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Dever de assiduidade 

Faltas injustificadas 

Justa causa de despedimento  

 

I. Duas faltas, ainda que sendo ambas injustificadas, não têm necessariamente a 

mesma gravidade do ponto de vista disciplinar, havendo que atender à 

censurabilidade do agente face ao caso concreto. 

II. Sendo invocado um número de faltas injustificadas inferior a cinco seguidas ou 

dez interpoladas no mesmo ano civil, cabe ao empregador o ónus de alegar e de 

provar a existência de um prejuízo ou risco grave diretamente causado pelas 

faltas, sob pena de as mesmas não poderem ser consideradas justa causa de 

despedimento. 

 

03-03-2021 

Proc. n.º 514/19.9T8BRR.L1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

 

Factos conclusivos 

 

I. Uma síntese de vários factos sociais que implicam valorações não é um facto 

conclusivo. 

II. A demonstração da inexistência de posto de trabalho compatível com as aptidões 

do trabalhador pode em casos como o presente, de externalização de uma 

unidade que se destinava à realização de uma certa atividade, fazer-se provando 

que essa atividade já não é realizada pela empresa e que as aptidões do 

trabalhador não lhe permitem ocupar um posto de trabalho no remanescente da 

estrutura produtiva. 
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03-03-2021 

Proc. n.º 3287/19.1T8LRS.L1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes  

 

Ónus de apresentar conclusões 

Impugnação da matéria de facto 

 

I. A reprodução nas conclusões do recurso da respetiva alegação não equivale a 

uma situação de falta de conclusões. 

II. Seria um excessivo formalismo considerar que o recurso interposto pela Ré 

deveria ter sido rejeitado quando as conclusões apresentadas em nada 

prejudicam o contraditório. 

  

03-03-2021 

Proc. n.º 12489/19.0T8LSB.L1.S1 (Revista – 4.ª Secção)  

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

 

Transmissão de parte de empresa  

Unidade económica 

Plataforma informática 

 

Em caso de transmissão da titularidade de parte de empresa que constitua uma 

unidade económica, a continuação da utilização pela adquirente, que presta 

serviços à transmitente de certificação de técnicos, de uma plataforma informática 
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concebida e que continua a ser atualizada pela transmitente, para o processo de 

certificação dos seus técnicos, não impede que se possa concluir que ocorreu 

transmissão para a adquirente da referida unidade económica que, apesar de 

utilizar a referida ferramenta informática, mantém a sua autonomia, apoiada num 

conjunto de meios organizados que permitem prosseguir a sua atividade 

económica. 

 

03-03-2021 

Proc. n.º 1946/17.2T8TMR.E1.S1 (Revista – 4.ª secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes 

Leonor Rodrigues 

 

Omissão de pronúncia 

 

Não tendo a Ré/Recorrida tido a possibilidade de reagir do despacho proferido 

no Tribunal de 2.ª Instância, que admitiu o recurso de apelação, por não ter sido 

notificada do mesmo, e não tendo havido pronúncia no acórdão recorrido sobre 

a alegada intempestividade do recurso, invocada na resposta às alegações, 

verifica-se a nulidade de omissão de pronúncia que determina a baixa dos autos, 

nos termos e para os efeitos do art.º 684.º n.º 2 do CPC. 

 

03-03-2021 

Proc. n.º 23234/18.7T8LSB.L1.S1 (Revista- 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes 

Leonor Rodrigues 

 

Confissão de factos 
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Convenção coletiva aplicável 

 

I. As convenções coletivas de trabalho incluem-se entre as fontes coletivas de 

direito do trabalho, como resulta do art.º 56.º, n.ºs 3 e 4, da Constituição da 

República Portuguesa, do art.º 1.º e 476.º e seguintes do Código do Trabalho. 

II. Como estamos perante matéria de direito, é irrelevante a posição que as partes 

tenham tomado no que diz respeito à convenção coletiva de trabalho aplicável, 

pois nos termos do art.º 5.º n.º 3, do CPC, o Juiz não está sujeito às alegações 

das partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito. 

