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Impugnação da matéria de facto 

 

O Tribunal da Relação pode recusar-se a conhecer do recurso de impugnação da 

matéria de facto relativamente àqueles factos concretos objeto da impugnação, que 

careçam de maneira evidente de relevância jurídica à luz das diversas soluções 

plausíveis da questão de direito, evitando, de acordo com o artigo 130.º do CPC, a 

prática de um ato inútil. 

19-05-2021  

Proc. n.º 1429/18.3T8VLG.P1.S1 (Revista– 4.ª Secção) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

 

Factos conclusivos 

Retribuição  

 

I. Não deve o Tribunal da Relação eliminar como conclusivos, factos que contenham um 

substrato factual relevante, ainda que acompanhado de valorações. 

II. Quando uma determinada prestação é parte integrante da retribuição, 

independentemente do seu nome ou designação, não pode um acordo posterior, na 

vigência do contrato de trabalho, pretender eliminar tal natureza ou condicioná-la à 

manutenção de uma situação transitória como uma comissão de serviço. 

19-05-2021  

Proc. n.º 9109/16.8T8PRT.P2.S1 (Revista– 4.ª Secção) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 
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Paula Sá Fernandes 

 

Direito a férias 

Ónus da prova 

Subsídio de férias 

Comissões 

 

I. O direito a férias remuneradas nasce com a celebração do contrato de trabalho e não 

com a sua violação, pelo que o trabalhador tem apenas de provar que é trabalhador 

subordinado para exigir a retribuição correspondente ao período de férias. 

II. As comissões são contrapartida do trabalho, mas não contrapartida do modo 

específico da prestação de trabalho, não integrando, por conseguinte, o subsídio de 

férias. 

 

19-05-2021 

Proc. n.º 27885/17.9T8LSB.L1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco  

Paula Sá Fernandes 

 

Impugnação da matéria de facto 

Ónus do recorrente 

 

I. A exigência, imposta pelo art.º 640.º, n.º1, al. b), do Código de Processo Civil, de 

especificar os concretos meios probatórios, constantes do processo ou de registo ou 

gravação nele realizada, que impunham decisão sobre os pontos da matéria de facto 

impugnados diversa da recorrida, determina que essa concretização seja feita 

relativamente a cada um daqueles factos e com indicação dos respetivos meios de 
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prova, e quando gravados, com a indicação exata das passagens da gravação em que 

se funda o recurso. 

II. Quando o conjunto de factos impugnados se refere à mesma realidade e os concretos 

meios de prova indicados pelo recorrente sejam comuns a esses factos, a impugnação 

dos mesmos em bloco não obstaculiza a perceção da matéria que se pretende impugnar, 

pelo que deve ser admitida a impugnação. 

 

19-05-2021 

Proc. n.º 4925/17.6T8OAZ.P1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes 

Leonor Rodrigues 

 

Contrato-emprego inserção+  

Acidente de trabalho  

Competência material 

Tribunal do Trabalho 

I. O Autor estava a exercer funções, ao abrigo de um contrato atípico, “contrato-

emprego-inserção+”, quando sofreu um acidente que lhe causou lesões e uma 

incapacidade, que pretende ver reconhecida e avaliada, para além dos danos não 

patrimoniais, que pretende ver indemnizados.  

II. Temos assim um pedido e uma causa de pedir que nos permitem concluir pela 

competência dos Tribunais do Trabalho, na medida em que o artigo 126.º, n.º 1, al. c) 

da Lei da Organização do Sistema Judiciário, aprovada pela Lei n.º 62/2013, de 26 de 

agosto, dispõe que é competência das secções do Trabalho conhecer das questões 

emergentes de acidentes de trabalho e doenças profissionais.  

 

19-05-2021 
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Proc. n.º 2953/17.0T8BCL.G1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Paula Sá Fernandes (Relatora) 

Leonor Rodrigues  

Júlio Gomes 

 

Acidente de trabalho 

Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

Matéria de facto 

Caducidade do direito de ação 

Contagem de prazo 

Boletim de alta clínica 

 

I. Não tendo havido ofensa de uma disposição expressa da lei que exija certa espécie de 

prova para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova, não 

pode o Supremo Tribunal de Justiça conhecer da eliminação de tal facto, atento ao 

disposto n.º 4 do artigo 662.ºdo CPC. 

II. Dado que a ré/seguradora não logrou provar, como lhe competia - art.º 342.º, n.º 2 do 

Código Civil - que havia formalmente comunicado a alta clínica ao sinistrado, através 

do respetivo boletim emitido pelo médico assistente, nele fazendo constar a 

informação que a lei exige, não se iniciou sequer o prazo de caducidade do direito de 

ação, não ocorrendo assim a invocada exceção caducidade do direito de ação do 

sinistrado. 

