos do artigo 4.º 

do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, aprovado pela Lei n.º 13/2002 de 17 

de fevereiro, o conhecimento de litígio derivado de acidente em serviço sofrido por 

trabalhador ao serviço de Hospital EPE, com vínculo de natureza pública e que não optou 

pelo contrato de trabalho de direito privado.”12. 

Ora, se no juízo do trabalho for apresentada uma participação de acidente de 

trabalho, com o que se dá início à instância nesse processo, constatando o Ministério 

Público que esse tribunal não tem competência material para a  ação, deverá promover 

ao Juiz que considere verificada a exceção dilatória de incompetência absoluta do 

tribunal (o juízo) do trabalho, que absolva o R da instância e que determine o 

arquivamento dos autos. 

Todavia, já foi decidido pelo acórdão do TRC de 16-04-201513 que “na fase 

conciliatória do processo especial de acidente de trabalho, o juiz não pode decidir a 

questão da incompetência absoluta do tribunal, apenas o podendo fazer na fase 

contenciosa do mesmo.”. Argumentou-se naquela decisão que “o “arquivamento”, a ser 

 
12 Ac. do STJ de 17-11-2016, p. 1/14.3T8PNF.P1.S1, relator  António Leones Dantas (in www.dgsi.pt). 
13 P. 99/14.2TUFIG.C1, relator Azevedo Mendes (in www.dgsi.pt). 
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determinado, poderia ter lugar por decisão do Ministério Público, que dirige a fase 

conciliatória - mas não pelo juiz, o qual a não dirige -, havendo lugar a reclamação 

hierárquica. Ou, perante os motivos invocados, poderia ter prosseguido até à tentativa 

de conciliação, dirigida pelo Ministério Público, recusando este depois, eventualmente, 

o patrocínio nos termos do art.º 8.º do CPT, por considerar manifestamente infundada 

a pretensão do sinistrado, como nos pareceria mais adequado no caso dos autos.” 

 Salvo o devido respeito, esta fundamentação da decisão não nos parece ser a 

mais correta.  

Por um lado, e como acima se deixou explicitado, no decurso da fase conciliatória  

o Ministério Público não exerce o patrocínio do sinistrado, visto que nela intervém 

dirigindo o processo numa posição supra-partes, pelo que não o poderia recusar. E, 

consequentemente, também não pode aí ter lugar qualquer intervenção hierárquica.  

Por outro lado, fazer o processo prosseguir até à tentativa de conciliação, para 

só nessa diligência ser confrontado o sinistrado com a incompetência do tribunal, e aí 

lhe ser comunicada a recusa de patrocínio,  implicaria  que toda a instrução do processo 

até essa diligência tivesse que ser realizada, especialmente a avaliação  médico-legal, e 

imporia a intervenção no processo da entidade responsável, estando obrigada 

comparecer a essa diligência. Ora toda essa a tramitação do processo seria contrária à 

economia processual e  traduzir-se-ia na prática de atos inúteis, que a lei proíbe no art.º 

130.º do CPC. 

Deve, também, ter-se presente que, discordando o sinistrado participante da  

decisão judicial, pode sempre dela recorrer, por força do 79, al. b) do CPT, garantia que, 

naturalmente, não teria se fosse o Ministério Público a determinar o arquivamento do 

processo. 

A outra das situações acima referida, tem  contornos próximos da desta última 

acabada de expor e prende-se com a apreciação da caducidade do direito de ação. 

É entendimento jurisprudencial pacífico que a contagem do prazo de um ano de 

caducidade do direito de ação do sinistrado se inicia com a alta formalmente 

comunicada, nos termos do disposto no art.º 179.º, n.º 1, da LAT14.  

 
14 V.g. ac. do STJ de 22-02-2017, p. 2325/15.1T8OAZ.P1.S1, relatora Ana Luísa Geraldes (in www.dgsi.pt). 
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Assim, sendo recebida uma participação de acidente de trabalho apresentada 

pelo sinistrado mais de um ano após a data da alta e apurando-se que esta lhe foi 

comunicada através da entrega do boletim de alta da seguradora, no qual consta que 

não lhe fixada incapacidade permanente (incapacidade de 0% ou curado sem 

desvalorização, como surge usualmente nesse boletim emitido pela seguradora), é 

indubitável que se verifica aquela caducidade do direito de ação. A seguradora, devendo 

ser notificada da participação do sinistrado, invocará, naturalmente, essa caducidade, 

pelo que também aqui se colocará na fase conciliatória do processo a questão de saber 

se o processo pode e deve ou não prosseguir a sua tramitação até à fase contenciosa.  

