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Factos conclusivos 

Impugnação da matéria de facto  

Convite ao aperfeiçoamento 

Dever de ocupação efetiva 

Danos não patrimoniais 

 

I. Importa verificar se um facto, mesmo com uma componente conclusiva, não tem ainda 

um substrato relevante para o acervo dos factos que importam para uma decisão justa. 

II. Quando as conclusões do recurso em matéria de direito sejam deficientes o Tribunal 

deve convidar o Recorrente a completá-las ou a esclarecê-las. 

III. É excessiva a rejeição da impugnação da matéria de facto feita em “blocos” quando tais 

blocos são constituídos por um pequeno número de factos ligados entre si, tendo o 

Recorrente indicado com precisão os meios de prova e as formulações alternativas que 

pretendia ver adotadas. 

IV. A violação do dever de ocupação efetiva é, em si mesma, suscetível de causar danos não 

patrimoniais sérios ao trabalhador: danos à sua imagem, danos à sua saúde, 

designadamente mental, mas e sobretudo danos à sua dignidade como pessoa que 

trabalha. 

 

14-07-2021 

Proc. n.º 19035/17.8T8PRT.P1.S1 (Revista– 4.ª Secção) 

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

 

Impugnação da matéria de facto 

Ónus a cargo do recorrente 
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Viola o disposto no artigo 640.º n.º 1 do CPC o recorrente que impugna em bloco 

pontos da matéria de facto que não se acham interligados entre si. 

 

14-07-2021 

Proc. n.º 1006/11.0TTLRA.C1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

 

Revista excecional 

 

I. Existe contradição entre dois Acórdãos das Relações sobre a mesma questão de direito 

quando, a respeito da interpretação da mesma cláusula de uma convenção coletiva, o 

Acórdão recorrido apenas atende ao tempo e não ao valor das contribuições efetuadas 

para o cálculo da diferença de benefícios a suportar pelo Benco empregador e o 

Acórdão fundamento atende tanto ao tempo, como ao referido valor de contribuição. 

II. A circunstância de o Acórdão recorrido seguir jurisprudência reiterada deste Supremo 

Tribunal de Justiça não é obstáculo à admissibilidade da revista excecional, na ausência 

de um Acórdão de uniformização de jurisprudência. 

 

14-07-2021 

Proc. n.º 300/20.3T8MTS.P1.S1 (Revista excecional – 4.ª Secção) 

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

 

Decisões que admitem recurso 

Caso julgado 
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I. Independentemente do valor da causa e da sucumbência, é sempre admissível recurso 

com fundamento na ofensa do caso julgado. 

II. Tendo sido pedido no recurso de apelação a revogação da sentença absolutória e que 

fosse reconhecido que houve despedimento ilícito do recorrente, bem como a 

condenação dos recorridos no pagamento das quantias que haviam sido peticionadas, a 

título de créditos laborais vencidos, não se pode afirmar que o referido recurso se cingiu 

à declaração de ilicitude do despedimento do recorrente, tendo a sentença proferida pelo 

Tribunal da 1.ª instância transitado em julgado na parte referente aos créditos laborais 

vencidos. 

III. Não tendo o acórdão recorrido violado o caso julgado, está vedado a este Supremo 

Tribunal de Justiça sindicar o mesmo na parte em que condenou os recorrentes 

nos créditos laborais vencidos, no montante € 2.708,09, pois este valor não é superior a 

metade da alçada do tribunal recorrido (art.º 629.º, n.º 1, do CPC). 

 

14-07-2021 

Proc. n.º 1817/17.2T8FAR.E1. S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes 

Leonor Rodrigues 

 

Revista excecional 

Relevância jurídica 

Interesses de particular relevância social 

  

I. A admissão de uma revista excecional num processo em que se discute a prática de 

assédio exige que na fundamentação apresentada se indique qual o aspeto concreto do 

regime sobre o qual deva haver pronúncia, indicando-se as razões pelas quais a 
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apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, ou 

pelas quais os interesses são de particular relevância social. 

II. A mera alegação da necessidade de densificar o conceito de assédio não é 

suficiente para se admitir uma revista excecional. 