 

19-05-2021 

Proc. n.º 28320/18.0T8LSB.L1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Paula Sá Fernandes (Relatora) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 
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Valor da ação 

 

É ao Tribunal de 1.ª instância que cabe fixar o valor da causa e se não o fizer deve a 

parte interessada arguir a nulidade, provocando despacho recorrível. 

19-05-2021 

Proc. n.º 1416/09.2TTCBR-G.C1-A.S1 (Reclamação – 4.ª Secção) 

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

 

Despedimento coletivo 

Erros materiais 

 

I. Não se confundem com erros materiais eventuais erros de julgamento ou divergências 

doutrinais, cuja invocação não cabe no âmbito da retificação de erros materiais. 

II. Cabe aos Tribunais controlar a veracidade dos motivos aduzidos para o despedimento 

coletivo, a sua natureza objetiva (que não deve camuflar motivações discriminatórias) 

e o nexo causal entre aqueles motivos e os concretos postos de trabalho que se pretende 

suprimir com esse despedimento coletivo. 

III. Se o empregador invoca que determinados trabalhadores são abrangidos por um 

despedimento coletivo porque as suas principais funções vão desaparecer, o 

despedimento será ilícito quando não se prova que tais funções eram efetivamente as 

principais, mas antes que tais trabalhadores realizavam um amplo leque de outras 

funções. 

 

19-05-2021 
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Proc. n.º 660/14.5TTBCL.G1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

  

Despacho saneador 

Caso julgado 

Competência material 

 

Não tendo, em sede de despacho saneador, a questão da competência do tribunal em 

razão da matéria sido concretamente apreciada, a afirmação de que «O Tribunal é 

competente em razão da nacionalidade, da matéria e da hierarquia» consubstancia uma 

decisão genérica, pelo que nos termos do art.º 595.º, n.ºs 1, al. a) e 3 do CPC, tal 

despacho não constitui caso julgado formal, podendo o Juiz voltar a pronunciar-se, 

concreta e fundadamente, a título oficioso, sobre as exceções que, no saneador, não 

tenham sido objeto de apreciação fundada. 

 

19-05-2021 

Proc. n.º 713/19.3T8BJA.E1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes 

Leonor Rodrigues 

 

Recurso de revista 

 

Não comporta recurso de revista o acórdão da Relação que não conheceu do mérito da 

causa, não pôs termo ao processo, nos termos do n.º 1 do artigo 671.º do CPC, nem 
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apreciou em recurso uma decisão interlocutória ou intercalar proferida pelo Tribunal 

de 1.ª instância, que tivesse recaído unicamente sobre a relação processual, no contexto 

das alíneas previstas no n.º 2 do artigo 671.º do CPC.  

 

19-05-2021 

Proc. n.º 16978/18.5T8LSB.L1.S1 (Revista– 4.ª Secção) 

Paula Sá Fernandes (Relatora) 

Leonor Rodrigues 

Júlio Gomes 

 

Imunidade da execução 

Competência internacional 

Valor da causa 

Admissibilidade do recurso 

 

O recurso interposto com fundamento em imunidade de execução reconhecida em 

Convenção internacional, que se reconduz à invocação da violação de regras de 

competência internacional, é admissível independentemente do valor da causa, nos 

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

 

19-05-2021 

Proc. n.º 10736/18.4T8LSB.1.L1-A.S1 (Reclamação – 4.ª Secção) 

Leonor Rodrigues (Relator) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

 



 

 

Sumários de Acórdãos da Secção Social 

 

 Maio de 2021 8 

 

A 

Acidente de trabalho .................................. 3, 4 

Admissibilidade do recurso ........................... 7 

B 

Boletim de alta clínica .................................... 4 

C 

Caducidade do direito de ação ...................... 4 

Caso julgado .................................................... 6 

Comissões ........................................................ 2 

Competência internacional ............................ 7 

Competência material ................................ 3, 6 

Contagem de prazo ......................................... 4 

Contrato-emprego inserção+ ......................... 3 

D 

Despacho saneador ......................................... 6 

Despedimento coletivo .................................... 5 

Direito a férias ................................................ 2 

E 

Erros materiais ............................................... 5 

F 

Factos conclusivos ........................................... 1 

I 

Impugnação da matéria de facto ............... 1, 2 

Imunidade da execução .................................. 7 

M 

Matéria de facto .............................................. 4 

O 

Ónus da prova ................................................. 2 

Ónus do recorrente ......................................... 2 

P 

Poderes do Supremo Tribunal de Justiça ..... 4 

R 

Recurso de revista ........................................... 6 

Retribuição ...................................................... 1 

S 

Subsídio de férias ............................................ 2 

T 

Tribunal do Trabalho ..................................... 3 

V 

Valor da ação ................................................... 5 

Valor da causa ................................................. 7 

 

 

 

 