A caducidade do direito de ação configura uma exceção perentória que 

determina a absolvição do pedido e, consequentemente, o arquivamento do processo, 

sendo que essa decisão deverá caber ao Juiz, sob promoção do Ministério Público. Se o 

sinistrado não se conformar com a decisão, pode, como vimos acima, a ela reagir 

apresentando recurso.  

Todavia, já foi decidido pelo acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 17-06-

201515,     que nesse caso o arquivamento do processo poderia ter lugar por decisão do 

Ministério Público ou que esta questão devia ser levada à tentativa de conciliação e 

então o Ministério Público recusaria o patrocínio ao sinistrado, podendo este reclamar 

hierarquicamente. 

Pelas razões expressas acima relativamente à situação em que se verifique a 

incompetência absoluta em razão da matéria, afigura-se-nos não ser este o 

procedimento adequado.   

 

6 – A legitimidade processual e os poderes do Juiz na fase contenciosa 

 

Consta do n.º 1, do art.º 127.º do CPT que quando estiver em discussão a 

determinação da entidade responsável, o juiz pode, até ao encerramento da audiência, 

mandar intervir na ação qualquer entidade que julgue ser eventual responsável, para o 

que é citada, sendo-lhe entregue cópia dos articulados já oferecidos. 

 
15 P. 1217/14.6TTBRR.L1-4, relator Sérgio Almeida (in www.dgsi.pt). 
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Tradicionalmente o campo de aplicação deste poder/dever do Juiz cingia-se às 

situações em que houvesse dúvidas sobre a identidade do real empregador do sinistrado 

ou àquelas em que pudesse estar em causa a validade do contrato de seguro ou o seu 

âmbito de cobertura. 

Efetivamente, mesmo  nos casos em que se verificava  que o acidente tinha 

resultado da violação de regras de segurança e saúde no trabalho por um terceiro 

responsável pela observância dessas condições de segurança e de saúde, entendia a 

jurisprudência de forma praticamente pacífica que no processo de acidente de trabalho 

só podia ser demandada a entidade empregadora, dado que nos dois regimes de 

reparação  anteriores ao atual, nas normas sobre a chamada responsabilidade agravada, 

se aludia ao empregador e ao seu “representante” (Base XVII, n.º 1, da L 2127, de 03-

08-1969 e art.º 18.º, n.º 1, da Lei 100/97, de 13-09). 

 Considerava-se, com efeito, que o terceiro responsável devia, de acordo com 

aquelas normas legais, ser tido como “representante” do empregador, não assumindo 

responsabilidade própria pela obrigação de reparação perante o sinistrado ou os seus 

beneficiários legais.16 

O caso mais paradigmático dessa perspetiva jurisprudencial face aos dois 

diplomas referidos era o do trabalho temporário, que motivou a prolação do acórdão 

de uniformização de jurisprudência  6/2013, de 06-02-2013, nos seguintes termos: “A 

responsabilidade pela reparação de acidente de trabalho prevista na Base XVII da Lei n.º 

2127, de 3 de Agosto de 1965, e no artigo 18.º, n.º 1, da Lei n.º 100/97, de 13 de 

Setembro, resultante da violação de normas relativas à segurança, higiene e saúde no 

trabalho, por parte de empresa utilizadora, e de que seja vítima trabalhador contratado 

em regime de trabalho temporário, recai sobre a empresa de trabalho temporário, na 

qualidade de entidade empregadora, sem prejuízo do direito de regresso, nos termos 

gerais.” 

Ora, a redação do art.º 18.º da LAT atualmente em vigor leva a que se tenha 

reequacionado o leque de responsáveis que podem ser demandados no processo de 

acidente de trabalho, com reflexos, também, na competência material do tribunal do 

trabalho, o que pode vir a levar a um  incremento das situações em  que o Juiz deva 

 
16 V.g. ac. do STJ de 30-09-2004, p. 03S3775, relator Vítor Mesquita, com voto de vencido de Fernandes 
Cadilha (in www.dgsi.pt). 
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mandar intervir na ação outras entidade que possam ser responsáveis, por força do art.º 

18.º da LAT. 