III. Não tendo sido alegada qualquer filiação sindical da A. ou empresarial da R., 

bem como a atividade económica desenvolvida por esta, torna-se inviável 

determinar se a pretendida Convenção Coletiva de Trabalho é ou não aplicável, 

bem como a própria Portaria de Extensão, dados os termos em que a extensão 

foi prevista, pois a mesma refere que se torna extensiva às relações de trabalho 

entre empregadores não filiados na associação representativa outorgante, que se 

dediquem às atividades económicas abrangidas pela convenção e aos 

trabalhadores ao seu serviço das profissões e categorias profissionais nesta 

previstas, filiados no sindicato outorgante. 

 

03-03-2021 

Proc. 1980/19.8T8PDL.L1.S1 (Revista- 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes  

Leonor Rodrigues 

 

Contrato Coletivo de Trabalho 

Portaria de extensão 

 



 

 

Sumários de Acórdãos da Secção Social 

5 

 Março de 2021 

I. A aplicabilidade de um Contrato Coletivo de Trabalho por força de uma Portaria 

de Extensão, pressupõe que se prove que os empregadores e trabalhadores 

estejam integrados no âmbito do setor de atividade e profissional definido 

naquele instrumento. 

II. Não se tendo provado que um Centro de Reabilitação Profissional, criado no 

seio de uma Cooperativa de Solidariedade Social, tivesse desenvolvido 

atividades regulares de caráter educativo ou formativo, não é aplicável à relação 

laboral estabelecida entre um trabalhador dessa Cooperativa, que desempenhava 

nesse Centro funções inerentes à categoria profissional de Gestor 

Administrativo, o CCT celebrado entre a AEEP – Associação dos 

Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo e a FNE Federação 

Nacional dos Sindicatos da Educação e outros, por força da Portaria de Extensão 

n.º 25/2010, de 11 de janeiro.   

 

03-03-2021 

Proc. n.º 9038/19.3T8LSB.L1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes 

Leonor Rodrigues 

 

Retribuição 

Atribuição de viaturas 

Presunção/ónus de prova 

 

I. A atribuição das viaturas aos autores, nos termos em que foi feita, com a 

utilização, por parte destes, nas suas deslocações pessoais em dias normais de 

trabalho, fora do horário de trabalho, fins-de-semana, feriados e férias, sem 

limite, e em que as rés suportavam todas as despesas com as mesmas, configura 

uma componente da retribuição dos autores, que lhes é devida com as inerentes 
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consequências ao nível da irredutibilidade da retribuição, atento ao disposto no 

art.º 129.º n.º 1, al. d). do Código do Trabalho. 

II. Tratando-se de uma inequívoca prestação das rés aos autores, eram as rés quem 

tinham de ilidir o carácter retributivo desta prestação, nos termos gerais do art.º 

350.º, n.º 2 do Código Civil, fazendo prova de que a prestação em causa não 

tinha carácter retributivo, o que não sucedeu, pelo que, sendo uma prestação em 

espécie, com carácter regular e periódico e com valor patrimonial, assume 

natureza de retribuição. 

 

03-03-2021 

Proc. n.º 28857/17.9T8LSB.L1.S1 (Revista- 4.ªSecção) 

Paula Sá Fernandes (Relatora) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco  

 

Competência material dos Tribunais administrativos 

Hospitais E. P.E 

Contrato de trabalho em funções públicas 

I. No âmbito dos hospitais E.P.E. é aplicável aos trabalhadores, com vínculo de 

emprego público que não tenham optado pelo regime do contrato de trabalho 

privado, o regime jurídico dos acidentes em serviço e das doenças profissionais 

no âmbito da Administração Pública, previsto no Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 

de novembro, na redação resultante da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro – que 

aprovou o Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas. 

