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Impugnação da matéria de facto 

Ónus do recorrente 

Supremo Tribunal de Justiça  

 

I. Deve ser rejeitado o recurso que impugna a decisão sobre a matéria de facto, sem 

que o recorrente indique os concretos meios probatórios que impunham decisão 

diversa da recorrida sobre os pontos da matéria de facto impugnados. 

II. A decisão do Tribunal da Relação nesta sede, traduzindo a aplicação de uma regra 

de direito, é sindicável pelo Supremo Tribunal de Justiça. 

 

10-02-2021 

Proc. n.º 3081/06.0TTLSB.4.L1.S2 (Revista – 4.ª Secção) 

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

 

Acidente de trabalho  

Descaracterização de acidente 

Ónus da prova 

 

I. O ónus da prova dos factos que permitem concluir pela descaracterização de um 

acidente de trabalho cabe a quem a invoca, por se tratar de um facto impeditivo 

dos direitos do trabalhador. 

II. Uma vez que o sinistrado transitou do exterior para o interior do coletor, onde 

veio a morrer, através da caixa de visita, “em condições e por causas que não se 

determinaram”, não é possível afirmar a descaracterização do acidente de 

trabalho, tanto mais que não é possível, sequer, ter como demonstrada a violação 

pelo trabalhador das condições de segurança. 
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10-02-2021 

Proc. n.º 103/16.0T8TMR.C1.S2 (Revista – 4.ª Secção) 

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

 

Revista excecional  

Oposição de julgados 

 

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 

existe contradição entre o acórdão recorrido e o acórdão-fundamento na solução 

dada à questão de saber se ocorre ou não inutilidade superveniente da lide numa 

ação de reconhecimento da existência de contrato de trabalho, em que na 

sequência de acordos de integração celebrados, ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 

29/12, foi estipulado que a integração dos trabalhadores produz efeitos a partir de 

1 de janeiro de 2019, vigorando o contrato de trabalho por tempo indeterminado, 

sendo a antiguidade dos trabalhadores reportada à data de início da sua 

colaboração com a Ré, tendo sido considerada para efeitos de determinação da 

categoria, nível de desenvolvimento e escalão em que se realiza a integração nos 

quadros. 

10-02-2021 

Proc. n.º 18638/17.5T8LSB.L2.S2 (Revista excecional – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Júlio Gomes  

Paula Sá Fernandes 

 

Acidente de trabalho  

Descaracterização de acidente 
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Violação das regras de segurança 

 

I. O acidente ocorrido no local e tempo de trabalho produzindo lesões corporais no 

sinistrado que lhe causaram a morte, configura um acidente de trabalho. 

II. A descaracterização do acidente com o fundamento previsto na segunda parte da 

alínea a) do n.º1 do artigo 14.º, da LAT, segundo a qual, se o acidente provier de 

ato ou omissão da vítima, se ela tiver violado, sem causa justificativa, as condições 

de segurança estabelecidas pela entidade empregadora, não dá direito a reparação, 

porque se entende que foi a vítima, o trabalhador, que deu causa ao acidente, 

nomeadamente quando viola as condições de segurança – suas conhecidas e/ou 

estabelecidas pela sua empregadora. 

III. Resultou provado que o sinistrado entrou no electrofiltro e foi colhido pelo sem-

fim em funcionamento, sofrendo, em consequência disso, lesões traumáticas que 

lhe determinaram a morte. No entanto, nada se provou sobre a causa, a razão ou 

motivo que, no contexto dos factos, pudesse ter determinado ou justificado a 

conduta do sinistrado de entrar no electrofiltro e ser colhido pelo sem-fim em 

funcionamento. 

IV. Sabe-se, contudo, que o sinistrado, por força das suas funções, conhecia muito 

bem os perigos que corria, pelo que era fundamental saber-se as causas do seu 

comportamento, cujo conhecimento resultaria do apuramento dos factos que 

envolveram toda a conduta do sinistrado, ou seja, todas as condições e causas que 

determinaram o acidente, o que não sucedeu. 

V. Incumbia à ré, entidade responsável pela reparação do acidente, o ónus da prova 

dos factos descaracterizadores do acidente, tendo em conta que estes constituem 

factos impeditivos do direito invocado pelo sinistrado e seus beneficiários. Como 

a prova desses factos, que não foi produzida, pertencia à ré, não é possível 

descaracterizar o acidente dos autos, pelo que o trabalhador e os seus familiares 

têm direito à reparação dos danos emergentes de acidente de trabalho em causa. 

10-02-2021 
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Proc. n.º 2267/18.9T8LRA.C1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Paula Sá Fernandes (Relatora) 

Leonor Rodrigues 

Júlio Gomes 

 

Impugnação da matéria de facto 

Ónus do recorrente 

Prova gravada 

 

I. O ónus a cargo do recorrente que impugna a decisão relativa à matéria de facto 

previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 640.º do Código de Processo Civil refere-

se aos meios probatórios invocados como fundamento do recurso que tenham 

sido gravados conforme dispõe o n.º 1, al. b), do mesmo preceito. 

II. Invocados como fundamento do recurso meios probatórios que não foram 

gravados, nos quais se alicerçou e fundou a convicção do julgador para não dar 

como integralmente provada a factualidade reconhecidamente afirmada por 

testemunhas cujos depoimentos foram gravados, tal disposição não é aplicável. 

 

10-02-2021 

Proc. n.º 96/14.8T8VLG.P1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Leonor Rodrigues (Relatora) 

Júlio Gomes 

Paula Sá Fernandes 

 

Lapso manifesto 

Nulidades 

Reforma de acórdão 
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Não tendo tido um lapso manifesto no acórdão, que consistiu na transcrição de 

um facto provado na redação dada pelo Tribunal da 1.ª instância, quando deveria 

ter sido transcrita a redação do referido facto alterada pelo Tribunal da Relação, 

qualquer influência na decisão de mérito, tal aresto não enferma de qualquer 

nulidade, nem existe fundamento para a sua reforma, embora tal lapso deva ser 

retificado nos termos do art.º 614.º n.º1 do CPC, ex vi dos artigos 666.º e 685.º 

do mesmo diploma legal. 

10-02-2021 

Proc. n.º 578/05.2TTALM.L1.S1 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

Leonor Rodrigues 
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