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Valor da ação 

 

Sendo a indemnização de antiguidade o sucedâneo da reintegração o valor económico 

desta corresponderá ao valor daquela. 

 

08-06-2021 

Proc. n.º 6758/18.3T8LSB-A.L1.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. 

 

08-06-2021 

Proc. n.º 23235/19.8T8LSB.L1.S2 (Revista excecional – 4.ª Secção) 

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 
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Interpretação de convenção coletiva de trabalho 

 

I. A letra da convenção é não apenas o ponto de partida da interpretação, mas o limite da 

mesma; 

II. Se uma interpretação proposta não tiver o mínimo de apoio no teor literal da cláusula 

torna-se desnecessário recorrer a outros elementos, já que o recurso aos mesmos não 

permite fazer vingar tal interpretação, carecendo a mesma do referido mínimo de apoio 

na letra da cláusula. 

 

08-06-2021 

Proc. n.º 2276/20.8T8VCT.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

 

Recurso de revisão 

Ónus da prova 

Prazo de interposição de recurso 

 

Cabe ao requerente do recurso de revisão, com fundamento na alínea c) do art.º 696.º do 

Código de Processo Civil, alegar e provar quando obteve conhecimento do documento, 

para efeitos do disposto no art.º 697.º, n.º 2, do mesmo diploma legal, no que concerne 

ao prazo para a interposição do recurso, que é de 60 dias, contados desde a data em que 

o recorrente obteve o documento. 

 

08-06-2021 

Proc. n.º 15/10.0TTPRT-B.P1-B.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 
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Paula Sá Fernandes 

Leonor Rodrigues 

 

Acidente de trabalho 

Descaracterização de acidente de trabalho 

Negligência grosseira 

 

A conduta de um sinistrado ao conduzir um veículo motorizado, com uma cilindrada 

não superior a 50 cm cúbicos, numa estrada nacional, desrespeitando um sinal de 

trânsito que proibia o trânsito a peões, a animais e a veículos não automóveis, tendo 

embatido, em circunstâncias não concretamente apuradas, num veículo automóvel 

imobilizado na berma, com as luzes avisadoras de perigo ligadas, não pode ser 

considerada um comportamento temerário em alto e elevado grau, suscetível de integrar 

o conceito de negligência grosseira, passível de descaracterizar  o acidente. 

 

08-06-2021 

Proc. n.º 1059/13.6TTCBR.C1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes 

Leonor Rodrigues 

 

Ónus a cargo do recorrente 

 

Versando o recurso sobre a impugnação da decisão relativa à matéria de facto, a não 

especificação nas conclusões dos concretos pontos de facto que se consideram 

incorretamente julgados determina a rejeição do recurso, nos termos do art.º 640.º, n.º 1, 

do CPC. 
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08-06-2021 

Proc. n.º 2737/16.3T8VFX.L1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes 

Leonor Rodrigues 

 

Revista excecional 

Oposição de julgados 

 

Existe fundamento para a admissibilidade do recurso de revista excecional, nos termos 

da alínea c) do n.º 1 do artigo 672.º do Código de Processo Civil, quando, perante 

quadro factual idêntico e sendo aplicável o mesmo ACT, no Acórdão recorrido foi 

considerado para efeitos do cálculo do complemento de reforma, a atualização da 

prestação de pré-reforma, enquanto no Acórdão fundamento não se atendeu a esse valor 

atualizado, relevando apenas o valor fixado no momento da cessação da atividade 

profissional. 

 

08-06-2021 

Proc. n.º 4067/17.4T8VNG.P2-A.S2 (Revista excecional – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes 

Júlio Gomes 

 

Revista excecional 

Relevância jurídica 

Oposição de acórdãos  
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I. A apreciação de uma questão em que se discute a relevância da continuação da 

utilização pela 2.ª R, que presta serviços à 1.ª Ré de certificação de técnicos, de uma 

plataforma informática concebida e que continua a ser atualizada por esta última, para o 

processo de certificação dos seus técnicos, dada a sua especificidade, não é transponível 

para outras situações em que se discuta a transmissão de estabelecimento, não 

assumindo, assim relevância autónoma e independente em relação aos interesses das 

partes nos autos. 