II. A Autora exerce funções no Réu no âmbito de contrato de trabalho em funções 

públicas, pelo que, sendo de natureza pública a relação jurídica em causa, o 

tribunal competente para conhecer da presente ação é o tribunal administrativo 

e não o tribunal do trabalho. 
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03-03-2021 

Proc. n.º 369/18.0Y7PRT.P1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Paula Sá Fernandes (Relatora) 

Leonor Rodrigues 

Júlio Gomes 

 

Nulidades da decisão 

Erro de julgamento  

Falta de fundamentação 

 

I. Há que distinguir as nulidades da decisão do erro de julgamento seja de facto 

seja de direito. As nulidades da decisão reconduzem-se a vícios formais 

decorrentes de erro de actividade ou de procedimento (error in procedendo) 

respeitante à disciplina legal; trata-se de vícios de formação ou actividade 

(referentes à inteligibilidade, à estrutura ou aos limites da decisão) que afectam 

a regularidade do silogismo judiciário, da peça processual que é a decisão e que 

se mostram obstativos de qualquer pronunciamento de mérito, enquanto o erro 

de julgamento (error in judicando) que resulta de uma distorção da realidade 

factual (error facti) ou na aplicação do direito (error juris), de forma a que o 

decidido não corresponda à realidade ontológica ou à normativa, traduzindo-se 

numa apreciação da questão em desconformidade com a lei, consiste num desvio 

à realidade factual -nada tendo a ver com o apuramento ou fixação da mesma- 

ou jurídica, por ignorância ou falsa representação da mesma. 

II. Só a absoluta falta de fundamentação – e não a errada, incompleta ou insuficiente 

fundamentação – integra a previsão da nulidade do artigo 615.º, n.º 1, al. b), do 

Código de Processo Civil. 

III. A nulidade da sentença prevista no artigo 615.º, n.º 1, al. c), do Código de 

Processo Civil pressupõe um erro de raciocínio lógico consistente em a decisão 

emitida ser contrária à que seria imposta pelos fundamentos de facto ou de 
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direito de que o juiz se serviu ao proferi-la. Ocorre quando os fundamentos 

invocados pelo juiz conduziriam necessariamente a uma decisão de sentido 

oposto ou, pelo menos, de sentido diferente. 

IV. Verifica-se tal nulidade quando existe contradição entre os fundamentos e a 

decisão e não contradição entre os factos provados e a decisão, ou contradições 

da matéria de facto, que a existirem, configuram eventualmente erro de 

julgamento. 

 

03-03-2021 

Proc.º n.º 3157/17.8T8VFX.L1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Leonor Cruz Rodrigues (Relatora) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

 

Reclamação para a Conferência 

Uniformização de Jurisprudência  

Contradição de acórdãos 

Questão essencial 

Identidade fáctica 

Justa causa de despedimento 

 

I. A indicação de dois acórdãos como acórdãos fundamento para aferir a 

contradição jurisprudencial, contraria o disposto no artigo 688.º do Código de 

Processo Civil, que limita a invocação da contradição relativamente a um único 

acórdão sobre a mesma questão de direito. 

II. É pressuposto do recurso extraordinário para uniformização de jurisprudência, 

que, em ambos os acórdãos, a decisão seja expressa, não bastando que a oposição 

se deduza de posições implícitas, que estão para além da decisão final; exige-se 
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que a questão fundamental de direito, resolvida pelos arestos em sentido 

contrário, tenha sido por eles directamente examinada e decidida. 

III. A resposta a uma mesma questão fundamental de direito, tem de ser apta a servir, 

de forma geral e abstracta, para todas as questões concretas que venham a 

colocar-se no futuro e que exprimam uma uniformidade na aplicação do direito. 

IV. Não existe uma contradição relevante para efeitos de uniformização de 

jurisprudência nos termos do artigo 688.º e ss. do Código de Processo Civil, 

quando há falta de identidade fáctica entre os dois acórdãos. 

