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Justa causa de despedimento 

 

I. Existe justa causa de despedimento quando não é exigível ao empregador a 

manutenção do vínculo laboral por constituir uma injusta imposição, devendo essa 

inexigibilidade ser avaliada objetivamente, de acordo com o critério de um homem 

médio colocado na situação da entidade empregadora, sendo necessário que a 

conduta do trabalhador seja suscetível de abalar de modo definitivo a confiança na 

entidade empregadora. 

II. No caso, dadas as circunstâncias enunciadas em que ocorreu o comportamento da 

trabalhadora, bem como o facto de nada ter resultado provado sobre as 

consequências desse seu comportamento, entendemos não ter ficado abalada de 

modo definitivo a relação fiduciária decorrente do contrato de trabalho, pois estamos 

perante uma trabalhadora que estava ao serviço da Ré desde 1994, que sempre se 

revelou empenhada e dinâmica em todas as atividades escolares e extraescolares, 

pelo que, o interesse na manutenção  da relação/laboral é superior ao interesse da Ré 

em lhe pôr termo, sendo certo que aplicação da sanção de despedimento só deve 

ocorrer em ultima ratio. 

III. Isto é, quando todas as outras sanções disciplinares conservatórias não se revelam 

proporcionais e adequadas à gravidade da conduta do trabalhador, o que não se 

verifica no caso, dado que a relativa gravidade da atuação da Autora, com a violação 

do seu dever probidade relativamente ao colega responsável pela elaboração dos 

horários, impunha aplicação de uma sanção conservatória, não se afigurando, assim, 

existir justa causa para o despedimento em causa, o que o torna ilícito, nos termos do 

artigo 381.º, b) do CT. 

 

14-04-2021 

Proc. n.º 2123/17.8T8LRA.C1.S2 (Revista– 4.ª Secção) 

Paula Sá Fernandes (Relatora) 
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Leonor Rodrigues 

Júlio Gomes 

 

Responsabilidade solidária  

Grupo de empresas 

Princípio da igualdade  

Regulamento Roma II  

 

I. A responsabilidade solidária prevista no artigo 334.º desempenha uma função de 

reforço da garantia patrimonial dos créditos dos trabalhadores emergentes do seu 

contrato de trabalho e da violação ou cessação deste, em razão da estrutura 

organizativa adotada. 

II. Trata-se para as sociedades coligadas com o empregador de uma responsabilidade 

objetiva e extracontratual. 

III. Como o Tribunal Constitucional já afirmou no seu Acórdão n.º 227/2015 seria uma 

violação do princípio da igualdade excluir do âmbito de aplicação do artigo 334.º 

sociedades coligadas com o empregador só porque sediadas no estrangeiro.  

IV. O artigo 32.º n.º 2 do Código Civil não determina a aplicação da lei pessoal da 

sociedade à responsabilidade extracontratual desta para com terceiros.  

V. Decisivo, em todo o caso, seria hoje o Regulamento Roma II, sendo que a exclusão 

do artigo 1.º n.º 2 alínea d) também não abrange a responsabilidade extracontratual 

face a terceiros das sociedades, havendo que aplicar a regra geral do artigo 4.º, n.º 1.  

 

14-04-2021 

Proc. n.º 3853/18.2T8VCT.G1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 
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Acordo de empresa 

Retribuição 

Subsídio de catamaran  

 

A estipulação feita pelos outorgantes de um Acordo de Empresa, no sentido de que o 

subsídio de catamaran não integra o conceito de retribuição mensal estabelecido 

numa outra cláusula desse mesmo Acordo de Empresa, não viola a lei, pois não 

estamos perante normas de natureza imperativa. 

 

14-04-2021 

Proc. n.º 8491/18.7T8LSB.L2.S2 (Revista – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes 

Leonor Rodrigues 

 

Contrato Coletivo de Trabalho 

Interpretação de cláusula  

 

I. A interpretação das cláusulas de conteúdo regulativo das convenções coletivas de 

trabalho deve obedecer às regras próprias da interpretação da lei. 

II.  O enunciado linguístico da norma é o ponto de partida da atividade interpretativa, 

cujo objetivo é procurar reconstituir o pensamento das partes outorgantes da 

convenção, tendo em conta a unidade do sistema jurídico, as circunstâncias em que 

foi elaborada e as condições específicas do tempo em que é aplicada. 

III. Na atividade de interpretação devem ser considerados os limites do próprio texto, de 

forma a excluir entre os seus possíveis sentidos o pensamento que não tenha na sua 

letra um mínimo de correspondência verbal, ainda que imperfeitamente expresso. 
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IV. Na interpretação da cláusula 53.ª, n.º 3, do BTE 19/2016 tem de se considerar a sua 

própria estrutura, com vista a determinar o sentido da mesma, de forma que o 

resultado não contrarie o que se pretendeu alcançar, no caso uma limitação no 

pagamento das diuturnidades, obtida através de uma ponderação da diferença entre a 

soma da retribuição mínima da respetiva categoria com as diuturnidades que seriam 

devidas e a remuneração auferida pelo trabalhador. 