 

14-07-2021 

Proc. n.º 3070/18.1T8FAR.E1. S1 (Revista excecional– 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes 

Júlio Gomes 

 

Acidente trabalho 

Praticantes desportivos profissionais 

Remição parcial da pensão 

 

I. A Lei n.º 8/2003 prevê um regime específico de reparação dos danos emergentes de 

acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais, prevendo, 

nomeadamente, que são devidas pensões com limites diferentes, uma a vigorar até o 

beneficiário completar 35 anos e outra depois dessa data. 

II. Todavia, apenas, quando passe a ser devida esta última, pode haver lugar à remição 

parcial da pensão, nos termos do artigo 75.º n.º 2 da LAT, pois aplicação deste 

dispositivo pressupõe uma pensão anual e vitalícia, ou seja, a pensão definitivamente 

fixada. 

 

14-07-2021 

Proc. n.º 133/12.0TTBCL.6.P1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Paula Sá Fernandes (Relatora) 

Leonor Rodrigues 
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Júlio Gomes 

 

Acidente de trabalho 

Nexo de causalidade indireta 

Lesão provocada pelo tratamento 

  

I. A Lei dos Acidentes de Trabalho (LAT), no seu artigo 11.º, n.º 5, confere direito à 

reparação a lesão ou doença que se manifeste durante o tratamento subsequente a um 

acidente de trabalho e que seja consequência de tal tratamento.    

II. Deste preceito não resulta que a entidade responsável tenha o dever de reparar toda e 

qualquer doença do sinistrado manifestada durante o tratamento, mas, apenas, se essa 

doença for consequência do tratamento. 

III. O nexo causal exigido neste dispositivo, para efeitos de responsabilidade infortunística, 

comporta assim uma causalidade indireta entre o acidente e a lesão ou 

doença, reconhecendo a necessidade de prever as situações em que se não fosse o 

acidente de trabalho, não tinha havido a necessidade do tratamento que veio a provocar 

lesão ou doença. 

IV. Na verdade, no caso, não fora o acidente de trabalho e o sinistrado não tinha tido a 

necessidade de se deslocar sucessivas vezes ao hospital, num curto período de tempo, 

contraindo aí sépsis, que lhe veio a determinar a morte por falência orgânica. 

 

14-07-2021 

Proc. n.º 138/17.8T8CVL.C1. S1 (Revista excecional – 4.ª Secção) 

Paula Sá Fernandes (Relatora) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 
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Pensão de reforma 

Bancário  

Contribuições para a Segurança Social 

 

I. O número 3.º da cláusula n.º 136.ª do Acordo Coletivo de Trabalho para o sector 

bancário ao referir no seu segundo segmento “entregando estes à Instituição a totalidade 

das quantias que receberem dos Serviços de Segurança Social a título de benefícios da 

mesma natureza”, pretende significar que os trabalhadores, na situação de reforma, só 

têm a obrigação de entregar as quantias que receberem dos Serviços de Segurança 

Social referentes ao período de tempo em que exerceram a sua atividade bancária e em 

que efetuaram descontos para a Segurança Social, na sequência da extinção da Caixa de 

Abono de Família dos Empregados Bancários. 

II. As expressões utilizadas na referida cláusula, na parte final do n.º 1 “a diferença entre o 

valor desses benefícios”, no segundo segmento do n.º 2 “benefícios decorrentes de 

contribuições para instituições ou Serviços de Segurança Social”, e na parte final do n.º 

3 “benefícios da mesma natureza”, referem-se tão só às pensões na parte proporcional 

ao tempo de contribuições para a Segurança Social enquanto trabalhador bancário, não 

resultando dos respetivos textos a introdução de um fator de ponderação que tenha a ver 

com o valor das contribuições efetuadas. 