V. O juízo sobre a gravidade da violação dos deveres que impendem sobre o 

trabalhador é sempre casuístico, guiado por uma ideia de proporcionalidade e de 

justiça individualizante, não transcendendo tal juízo valorativo os limites do caso 

concreto. 

 

03-03-2021 

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

Leonor Cruz Rodrigues (Relatora) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

 

Voto de vencido 

Poderes da Relação 

Erro de julgamento 

Eliminação e Aditamento de factos 

Presunção de laboralidade 

 

I. A circunstância de o voto de vencido ter sido exarado em conclusão aberta para 

o efeito, em acto contínuo à elaboração e assinatura do acórdão, terminando 

aquele e este com a assinatura do Exmo. Desembargador vencido, ser lavrada 

em conclusão aberta para o efeito, em escrito que faz parte integrante do 
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acórdão, é aspecto puramente formal que, podendo configurar uma mera 

irregularidade, não configura anomalia susceptível de afectar a colegialidade e 

a validade da decisão, não integrando causa de invalidade ou nulidade do 

acórdão. 

II. Os erros que eventualmente afectem a decisão em matéria de facto não 

configuram nenhum dos vícios (formais) integradores de nulidade da sentença, 

podendo antes, eventualmente, configurar erro de julgamento, estando, por 

isso, fora do conceito legal de vícios da sentença previstos no artigo 615.º do 

CPC. 

III. O não uso ou o uso deficiente pela Relação dos poderes que lhe são atribuídos 

pela lei processual, em sede de reapreciação da decisão sobre a matéria de facto, 

não configura nenhuma das nulidades da sentença, previstas no artigo 615.º do 

CPC, normativo aplicável à 2.ª instância, por força do disposto no artigo 666.º 

do mesmo Código, mas, quando muito, em erro de julgamento a considerar em 

sede de apreciação de mérito. 

IV. Não padece das nulidades por condenação em objecto diverso do pedido e 

excesso de pronúncia, o acórdão que, na sequência da impugnação da decisão 

da matéria de facto e ao abrigo dos poderes de intervenção oficiosa conferidos 

pelo artigo 662.º, eliminou e alterou a redacção de factos que teve por 

conclusivos e/ou por conterem expressões de natureza jurídica com relevo para 

a decisão da causa, e procedeu ao aditamento de factos provados, dentro do 

pedido formulado. 

V. Mostrando-se insuficiente, nos termos apontados, a matéria de facto apurada, 

sobre matéria atinente ao dever de assiduidade e seus contornos no caso 

concreto que, no quadro da ilisão da presunção de laboralidade estabelecida no 

artigo 12.º, n.º 1, do Código do Trabalho, se mostra pertinente e relevante para 

a decisão de direito, há que determinar, oficiosamente, nos termos do n.º 3 do 

artigo 682.º do Código de Processo Civil, que o processo volte ao tribunal 

recorrido para suprir a insuficiência apontada, julgando-se de novo a causa, 
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com observância do preceituado no n.º 1 do artigo 683.º do Código de Processo 

Civil e de harmonia com o regime jurídico acima definido atinente ao 

funcionamento da presunção de laboralidade. 

 

24-03-2021 

Proc.º n.º 2601/19.4T80AZ.P1.S1 (Revista – 4.ª Secção)  

Leonor Cruz Rodrigues (Relatora) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

 

Despedimento Coletivo 

  

I. Ainda que a lei distinga entre o despedimento por extinção dos postos de 

trabalho e o despedimento coletivo, também este último supõe a supressão de 

postos de trabalho – com efeito, o encerramento de uma secção ou estrutura 

equivalente é um motivo válido para um despedimento coletivo quando tal 

encerramento acarreta a destruição de postos de trabalho e não apenas a sua 

redistribuição – e a inexistência na empresa de outros postos de trabalho 

compatíveis com as aptidões dos trabalhadores. 