 

14-04-2021 

Proc. n.º 378/19.2T8LSB.L2.S2 (Revista – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes 

Leonor Rodrigues 

 

Nulidade  

Oposição entre os fundamentos e a decisão 

Custas  

Parte vencida 

 

I. A nulidade por contradição entre os fundamentos e a decisão contemplada 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 direito de que o juiz se serviu ao proferi-la: a contradição 

geradora de nulidade ocorre quando os fundamentos invocados pelo juiz conduziriam 

logicamente não ao resultado expresso na decisão, mas a resultado oposto ou, pelo 

menos, de sentido diferente. 

II. Consiste tal nulidade na contradição entre os fundamentos exarados pelo juiz na 

fundamentação da decisão e não entre os factos provados e a decisão. 
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III. A regra geral em matéria de custas, consagrada no artigo 527.º do Código de 

Processo Civil, é a de que, paga as custas quem tiver ficado vencido na lide, a parte 

que perdeu a ação, que nela decaiu, e na proporção do respetivo decaimento. 

IV. A condição de vencido e a correspondente responsabilização pelo pagamento de 

custas, decorre e é definida pela decisão da causa, pela decisão de mérito ou decisão 

que lhe ponha termo, pela sentença ou acórdão, e não pela decisão em matéria de 

facto que em si não é uma sentença, mas a decisão prévia à sentença em cuja 

fundamentação se integra, que fixa o acervo factual que constitui a base necessária à 

decisão de mérito. 

 

14-04-2021 

Proc. n.º 3167/17.5TBLSB.L1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Leonor Rodrigues (Relator) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

 

Decisão 

Admissão da revista 

 

A decisão do Tribunal da Relação que apreciou uma questão de adequação formal da 

ação ao pedido dos autores, considerando que se impunha o prosseguimento dos 

autos, não decidindo de forma alguma se eles tinham ou não qualquer direito ao 

peticionado, não admite recurso de revista, atento o disposto no art.º 671.º, n.º 1 do 

Código de Processo Civil. 

 

14-04-2021 

Proc. n.º 7108/18.4T8GMR.G1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 
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Paula Sá Fernandes 

Leonor Rodrigues 

 

Procedimentos cautelares 

Recurso de revista 

 

I. O acórdão recorrido foi proferido no âmbito de um procedimento cautelar comum, 

razão pela qual estamos em presença de um processo que, em regra, não admite 

recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 370.º, n.º 2, do 

Código de Processo Civil. 

II. O acórdão recorrido foi proferido em processo de natureza cautelar, os acórdãos 

fundamento, alegadamente em oposição com aquele, foram prolatados em ações de 

processo comum, circunstância que se nos afigura suscetível de inviabilizar que se 

formule um juízo de oposição que justifique a existência da contradição de arestos a 

que se refere o pressuposto de admissibilidade do recurso de revista, previsto no 

artigo 629.º, n.º 2, al. d) do Código de Processo Civil. 

 

14-04-2021 

Proc. n.º 2149/19.4T8VLG.P1.S1 (Revista– 4.ª Secção) 

Paula Sá Fernandes (Relatora) 

Leonor Rodrigues 

Júlio Gomes 

 

Execução de sentença  

Extinção de sociedade 

Processo pendente 

Ónus da prova  
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I. As sociedades não se extinguem automaticamente por via do ato de dissolução 

conservando a sua personalidade jurídica até ao momento da inscrição no registo 

comercial do encerramento da respetiva liquidação. 

II. A declaração feita na ata da Assembleia Geral de uma sociedade por quotas, pelos 

seus dois únicos sócios, de que a sociedade não tem ativo nem passivo e de que não 

há bens a partilhar, não vincula os credores sociais, porque não coberta pela força 

probatória material, que no art.º 371.º do CC, é reconhecida aos documentos 

autênticos. 

III. A extinção da sociedade não produz nem a suspensão nem a extinção da instância 

nas ações em que a sociedade seja parte. 

IV. O título executivo é o documento que pode, segundo a lei, servir de base à execução 

de uma prestação, pois que ele oferece a demonstração legalmente bastante do direito 

correspondente. Na ação executiva não se discutem direitos nem obrigações, o que se 

pretende é a reparação efetiva de um direito que já se encontra definido (artº.s 4.º, n.º 

3, do CPC de 1961 e 10.º, n.º 4, do NCPC). 

V. Sendo extinta a sociedade no decurso da execução contra ela instaurada esta 

prossegue contra os respetivos sócios, sem necessidade de habilitação, sendo a 

responsabilidade dos antigos sócios pelo passivo social limitada ao montante que 

receberam na partilha (artºs 162.º e 163.º, n.º 1, CSC). 

