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Revista Excecional 

 

I. O pressuposto de admissão da revista excecional previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 

672.º do Código de Processo Civil concretiza-se, para além do mais, nas questões de 

direito suscitadas na decisão recorrida que motivem debate doutrinário e 

jurisprudencial e que tenham uma dimensão paradigmática para casos futuros, onde a 

resposta a dar pelo Supremo Tribunal de Justiça possa ser utilizada como um referente. 

II. Não ocorre o pressuposto de admissão do recurso previsto na alínea mencionada no 

número anterior numa situação em que, por insuficiência da matéria de facto provada, 

o Tribunal nem chegou a pronunciar-se sobre a questão invocada pelo requerente como 

fundamento da admissão do recurso. 

III. A natureza laboral de um litígio não permite, só por si, afirmar que no mesmo estão 

em causa interesses de particular relevância social, nos termos e para os efeitos da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 672.º do Código de Processo Civil. 

 

08-07-2020 

Proc. n.º 6010/17.1T8GMR.G1.S2 (Revista Excecional– 4.ª Secção) 

Leones Dantas (Relator) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

 

Justa causa de despedimento 
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I. A noção de justa causa de despedimento consagrada no art.º 351.º do Código do 

Trabalho, pressupõe um comportamento culposo do trabalhador, violador de deveres 

estruturantes da relação de trabalho, que, pela sua gravidade e consequências, torne 

imediata e praticamente impossível a subsistência do vínculo laboral; 

II. Não integra os elementos referidos no número anterior a conduta de uma trabalhadora 

administrativa de uma empresa que gere uma cadeia de estabelecimentos de comércio, 

que numa loja da sua empregadora no decurso das suas compras, pegou em 2 batons e 

os levou para o provador, juntamente com um vestido e outra peça de roupa que 

adquiriu, tendo experimentado os batons, abrindo para o efeito uma das embalagens, 

vindo a abandoná-los numa zona de roupa para bebé, e, quando interpelada, pagou à 

empregadora o valor daqueles batons, ou seja € 25,17. 

 

08-07-2020 

Proc. n.º 19538/17.4T8LSB.L1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Leones Dantas (Relator) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

 

Contrato de trabalho a termo 

Nulidade do termo 

Cláusula de remissão para convenção coletiva 

 

I. A invocação como motivo para a celebração de um contrato a termo de “um 

acréscimo temporário e excecional de atividade” sem qualquer concretização é tão 
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genérica que se traduz em um incumprimento da obrigação de motivar o recurso ao 

contrato a termo e acarreta a nulidade do termo. 

II. Uma cláusula de uma convenção coletiva que reproduza, de modo mais ou menos 

truncado ou incompleto, o regime legal, não deve ser automaticamente interpretada, 

como traduzindo o propósito de reduzir a proteção legal dos trabalhadores, devendo 

tal variação in peius resultar inequivocamente da referida cláusula. 

III. Quando em aspetos essenciais do contrato de trabalho o conteúdo mesmo é 

determinado por remissão para a contratação coletiva é aplicável o disposto na lei 

das cláusulas contratuais gerais (artigo 105.º do CT), o que implica o dever de 

empregador de no momento da celebração do contrato individual de trabalho 

informar e esclarecer o trabalhador sobre o sentido da remissão (artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 446/85 de 25 de outubro na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

323/2001 de 17 de dezembro). 

 

08-07-2020 

Proc. n.º 24138/12.2T2SNT.L1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes  

 

Ampliação da matéria de facto 
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I. A violação do dever previsto no artigo 72.º n.º 1 representa uma nulidade processual 

que, a verificar-se, deve ser objeto de uma tempestiva reclamação, sob pena de dever 

considerar-se tal nulidade sanada. 

II. A possibilidade prevista no artigo 682.º n.º 3 do CPC pressupõe que o Supremo 

Tribunal de Justiça possa concluir face à matéria de facto existente no processo (tanto 

a alegada, como a de conhecimento oficioso) que a mesma não constitui base suficiente 

para a decisão de direito (ou que ocorrem as contradições na decisão referidas na parte 

final do preceito). 

08-07-2020  

Proc. n.º 2210/13.1TTLSB-A.L1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco  

Paula Sá Fernandes  

 

Despedimento por extinção do posto de trabalho  

I. O despedimento por extinção do posto de trabalho supõe, antes de mais, que o posto 

de trabalho desapareça efetivamente no âmbito da organização do empregador. 