II. O fundamento da revista excecional previsto no art.º 672.º, n.º 1, alínea c) do Código de 

Processo Civil pressupõe o trânsito em julgado do acórdão fundamento. 

 

08-06-2021 

Proc. n.º 16209/18.8T8PRT.P1.S2 (Revista excecional – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes 

Júlio Gomes 

 

Acidente de trabalho 

Junta médica 

Prova pericial 

Apreciação da prova 

Incapacidade permanente absoluta para o trabalho habitual 

Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 

I. A reparação das consequências dos acidentes de trabalho resulta de imperativos de 

ordem pública inerentes ao estado de direito social, conforme decorre do artigo 59.º, n.º 

1, al. f), da CRP, pelo que ao Tribunal cabe providenciar, anteriormente ou 

posteriormente à conclusão da perícia médico-legal, pela obtenção dos elementos 
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pertinentes com reflexo na fixação das consequências do acidente e a respetiva 

ponderação. 

II. A prova pericial está sujeita à livre apreciação pelas instâncias, sendo fixada livremente 

pelo Tribunal, nos termos dos artigos 389.º do Código Civil e 489.º do Código de 

Processo Civil, não existindo impedimento legal a que o Tribunal atribua maior força 

probatória a outros meios de prova e a que, perante motivos de ordem técnica ou 

probatória que apontem para a rejeição ou modificação do resultado da perícia média 

realizada nos autos, fixe um entendimento divergente daquela. 

III. Neste caso impõe-se Relação que fundamente devidamente a sua convicção, através da 

ponderação e análise crítica dos meios de prova produzidos e que, em seu entender, 

conduziram a uma conclusão diversa, 

IV. Estando vedado ao Supremo Tribunal de Justiça, com base no resultado da perícia 

médica realizada, alterar o acórdão recorrido na parte em que considerou o sinistrado 

afetado de incapacidade permanente absoluta para o trabalho habitual (IPATH). 

V. A circunstância da Junta Médica, regularmente constituída, realizada e concluída, não 

ter sido confrontada com elementos posteriormente obtidos visando habilitar o Tribunal 

a, de acordo com a realidade apurada, formular a sua convicção e ajuizar com rigor e 

exatidão sobre a incapacidade sofrida pelo sinistrado, não viola o disposto na alínea b) 

do ponto 5.A da TNI, antes prossegue o desiderato constitucional enunciado no artigo 

59.º, n.º 1, al. f), da CRP. 

 

08-06-2021 

Proc. n.º 3004/16.8T8FAR.E1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Leonor Rodrigues (Relatora) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

 

Reforma de acórdão 
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Tendo o acórdão ponderado os contributos doutrinais e a jurisprudência do STJ, sobre a 

interpretação das cláusulas de conteúdo regulativo das convenções coletivas de trabalho, 

para se chegar à solução adotada, no sentido de que a interpretação do n.º 3 da cláusula 

53.ª do CCT em questão tem de ser inserida na estrutura da própria cláusula, não 

podendo ser interpretada no sentido de o trabalhador acabar por receber mais, a título de 

diuturnidades, do que as quantias que resultam, a esse título, do n.º 1, não se pode 

assacar ao mencionado acórdão erro na determinação da norma aplicável ou na 

qualificação jurídica dos factos, na aceção prevista no art.º 616.º, n.º 2 alínea a) do CPC, 

que pressupõe manifesto lapso do juiz. 

 

08-06-2021 

Proc. n.º 378/19.2T8PNF.P1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes 

Leonor Rodrigues 

 

Recurso de revista 

Inadmissibilidade 

Sucumbência 

 

I. Só é possível a admissão do recurso de revista excecional se estiverem preenchidos os 

pressupostos gerais de admissão do recurso de revista, não sendo esta possível pela 

existência de uma dupla conforme. 