II. A liberdade de empresa permite ao empregador introduzir novas tecnologias ou 

extinguir secções ou departamentos quando quiser e entender adequado ou 

oportuno. Simplesmente se pretender proceder a um despedimento coletivo com 

esses fundamentos terá, não apenas de invocar tais medidas de gestão, mas de 

demonstrar em que medida é que as mesmas redundaram em uma efetiva 

redução de postos de trabalho. 

III. E ilícito e discriminatório um critério de seleção dos trabalhadores a abranger 

por um despedimento coletivo segundo o qual não serão em princípio abrangidos 

os trabalhadores que aceitem um acordo modificativo das funções e suscetível 

de violar direitos e garantias dos referidos trabalhadores. 



 

 

Sumários de Acórdãos da Secção Social 

12 

 Março de 2021 

  

24-03-2021 

Proc. n.º 660/14.5TTBCL.G1.S1 (Revista – 4.ª Secção)  

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

 

Diuturnidades 

Interpretação da convenção coletiva 

 

Dependendo, segundo a convenção coletiva, a aplicação de um regime de 

diuturnidades de uma opção do trabalhador, não pode o empregador 

unilateralmente e sem o consentimento deste passar a aplicar outro regime de 

diuturnidades. 

  

24-03-2021 

Proc. n.º 19858/17.8T8PRT.P1.S1 (Revista – 4.ª secção) 

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

 

  Notificação pessoal 

 

Atendendo ao efeito cominatório da falta de contestação do trabalhador ao 

primeiro articulado do empregador no processo especial de impugnação da 

licitude e regularidade do despedimento, bem como à importância de tal 

articulado no que respeita ao exercício do direito de defesa pelo trabalhador, a 

notificação pessoal de tal articulado deve seguir as regras da citação.  
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24-03-2021 

Proc. n.º 14265/19.0T8LSB.L1.S1 (Revista- 4.ª Secção) 

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco  

Paula Sá Fernandes  

 

Nulidade da citação  

Interrupção da prescrição  

 

I. Há que distinguir entre falta de citação e nulidade da citação. 

II. Tendo sido declarada por decisão judicial, transitada em julgado, a nulidade da 

citação, não ocorre a interrupção da prescrição, nos termos do art.º 323.º, n.º 3, 

do Código Civil. 

 

24-03-2021 

Proc. n.º 771/19.0T8CTB.C1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes 

Leonor Cruz Rodrigues  

 

Conclusões do recurso 

Impugnação da matéria de facto 

Ónus de impugnação 

Rejeição do recurso 

Nulidade de acórdão 

 

I. Do disposto no art.º 639.º, n.º 3, do Cód. Proc. Civil, resulta apenas que o relator 

não pode deixar de conhecer do recurso com base na falta, deficiência, 

obscuridade, complexidade ou falta de especificações legais nas conclusões das 
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alegações deste, sem convidar os recorrentes a apresentá-las, completá-las, 

esclarecê-las ou sintetizá-las. 

II. Já não impede o conhecimento do objecto do recurso sem tal convite se o 

Tribunal de recurso entender dispor de elementos que lhe permitam, 

nomeadamente por razões de celeridade processual, proceder ele próprio àquela 

sintetização por forma a determinar quais as questões a decidir. 

III. Para efeitos do disposto no artigo 640.º do CPC, de acordo com a abundante 

jurisprudência do STJ, importa distinguir, de um lado, entre as exigências da 

concretização dos pontos de facto incorretamente julgados (art.º 640.º, n.º 1, al. 

a)), da especificação dos concretos meios probatórios convocados (art.º 640.º, 

n.º 1, al. b)) e da indicação da decisão a proferir (art.º 640.º, n.º 1, al. c)) - que 

têm por função delimitar o objeto do recurso e fundamentar a impugnação da 

decisão da matéria de facto - e, de outro lado, a exigência da indicação exata das 

passagens da gravação dos depoimentos que se pretendem ver analisados (art.º 

640.º, n.º 2, al. a)) - que visa facilitar o acesso aos meios de prova gravados 

relevantes para a apreciação da impugnação. 