 

14-07-2021 

Proc. n.º 74/19.0T8MTS.P1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Leonor Rodrigues (Relatora) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

 

Pensão de reforma 

Bancário  
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Contribuições para a Segurança Social 

 

I. O número 3.º da cláusula n.º 136.ª do Acordo Coletivo de Trabalho para o sector 

bancário de 2011, ao referir no seu segundo segmento “entregando estes à Instituição a 

totalidade das quantias que receberem dos Serviços de Segurança Social a título de 

benefícios da mesma natureza”, pretende significar que os trabalhadores, na situação de 

reforma, só têm a obrigação de entregar as quantias que receberem dos Serviços de 

Segurança Social referentes ao período de tempo em que exerceram a sua atividade 

bancária e em que efetuaram descontos para a Segurança Social, na sequência da 

extinção da Caixa de Abono de Família dos Empregados Bancários. 

II. As expressões utilizadas na referida cláusula, e bem assim da cláusula 94.ª do ACT para 

o sector bancário de 2016, com redação idêntica, na parte final do n.º 1 “a diferença 

entre o valor desses benefícios”, no segundo segmento do n.º 2 “benefícios decorrentes 

de contribuições para instituições ou Serviços de Segurança Social”, e na parte final do 

n.º 3 “benefícios da mesma natureza”, referem-se tão só às pensões na parte 

proporcional ao tempo de contribuições para a Segurança Social enquanto trabalhador 

bancário, não resultando dos respetivos textos a introdução de um fator de ponderação 

que tenha a ver com o valor das contribuições efetuadas. 

 

14-07-2021 

Proc. n.º 2084/20.8T8VLG.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Leonor Rodrigues (Relatora) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

 

Pensão de reforma 

Bancário  

Contribuições para a Segurança Social 
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I. O número 3.º da cláusula n.º 136.ª do Acordo Coletivo de Trabalho para o sector 

bancário de 2011, ao referir no seu segundo segmento “entregando estes à Instituição a 

totalidade das quantias que receberem dos Serviços de Segurança Social a título de 

benefícios da mesma natureza”, pretende significar que os trabalhadores, na situação de 

reforma, só têm a obrigação de entregar as quantias que receberem dos Serviços de 

Segurança Social referentes ao período de tempo em que exerceram a sua atividade 

bancária e em que efetuaram descontos para a Segurança Social, na sequência da 

extinção da Caixa de Abono de Família dos Empregados Bancários. 

II. As expressões utilizadas na referida cláusula, e bem assim da cláusula 98.ª do ACT do 

Montepio de 2017, com redação idêntica, na parte final do n.º 1 “a diferença entre o 

valor desses benefícios”, no segundo segmento do n.º 2 “benefícios decorrentes de 

contribuições para instituições ou Serviços de Segurança Social”, e na parte final do n.º 

3 “benefícios da mesma natureza”, referem-se tão só às pensões na parte proporcional 

ao tempo de contribuições para a Segurança Social enquanto trabalhador bancário, não 

resultando dos respetivos textos a introdução de um fator de ponderação que tenha a ver 

com o valor das contribuições efetuadas. 

 

14-07-2021 

Proc. n.º 2457/10.4T8OAZ.P1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Leonor Rodrigues (Relatora) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

 

Transação judicial 

 

Só é possível a homologação de uma transação enquanto não tiver transitado em julgado 

a decisão judicial. 
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14-07-2021 

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

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

 

Nulidades do acórdão 

 

I. Na decisão do acórdão reclamada não se verificam os vícios invocados, de oposição 

entre os fundamentos e a decisão, de qualquer ambiguidade nos fundamentos ou na 

decisão, ou do conhecimento de outras questões de que não podia tomar conhecimento.  

II. Em sede de revista, este Tribunal, apesar de estar vinculado à decisão da matéria de 

facto assente pelas instâncias, que não alterou, não está a vinculado à apreciação e 

análise crítica feita pelo Tribunal da Relação sobre os factos provados.   

 

14-07-2021 

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

Paula Sá Fernandes (Relatora) 

Leonor Rodrigues 

Júlio Gomes 

 

Revista excecional  

Admissibilidade 

Valor da causa 

Inconstitucionalidade 
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I. Segundo jurisprudência pacífica deste STJ “o recurso de revista excecional não constitui 

uma modalidade extraordinária de recurso, mas antes um recurso ordinário de revista 

criado pelo legislador, na reforma operada ao Código de Processo Civil, com vista a 

permitir o recurso nos casos em que o mesmo não seria admissível em face da dupla 

conformidade de julgados, nos termos do art.º 671º, nº 3, do CPC, e desde que se 

verifique um dos requisitos consagrados no art.º 672º, nº 1, do mesmo Código. Por 

conseguinte a sua admissibilidade está igualmente dependente da verificação das 

condições gerais de admissão do recurso de revista, como sejam o valor da causa e o da 

sucumbência, enunciados pelo n.º 1, do art.º 629.º, do CPC”. 