II. Se o empregador pretender que certas funções até então desempenhadas, por exemplo, 

por um trabalhador subordinado passem a ser exercidas no âmbito da sua organização 

por um estagiário, ou até por alguém que está disposto a realizá-las gratuitamente, não 

pode, em rigor, despedir aquele trabalhador por extinção do posto de trabalho, porque, 

na verdade, o posto de trabalho não está a ser extinto. 



 

Supremo Tribunal de Justiça 

4.ª Secção Social 

Sumários de Acórdãos  

 

 

Julho de 2020 

5 

 

III. Mesmo quando um posto de trabalho é efetivamente extinto, se existirem vários postos 

de trabalho com conteúdo funcional idêntico, o critério da onerosidade é apenas o 

terceiro critério dos mencionados no n.º 2 do artigo 368.º do Código do Trabalho, 

devendo observar-se a ordem legal desses critérios. 

IV. O que importa verificar para determinar se existe um contrato de trabalho a termo para 

as mesmas tarefas é se tais tarefas são desempenhadas por um trabalhador contratado 

a termo, mesmo que com outra “categoria”, e ainda que este último, porventura, 

assuma também outras funções adicionais. 

08-07-2020 

Proc. n.º 42/18.0T8SRQ.L1.S2 (Revista– 4.ª Secção) 

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes   

 

Impugnação da decisão relativa à matéria de facto 

 

O art.º 640.º, n.º1, al. a) do Código de Processo Civil, ao exigir a especificação dos 

concretos pontos de facto que o recorrente considera incorretamente julgados, 

pressupõe que seja feita a referência, no que se refere aos factos alegados, aos 

respectivos articulados, e quanto aos factos não articulados, que o tribunal venha a 

considerar relevantes para a boa decisão da causa, que seja feita referência ao despacho 

proferido nos termos do art.º 72.º, n.º 1 do CPT.  

 

08-07-2020 
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Proc. n.º 283/08.8TTBGC-B.G1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes 

José Feteira 

 

Revista Excecional 

Oposição de Julgados 

 

I. Não existe fundamento para a admissibilidade do recurso de revista excecional, nos 

termos da alínea c) do n.º1 do artigo 672.º do Código de Processo Civil, quando a 

contradição invocada entre o Acórdão recorrido e o Acórdão fundamento se situa em 

sede de valoração da factualidade dada como provada para determinar se existe ou não 

nexo de causalidade.  

II. O nexo de causalidade na formulação adotada pelo art.º 563.º do CC, não apresenta 

qualquer particularidade em sede de interpretação das normas do direito de trabalho, 

nomeadamente o que respeita ao agravamento da responsabilidade do empregador em 

caso de falta de observância das regras sobre segurança e saúde no trabalho, pelo não 

se justifica a solicitada intervenção do STJ através da revista excecional. 

 

08-07-2020 

Proc. n.º 864/15.3T8LMG.E1.S2 (Revista Excecional – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Leones Dantas 

Júlio Gomes  
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Despedimento de facto 

 

O despedimento de facto pressupõe uma conduta inequívoca do empregador que 

traduza para um declaratário normal uma vontade clara do empregador de fazer cessar 

o contrato de trabalho, cabendo ao trabalhador o ónus da prova da existência de um 

despedimento. 

 

08-07-2020 

Proc. n.º 1533/18.8T8VRL.G1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes  

José Feteira  

 

Dever de lealdade 

Justa causa 

 

I. A recusa de um trabalhador em devolver ao empregador os montantes que recebeu da 

Segurança Social, a título de subsídio de doença, referente aos períodos de 

incapacidade temporária de 2017, montantes esses que eram devidos ao empregador, 

uma vez que este lhe tinha pagado nesses períodos o montante de 85% da sua 

retribuição, integra a violação do dever geral de boa-fé, bem como o dever de lealdade, 

consagrados, respetivamente, nos artigos 126.º e 128.º, n.º 1, alínea f) do Código do 

Trabalho.  
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II. Esta conduta do trabalhador quebrou a relação de confiança que preside à relação 

laboral, pelo que a sanção disciplinar aplicada pelo empregador à trabalhadora, de 

despedimento com justa causa é adequada e proporcional à conduta assumida por esta 

última. 