VI. Prosseguindo a execução, nos termos dos artº.s 162.º e 163.º, n.º 1, do CSC, para 

pagamento do passivo, estando provado que à data da deliberação de dissolução 

existia passivo e ativo social, com este tendo sido posteriormente liquidadas dívidas 

da sociedade, e a existência de saldo remanescente do ativo social cujo destino não 

foi apurado, cabe aos sócios provar, através de outros meios que não a declaração 

mencionada em II, que se veio a revelar ser falsa, que nada receberam na partilha 

(art.º 414.º do CPC). 

 

28-04-2021 



 

 

Sumários de Acórdãos da Secção Social 

 

 Abril de 2021 8 

 

Proc. n.º 3/05.9TTALM-B.L1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Leonor Rodrigues (Relator) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

 

Ineptidão da petição inicial 

Trabalho suplementar 

 

Tendo o empregador a obrigação legal de criar e manter registos do tempo de 

trabalho e do trabalho suplementar, não é inepta a petição inicial em que se pede o 

pagamento do trabalho suplementar de acordo com o que conste dos referidos 

registos relativamente à prestação desse mesmo trabalho. 

 

28-04-2021 

Proc. n.º 1115/17.1T8CSC.L1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

 

Alteração da matéria de facto 

Retribuição  

Trabalho a tempo parcial 

Acidente de trabalho 

Princípio da igualdade  

Folhas de férias 

 

I. O Tribunal da Relação expurgou oficiosamente da matéria de facto o que era 

conclusivo para o thema decidendum, fazendo constar os factos essenciais para 
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decisão da causa, agiu dentro dos seus poderes e objeto da apelação, com a indicação 

dos preceitos legais que fundamentaram a decisão, não tendo havido falta de 

fundamentação, nem excesso de pronúncia. 

II. A retribuição anual ilíquida a tomar como base para o cálculo das prestações devidas 

pelo acidente de trabalho sofrido pelo sinistrado, aos seus beneficiários, enquanto a 

tempo parcial, é a retribuição que o mesmo auferiria caso o seu tempo de trabalho 

correspondesse a um horário completo, tal como decorres do artigo 71.º, n.º 9 da 

LAT, e da correspondente cláusula 21.ª, n.º 7, da Apólice Uniforme. 

III. Estes normativos são uma concretização do princípio da igualdade, enquanto 

princípio constitucional, pois foi através deles que se introduziu um mecanismo que 

garante a igualdade entre trabalhadores, para que os trabalhadores a tempo parcial ou 

as suas famílias não se vejam discriminados perante os trabalhadores a tempo inteiro. 

IV. A entidade empregadora declarou à entidade seguradora, para efeito de seguro de 

acidentes de trabalho, o valor real da retribuição que efetivamente pagava ao 

sinistrado. A seguradora sabia que o trabalhador em causa era um trabalhador a 

tempo parcial, e por força do seu ramo de atividade, sabe ainda que o seguro de 

acidentes de trabalho é um seguro obrigatório, conhecendo o regime jurídico que lhe 

é aplicável, desde logo, as condições gerais constantes da apólice uniforme. 

V. Não pode, por isso, a seguradora eximir-se ao pagamento integral das prestações 

devidas pelo acidente de trabalho mortal sofrido pelo sinistrado, na medida em que 

os seus familiares têm direito ao pagamento das prestações calculadas como se o 

sinistrado tivesse trabalhado em regime de horário a tempo inteiro, tendo a 

ré/entidade/empregadora declarado a retribuição efetivamente auferida por aquele, 

nas folhas de férias enviadas à seguradora. 

 

28-04-2021 

Proc. n.º 381/14.9TTSTBL1.S1 (Revista– 4.ª Secção) 

Paula Sá Fernandes (Relatora) 
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Leonor Rodrigues 

Júlio Gomes 

 

Impugnação da matéria de facto 

Ónus a cargo do recorrente 

 

Abstraindo da prova testemunhal que o tribunal a quo estava, por não ter sido 

gravada, impedido de sindicar, e de alguma imperfeição por parte do recorrente 

relativamente aos demais meios probatórios, tendo o mesmo indicado os factos que 

deveriam ter sido dados como provados, indicando documentos e analisando o 

depoimento de parte da Ré, fazendo a apreciação crítica das provas que em seu 

entender sustentariam a alteração da matéria de facto, não deixando o mesmo quanto 

aos pontos da matéria de facto não provada, de se referir quer ao depoimento de parte 

da Ré, registado por assentada, e à incorreta apreciação e valoração da prova 

documental, esta constituída por um acervo relativamente reduzido de documentos, 

mostram-se cumpridos os ónus impostos pelo artigo 640.º, n,º 1, alíneas a) e b) do 

Código de Processo Civil, para a impugnação da decisão relativa à matéria de facto.  

 

28-04-2021 

Proc. n.º 2023/18.4T8VRL.G1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Leonor Rodrigues (Relator) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 
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