IV. Enquanto a inobservância das primeiras (art.º 640.º, n.º 1, als. a), b) e c)) implica 

a rejeição imediata do recurso na parte infirmada, o incumprimento ou o 

cumprimento deficiente da segunda (art.º 640.º, n.º 2, al. a)) apenas acarreta a 

rejeição nos casos em que dificultem, gravemente, a análise pelo tribunal de 

recurso e/ou o exercício do contraditório pela outra parte. 

V. Ocorre a nulidade prevista na segunda parte da alínea d) do n.º 1 do artigo 615.º 

do Código de Processo Civil quando o tribunal conhece de questão de que lhe 

era vedado conhecer, nos termos do n.º 2 do artigo 608.º do mesmo Código. 

VI. Não integra tal nulidade o facto de a Relação, não tendo rejeitado o recurso, 

antes o tendo considerado admissível, fundamento em que se respaldava a 

nulidade assacada ao acórdão proferido, mas que soçobrou no recurso de revista, 

ter conhecido do objecto do recurso e das questões que no mesmo se suscitavam.  
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24-03-2021 

Proc. n.º: 7430/17.7T8LRS.L1.S1 (Revista – 4.ª Secção)  

Leonor Cruz Rodrigues (Relatora)  

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

 

Valor da causa 

Acção emergente de acidente de trabalho 

Junta médica 

Nulidade processual 

Tempestividade de arguição de nulidade 

Omissão de pronúncia 

 

I. O artigo 120.º do Código de Processo do Trabalho não contém um regime global 

e completo do valor da causa nas acções emergentes de acidente de trabalho, 

pelo que nos casos omissos, mesmo os que se prendam com a aplicação das suas 

normas, vale, na parte aplicável, o regime geral previsto no Código de Processo 

Civil (artigo 296.º e seguintes), por força da remissão feita no artigo 1.º, n.º 2, 

al. a) do CPT. 

II. As nulidades a que se reporta o artigo 77.º, n.º 1 do C.P.T. são as nulidades da 

sentença/decisão referidas no artigo 615.º, n.º 1, do C.P.C. 

III. A nulidade da junta médica, v.g por preterição de formalidades essenciais ou 

omissão de diligência havida como essencial para a boa decisão da causa, 

configura uma nulidade processual secundária, a arguir perante o tribunal onde 

foi praticada, sujeita à disciplina do artigo 195.º do Código Processo Civil, 

considerando-se a mesma sanada se não tiver sido tempestivamente arguida. 

IV. É definitivo o juízo formulado pelo Tribunal da Relação, no âmbito do disposto 

no art.º 662.º, nº 1, do C.P.C., sobre a prova sujeita à livre apreciação, como é o 

caso da prova testemunhal e pericial, não podendo o mesmo ser modificado ou 
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censurado pelo STJ, cuja intervenção está limitada aos casos da parte final do 

art.º 674.º, n.º 3, do mesmo Código. 

V. Incorre em nulidade, por omissão de pronúncia, nos termos do disposto no art.º 

615.º, n.º 1, al. d, 1.ª parte, do C.P.C., o acórdão que não se pronuncia sobre 

questão que lhe foi submetida pela parte, e cuja apreciação se não mostrava 

prejudicada pela solução dada a outras. 

  

24-03-2021 

Proc. n.º 1146/18.4T8FAR.E1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Leonor Cruz Rodrigues (Relatora) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

 

Dupla conformidade 

  

É de equiparar à situação de dupla conforme aquela em que a Relação profere 

uma decisão que, embora não seja rigorosamente coincidente com a da primeira 

instância, se revele mais favorável à parte que recorre. 

  

24-03-2021 

Proc. 2003/18.0T8BCL.G1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes  

 

Nulidade de acórdão  

  

Não enferma da nulidade prevista no art.º 615.º, n.º 1, alínea b) do CPC o acórdão 

que não admitiu um recurso de revista excecional relativamente a uma 
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determinada questão suscitada, quando foram especificados os motivos da não 

admissão. 