II. No caso, não se mostram preenchidos todos os pressupostos gerais de admissibilidade 

do recurso, decorrentes do artigo 629.º, n.º 1 do CPC, nomeadamente, o pressuposto 

relativo ao valor sucumbência da Recorrente, pelo que o recurso de revista interposto, 

mesmo que no âmbito da revista excecional, não é admissível. 
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08-06-2021 

Proc. n.º 174/14.3TTVLG.P1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Paula Sá Fernandes (Relatora) 

Leonor Rodrigues 

Júlio Gomes 

 

Recurso de revista 

Inadmissibilidade 

Arguição de nulidade 

 

É inadmissível o recurso de revista de um acórdão que indeferiu a arguição de nulidade 

de um acórdão anterior, proferido pelo mesmo Tribunal, por não se enquadrar nas 

decisões que admitem recurso de revista, ao abrigo do n.º 1 do artigo 671.º do Código 

do Processo Civil. 

 

08-06-2021 

Proc. n.º 2912/18.6T8BRR-A.L1-A (Reclamação – 4.ª Secção) 

Paula Sá Fernandes (Relatora) 

Leonor Rodrigues 

Júlio Gomes 

 

Recurso de revista 

Inadmissibilidade 

 

O recurso de revista é legalmente inadmissível, uma vez que o valor de cada uma das 

ações coligadas não é superior ao valor da alçada do tribunal de que se recorre. O facto 

dos autores se encontrarem representados por um Sindicato, em nada afasta este 
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entendimento, na medida em que há acumulação de ações conexas que poderiam ter 

sido propostas individualmente por cada um dos autores. 

 

08-06-2021 

Proc. n.º 9615/18.0T8LSB.L1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Paula Sá Fernandes (Relatora) 

Leonor Rodrigues 

Júlio Gomes 

 

Recurso de revista 

Inadmissibilidade  

 

O recurso de revista é legalmente inadmissível, uma vez que o valor de cada uma das 

ações coligadas não é superior ao valor da alçada do tribunal de que se recorre, e ainda 

porque não ocorre qualquer das situações previstas no n.º 2 do artigo 629.º do CPC. 

 

08-06-2021 

Proc. n.º 7602/19.0T8SNT.L1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Paula Sá Fernandes (Relatora) 

Leonor Rodrigues 

Júlio Gomes 

 

Recurso de revista 

Admissibilidade 

Coligação ativa 

Valor da causa 

Inconstitucionalidade 
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I. A coligação voluntária ativa traduz-se numa cumulação de várias ações conexas que não 

perdem a respetiva individualidade 

II. O carácter definitivo da fixação do valor da causa, nos termos do artigo 306º do Código 

de Processo Civil, refere-se ao valor da causa e a questão que se coloca no caso de 

coligação voluntária ativa, é diversa, consistindo em saber se o que releva para efeitos 

de alçada (e consequente admissibilidade do recurso) é o valor de cada uma das causas 

cumuladas ou o resultado da sua soma. 

III. Numa situação de coligação voluntária ativa, fixado ao conjunto das ações um valor 

global, sem respeito pela individualidade do litígio de cada um dos Autores, para 

aferição da recorribilidade da decisão proferida releva o valor de cada uma das causas 

cumuladas, o do pedido formulado por cada um dos Autores, e não a sua soma. 

IV. As normas dos artigos 296.º, n.ºs 1 e 2, 297.º, n.º 2, 306.º e 629.º, nº 1, todos do Código 

de Processo Civil, na interpretação perfilhada, não enfermam de inconstitucionalidade. 

 

08-06-2021 

Proc. n.º 4094/19.7T8PRT.P1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Leonor Rodrigues (Relatora) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

 

Recurso para fixação de jurisprudência 

Pluralidade de acórdãos fundamento 

Rejeição 

 

I. O recurso para fixação de jurisprudência é um recurso excecional, tendo como objetivo 

primordial a estabilização e uniformização da jurisprudência, eliminando o conflito 

originado por duas decisões contrapostas a propósito da mesma questão de direito e no 

domínio da mesma legislação. 
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II. É condição necessária ao recurso para fixação de jurisprudência a verificação do 

requisito formal deste recurso extraordinário consistente na indicação de um único 

acórdão fundamento. 

III. A indicação de mais do que um acórdão fundamento determina a rejeição do recurso, 

não sendo legalmente admissível a correção da motivação e conclusões do recurso. 