II. O fundamento especial de recorribilidade previsto na alínea d) do n.º 2 do art.º 629.º do 

CPC, de que do acórdão recorrido “ … não caiba recurso ordinário por motivo 

estranho à alçada do tribunal” só se verifica nos casos em que o recurso ordinário seria 

admissível em função da alçada e da sucumbência, se não existisse motivo a estas 

estranho. 

III. O regime instituído no art.º 629.º, n.º 2, d) do CPC não se basta com uma mera 

contradição entre acórdãos das Relações, pelo que o preceito só é aplicável nos casos 

em que, apesar da revista ser admissível nos termos gerais, se verifica uma 

irrecorribilidade estabelecida por lei, ou seja, este preceito estabelece uma 

recorribilidade para acórdãos que são recorríveis nos termos gerais e irrecorríveis por 

exclusão legal. 

IV. No caso vertente, na medida em que o valor da causa não é superior à alçada da 

Relação, nem se encontra verificada uma exclusão do recurso ordinário 

por outro motivo de ordem legal, não se mostram preenchidos nem o 

requisito específico previsto no art.º 629.º, n.º 2, d) do CPC, nem os requisitos gerais 

contemplados nas disposições conjugadas dos art.ºs 671.º, n.º 1, e 629.º, n.º 1, do 

CPC,  razão pela qual não é admissível recurso ordinário de revista, e, 

consequentemente o recurso de revista excecional. 
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V. Essa interpretação normativa dos referidos preceitos legais não afronta o direito de 

acesso ao Direito e tutela judicial efetiva, nem o princípio da igualdade, 

constitucionalmente consagrados nos artigos 20.º e 13.º da CRP. 

 

14-07-2021 

Proc. n.º 2498/03.6TTPRT-D.P1.S1  (Revista – 4.ª Secção) 

Leonor Rodrigues (Relatora) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

 

Recurso de revista 

Admissibilidade 

Dupla conforme 

Fundamentação essencialmente diferente 

  

I. A reclamação contra o indeferimento, do despacho que não admita o recurso, 

contemplada no art.º 643.º do CPC, destina-se a suscitar ao tribunal superior a questão 

da legalidade do despacho ou acórdão que negou a admissão do recurso. 

II. Invocado como fundamento para a não admissão a existência de dupla conforme, só a 

apreciação da existência desta cabe na decisão da reclamação. 

III. Por fundamentação essencialmente diferente, no âmbito da apreciação da figura da 

dupla conforme, impeditiva do recurso de revista, contemplada no art.º 671.º, n.º 3, do 

CPC, entende-se, à luz da jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal e da 

doutrina, uma fundamentação, uma solução jurídica do pleito prevalecente na Relação 

assente, de modo radicalmente ou profundamente inovatório, em normas, interpretações 

normativas ou institutos jurídicos perfeitamente diversos e autónomos dos que haviam 

justificado e fundamentado a decisão proferida na sentença apelada. 
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IV. Não é qualquer alteração, inovação ou modificação dos fundamentos jurídicos do 

acórdão recorrido, relativamente aos seguidos na sentença apelada, qualquer nuance na 

argumentação jurídica por ele assumida para manter a decisão já tomada em 1ª 

instância, que justifica a quebra do efeito inibitório quanto à recorribilidade, decorrente 

do preenchimento da figura da dupla conforme. 

V. Não preenche esse conceito normativo o mero reforço argumentativo levado a cabo pela 

Relação para fundamentar a mesma solução alcançada na sentença apelada. 

 

14-07-2021 

Proc. n.º 1094/10.6TTPRT.P2-A.S1 (Reclamação – 4.ª Secção) 

Leonor Rodrigues (Relatora) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 
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