 

24-03-2021 

Proc. n.º 6113/17.2T8BRG.G1.S2 (Revista excecional – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes 

 Júlio Gomes 

 

Funções do relator 

Admissão de recurso para o Tribunal Constitucional 

Nulidade de despacho 

  

I. A parte que se considere prejudicada por qualquer despacho proferido pelo 

relator, que não seja de mero expediente, pode reagir no prazo de dez dias, nos 

termos dos artigos 652.º, n.º 3 e 149.º, n.º 1, do Código de Processo Civil. 

II. É intempestivo o requerimento que veio suscitar a nulidade do despacho de 

admissão do recurso para o Tribunal Constitucional, alegando que a referida 

nulidade só foi conhecida com a decisão do Tribunal Constitucional e com a 

baixa do processo para o Supremo Tribunal de Justiça, quando o despacho 

proferido pelo relator, que admitiu tal recurso, foi notificado ao recorrente antes 

da subida dos autos ao Tribunal Constitucional. 

 

24-03-2021 

Proc. n.º 19342/17.0T8LSB.L1.S2 (Revista Excecional – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes 

Júlio Gomes 
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Recurso para uniformização de jurisprudência 

Contradição de acórdão 

  

É de manter o despacho reclamado que considerou não existir contradição de 

acórdãos cujas situações factuais distintas mereceram da parte do Supremo 

Tribunal de Justiça soluções jurídicas distintas. 

 

24-03-2021 

Proc. n.º 10840/19.1T8LSB.L1.S1-A (Recurso Uniformização de Jurisprudência 

– 4-ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes 

Leonor Cruz Rodrigues 

 

Contraordenação laboral 

Recurso extraordinário para fixação de jurisprudência 

 

O recurso extraordinário para fixação de jurisprudência, no âmbito 

contraordenacional laboral, é admissível nos termos dos artigos 437.º a 448.º, do 

Código de Processo Penal, por força do artigo 41.º n.º 1, do Regime Geral das 

Contraordenações, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, e do 

artigo 60.º, do Regime Jurídico do Procedimento aplicável às Contraordenações 

Laborais e de Segurança Social, aprovado pela Lei n.º 107/2009 de 14 de 

setembro. No caso verificam-se todos os requisitos de admissibilidade do 

interposto recurso para fixação de jurisprudência. 

 

24-03-2021 

Proc. n.º 249/19.2T8CVL.C1-A.S1 (Recurso Extraordinário de Fixação de 

Jurisprudência - 4.ª Secção) 



 

 

Sumários de Acórdãos da Secção Social 

19 

 Março de 2021 

Paula Sá Fernandes (Relatora) 

Leonor Cruz Rodrigues  

 

Reclamação para a Conferência 

Admissibilidade da Revista 

Direito ao Recurso 

Legitimidade 

Trânsito em Julgado 

Litisconsórcio necessário 

Coligação 

 

I. Quando por decisão transitada em julgado, o tribunal considera que os autos não 

devem prosseguir como acção especial de impugnação de despedimento 

colectivo, mas antes como acção com forma de processo comum, e quando os 

próprios intervenientes invocam litigar em coligação activa, não podem os 

compartes pretender a extensão dos efeitos do recurso do recorrente, como se 

estivessem numa situação de litisconsórcio necessário.   

II. Não havendo litisconsórcio necessário, nem estando preenchidos os 

pressupostos do artigo 634.º, n.º 2 do Código de Processo Civil, o recurso 

interposto por um recorrente não aproveita aos não recorrentes. 

III. O direito ao recurso, não é um direito absoluto, irrestringível e ilimitado, 

cabendo ao legislador ordinário traçar, com maior ou menor amplitude, o seu 

preciso conteúdo. 

 

24-03-2021 

Proc. n.º 488/12.7TTTMR.E3-A.S1 (Reclamação – 4.ª Secção) 

Leonor Cruz Rodrigues (Relatora) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 
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