IV. As especificidades próprias do ilícito de mera ordenação social e do processo 

contraordenacional e do regime da reparação de acidentes de trabalho, que se inscreve 

no domínio do direito laboral/civil, com estruturações diferentes no âmbito das 

categorias dogmáticas próprias e específicas aos dois ramos do direito, afasta, em 

princípio, a possibilidade de um acórdão, como o acórdão recorrido, proferido no 

âmbito de processo de contraordenação laboral, e um acórdão proferido no âmbito de 

um processo laboral/civil, poderem ser considerados como proferidos no “domínio da 

mesma legislação”, e, por maioria de razão, sobre a mesma questão de direito. 

 

23-06-2021 

Proc. n.º 558/20.8T8TMR.E1.S1 (Recurso de fixação de jurisprudência (Penal) – 4.ª 

Secção) 

Leonor Rodrigues (Relatora) 

Chambel Mourisco 

 

Revista excecional 

 

I. A decisão sobre se existe, ou não, uma oposição de Acórdãos, não pode deixar de ter em 

conta a matéria de facto apurada em um e outro processo, porquanto, sem que se exija 

uma identidade total, deve haver uma identidade do núcleo central da situação de facto. 

II. Não há oposição entre Acórdão fundamento e Acórdão recorrido quando ambos não se 

limitam a ter em conta o número de faltas injustificadas para decidir da existência de 

justa causa. 
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23-06-2021 

Proc. n.º 9283/19.1T8LSB.L2.S2 (Revista excecional – 4.ª Secção) 

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

 

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 (cláusula 98.ª do ACT do Banco Montepio) ao referir no seu segundo 

segmento “entregando estes (os trabalhadores que passem à reforma) à Instituição (de 

Crédito) 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 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 “a diferença entre o valor desses 

benefícios” na parte final do n.º 1, “benefícios decorrentes de contribuições para 

instituições ou Serviços de Segurança Social” no segundo segmento do n.º 2 e 

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

não se podendo afirmar que dos respetivos textos resulte um mínimo de 

correspondência verbal que possa suportar a interpretação no sentido da introdução de 

um fator de ponderação que tenha a ver com o valor das contribuições efetuadas. 
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23-06-2021 

Proc. n.º 2115/20.0T8VFR.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes 

Leonor Rodrigues 

 

Ampliação da matéria de facto 

Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 

I. O acórdão proferido pelo Tribunal da Relação, que não conheceu do mérito da causa, 

nem pôs termo ao processo, não admite recurso de revista, atento o disposto no art.º 

671.º, n.º 1, do Código de Processo Civil. 

II. Tendo o Supremo Tribunal de Justiça uma competência privilegiada para apreciar 

questões de direito, deixando para as instâncias a circunscrição dos factos, não pode 

sindicar a decisão do Tribunal da Relação que considera indispensável a ampliação da 

matéria de facto. 

 

23-06-2021 

Proc. n.º 28031/19.0T8LSB.L1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes 

Leonor Rodrigues 

 

Matéria de facto 

Prova pericial 

Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 
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I. O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa escapa ao 

âmbito dos poderes de cognição do Supremo Tribunal de Justiça (artigos 674º, nº 3, e 

682º, nº 2, do Código de Processo Civil), estando-lhe vedado sindicar a convicção das 

instâncias pautada pelas regras da experiência e resultante de um processo intelectual e 

racional sobre as provas submetidas à apreciação do julgador. 

II. Só relativamente à designada prova vinculada ou tarifada, ou seja, nos casos em que a 

lei exige certa espécie de prova para a demonstração do facto ou fixa a força de 

determinado meio de prova, quando está em causa um erro de direito (arts. 674.º, n.º 3, 

e 682.º, nº 2), pode o Supremo Tribunal de Justiça exercer os seus poderes de controlo 

em sede de recurso de revista 

III. A prova pericial está sujeita à livre apreciação pelas instâncias, cabendo a estas, no 

âmbito dos seus poderes para julgar a matéria de facto, fixar livremente a força 

probatória da prova pericial, nos termos dos artigos 389º do Código Civil e 489º do 

Código de Processo Civil. 

 

23-06-2021 

Proc. n.º 199/07.5TTVCT-E.G1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Leonor Rodrigues (Relatora) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 
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