 

08-07-2020 

Proc. n.º 1561/18.3T8CSC-A.L1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes  

José Feteira  

 

Atividade Seguradora 

Contrato Coletivo de Trabalho 

Perda da qualidade de associação de empregadores 

Caducidade 

 

I. A versão do Código do Trabalho, anterior à redação introduzida pela Lei n.º 93/2019, 

de 4 de setembro, em vigor à data dos factos, não previa a caducidade de convenção 

coletiva de trabalho quando ocorria a extinção de uma associação de empregadores 

outorgante, ou a perda dessa qualidade, pelo que tal facto não implicava que a parte 

normativa da convenção coletiva deixasse de ser aplicável.  

II. A extinção da Associação Portuguesa de Seguros, enquanto associação de 

empregadores, por deliberação da assembleia geral  de associados, realizada em 

28.10.2015, tendo o aviso do registo de cancelamento dos estatutos sido publicado no 
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BTE n.º 44 de 29.11.2015, não determinou a cessação, por caducidade, do Contrato 

Coletivo de Trabalho – Atividade Seguradora - publicado no BTE, n.º 32, de 

29/08/2008, BTE, Extensão publicada no BTE (1.ª série) n.º 28, de 29/7/2009, 

mantendo-se em vigor a sua parte normativa, na qual se inclui a sua cláusula 79.ª, que 

prevê que os trabalhadores dirigentes sindicais com funções nos sindicatos, quando 

requisitados, manterão direito a remuneração e demais regalias, como se estivessem 

em efetividade de serviço. 

 

08-07-2020 

Proc. n.º 7441/19.8T8PRT.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes  

José Feteira  

 

Contrato de trabalho  

Prestação de serviços 

Jurista 

Nulidades do acórdão 

Presunção de laboralidade 

Método indiciário ou tipológico 

Prova do contrato de trabalho  
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I. Não se verificam as arguidas nulidades do acórdão recorrido por excesso de pronúncia 

e por contradição entre a decisão da matéria de facto e a sua fundamentação, ao abrigo 

do artigo 615.º n.º 1, als c) e d) do CPC, ex vi artigo 685.º do CPC. 

II. Face à inaplicabilidade da  presunção de laboralidade contida no artigo 12.º do Código 

do Trabalho,  há que recorrer ao método indiciário ou tipológico a fim de se aferir se 

entre as partes vigorou um contrato de trabalho ou um contrato de prestação de 

serviços, sem esquecer que incumbe à autora, nos termos do art.º 342.º, n.º1, do Código 

Civil, provar os factos que permitam concluir que a sua prestação foi executada em 

regime de subordinação jurídica. 

III. Não obstante, ter resultado provado que a Recorrente exerceu a sua actividade nas 

instalações da Recorrida e com meios e equipamentos por esta fornecidos, os indícios 

mais relevantes não apontam no sentido da laboralidade da relação contratual, mas 

antes em sentido diverso, como a designação dada ao contrato pelas próprias partes – 

nomen juris - as ausências de horário de trabalho diário ou semanal, de controlo de 

assiduidade, de registo de faltas e da necessidade da sua justificação, da obrigação de 

exclusividade, bem como o não pagamento de subsídios de férias ou de Natal, não 

pagamento de quaisquer outros benefícios pagos aos trabalhadores, como subsídio de 

refeição, subsídio infantil, e outros, e finalmente o pagamento da remuneração contra 

a entrega de recibos de trabalho independente. 

IV. Analisada a factualidade apurada e a noção de contrato de trabalho, entendemos que a 

autora não logrou demonstrar, que o seu desempenho, como jurista para a ré, configura 

a existência de um acordo pelo qual uma pessoa se obriga, mediante retribuição, a 

prestar a sua atividade a outra pessoa, sob a autoridade e direção desta, ou seja, de um 

contrato de trabalho. 
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08-07-2020 

Proc. n. º 4220/15.5T8VFX.L1. S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Paula Sá Fernandes (Relatora) 

José Feteira 

Leones Dantas 

 

Presunções Judiciais 

Recurso de Revista 

Início do prazo do procedimento disciplinar 

Justa causa de despedimento  

Relação de confiança  

 

I. O Tribunal da Relação ponderou a prova realizada, reapreciando a matéria de facto, 

com o recurso aos meios probatórios que estavam à sua disposição, incluindo as 

presunções judiciais. Se lhe era lícito utilizar o recurso a presunções judiciais, já em 

sede de recurso de revista, apenas, poderá ser sindicado o uso de tais presunções se 

ofender qualquer norma legal, padecer de evidente ilogicidade ou se partir de factos 

não provados. Situações que não se verificam.  