Conforme alguns autores oportunamente assinalaram, considerando o regime 

de responsabilidade solidária previsto no art.º 18.º da LAT em vigor, todos os 

responsáveis solidários podem e devem agora passar a intervir na ação. A este propósito 

escreveu Luís Azevedo Mendes que “Se a solidariedade passiva é agora reconhecida em 

relação a todas as prestações  exigíveis (…), então no processo de acidente de trabalho 

devem ser demandados todos os co-obrigados, por todos os correspondentes 

credores.”17 E, por seu lado,  Manuela Fialho aduziu que “em presença de uma acidente 

culposo poderão ser chamados à ação, na qualidade de réus, o empregador, o 

subempreiteiro, a empresa utilizadora de trabalho temporário e as seguradoras 

respetivas”18 . 

E este novo entendimento quanto à matéria da legitimidade tem vindo a ter 

expressão na jurisprudência, afigurando-se pertinente dar aqui nota do acórdão do 

Tribunal da Relação do Porto de 21-02-201819.  

No aresto decidiu-se sobre um caso de um acidente  mortal, em que a tentativa 

de conciliação, à qual só foram chamados os beneficiários legais e a seguradora, se 

frustrou, tendo a seguradora alegado que o acidente ocorrer devido ao incumprimento 

das condições de segurança por parte do sinistrado. Apresentada a petição inicial  

apenas contra a  seguradora, esta veio contestar invocando a negligência grosseira do 

sinistrado, e alegando, também, que o acidente foi provocado pela entidade 

empregadora por inobservância das condições de segurança. 

Foi, então, proferido despacho judicial a determinar a intervenção como ré no 

processo da empregadora, ao abrigo do disposto no art.º 127.º, n.º 1, do CPT. 

A empregadora veio alegar que, aquando do acidente, o sinistrado estava a 

prestar o seu trabalho sob a direção do encarregado da obra e trabalhador da 

 
17 “Apontamentos em torno do artigo 18.º da LAT de 2009: entre a clarificação e a inovação na 
efectividade da reparação dos acidentes de trabalho” in Prontuário de Direito do Trabalho, CEJ/ Coimbra 
Editora, n.ºs 88/89, p. 143. 
18 “Legitimidade processual laboral – apontamento”, in Prontuário de Direito do Trabalho, CEJ/Almedina, 
n.º 2016-II, p. 211. 
19 P. 295/14.2TTVRL.P1, relator Jerónimo Freitas (in www.dgsi.pt). 
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empreiteira geral, com quem a ré empregadora tinha celebrado um contrato de sub-

empreitada. 

Vieram, então, os autores requerer a intervenção principal provocada da 

empreiteira geral, peticionando, a condenação solidária das rés no pagamento das 

pensões com o valor agravado, nos termos previstos no art.º 18.º da LAT, e de uma 

indemnização por danos não patrimoniais, para além de outras prestações 

complementares previstas na LAT. 

Mas veio, ainda, uma filha do sinistrado que não é beneficiária legal, requerer a 

sua intervenção principal espontânea, por ser, também, titular do direito à 

indemnização por danos não patrimoniais, nos termos do art.º 18.º da LAT e do art.º 

496.º, n.º 2. Do Código Civil. 

Na sentença, o tribunal de primeira instância, condenou, em síntese, os réus nos 

seguintes termos: 

1 – Solidariamente, a seguradora, o empregador e o empreiteiro geral, a 

pagarem as pensões aos beneficiários, com o seu valor normal (sem o agravamento); 

2 – Solidariamente, o empregador e o empreiteiro geral, a pagarem as pensões 

aos beneficiários com o valor agravado, conforme prevê o art.º 18.º; 

3 – Solidariamente, o empregador e o empreiteiro geral, a pagar aos autores, 

pela morte do sinistrado, uma indemnização por danos não patrimoniais. 

O Tribunal da Relação do Porto confirmou a sentença. 

 

Lisboa, 16-10-2019 

Viriato Reis 

 

 

 

 

 

 

 

 