II. O artigo 329.º n.º 2, do Código do Trabalho, ao fazer depender o início do prazo do 

momento em que o empregador, ou o superior hierárquico com competência 

disciplinar, teve conhecimento da infração, pretendeu estabelecer o seu início a partir 

de um conhecimento efetivo por quem tem competência disciplinar.  

III. Nos termos do n.º 1 do artigo 351.º do Código do Trabalho, para que haja justa causa 

de despedimento é necessário um comportamento culposo e ilícito do trabalhador e 
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que desse comportamento, na medida em que tenha quebrado a relação de confiança, 

decorra como consequência necessária a impossibilidade prática e imediata de 

subsistência do vínculo laboral.  

IV. Assim, mostra-se lícito o despedimento com justa causa o trabalhador que, conluiado 

com outro trabalhador, abriram a bagagem que estava sob a sua responsabilidade, 

retirando do seu interior bens que sabiam não lhes pertencer e que fizeram seus, por 

violação culposa dos deveres impostos pelas alíneas c), e) e f) do n.º 1 do artigo 128.º 

do Código do Trabalho. A gravidade desses factos levou à inevitável e justificada 

quebra da relação de confiança que a entidade empregadora depositava no trabalhador, 

tornando imediata e praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho, daí 

que a sanção disciplinar aplicada de despedimento com justa causa seja adequada e 

proporcional à gravidade da infração e à culpabilidade do trabalhador. 

 

08-07-2020 

Proc. n.º 1342/18.4T8STR.E1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Paula Sá Fernandes (Relatora) 

José Feteira 

Leones Dantas 

 

Acordo de suspensão do contrato de trabalho 

Pré-reforma 

Interpretação de cláusula 

Direito Indemnizatório 
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I. Tendo as partes – trabalhador e empregador – estabelecido em «Acordo de Suspensão 

de Contrato de Trabalho/Pré-Reforma» entre ambas firmado que: «[s]ob pena de 

caducidade do presente Acordo, o trabalhador obriga-se a requerer a pensão de 

reforma por velhice logo que complete a idade mínima legal de reforma, data em que 

cessará o seu vínculo à primeira outorgante, garantindo-lhe, então, a Empresa, em 

condições idênticas às que usufruiria se se mantivesse no activo até essa altura no que 

respeita ao “prémio de aposentação” e ao complemento de pensão de reforma, que 

serão atribuídos nos termos regulamentares. (...)», a expressão «… logo que complete 

a idade mínima legal de reforma…» deve ser interpretada no sentido de que a reforma 

por parte do trabalhador fosse por este requerida logo que, em termos legais, se 

mostrassem reunidos os pressupostos para a obtenção por parte do mesmo da pensão 

estatutária de reforma sem qualquer penalização;  

II. No caso concreto, face à matéria de facto provada e às normas legais vigentes, tal 

sucedeu quando o trabalhador, tendo atingido idade superior a 60 anos, completou 48 

anos de carreira contributiva iniciada antes dos 14 anos de idade;  

III. Não se podendo concluir, face à matéria de facto provada, haver a empregadora 

incumprido com o que se vinculara na formulação do mencionado acordo, não assiste 

ao trabalhador o direito a receber daquela a reclamada indemnização por 

incumprimento do mesmo. 

 

08-07-2020 

Proc. n.º 23866/18.3T8LSB.S2 (Revista – 4.ª Secção) 

José Feteira (Relator) 

Leones Dantas 

Júlio Gomes 
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Reforma de acórdão 

Lapso manifesto 

 

A argumentação aduzida pela recorrente no sentido de que termo do prazo de vigência 

decorre do próprio AE Brisa, conjugado com a aplicação do regime do Decreto-Lei n.º 

519-C1/79, de 29 de setembro, sendo certo que o termo do prazo de vigência  do AE 

Brisa não constitui matéria passível de prova ou de instrução, denota, desde logo, que 

estamos perante uma discordância com o sentido da decisão, baseada numa 

determinada interpretação jurídica, e não perante qualquer lapso manifesto motivado 

pela desconsideração de quaisquer elementos que, por si só, implicariam decisão 

diversa da que foi tomada. 

08-07-2020 

Proc. n.º 3818/18.4T8VNF.G1.S1 (Reforma – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes  

Leones Dantas 
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