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Impugnação da matéria de facto 

Questão Nova   

Admissibilidade de recurso 

Factos Conclusivos 

Poderes da Relação 

Acidente de trabalho 

Violação de regras de segurança 

Responsabilidade Agravada 

 

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 674.º, 

n.º 3, e 682.º, n.º 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. São excepções a esta regra a existência de uma disposição expressa de lei que exija 

certa espécie de prova para a existência do facto ou que fixe a força de determinado 

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

de prova (prova vinculada ou tarifada). 

III. Não é lícito invocar nos recursos questões que não tenham sido objecto de 

apreciação da decisão recorrida, pois os recursos são meros meios de impugnação 

das decisões judiciais pelos quais se visa a sua reapreciação e consequente alteração 

e/ou revogação. 

IV. As patologias ocorridas no plano da decisão de facto não configuram nenhuma das 

nulidades da sentença, previstas no artigo 615.º do CPC. 

V. A Relação, no julgamento da matéria de facto que lhe cumpre efectuar, nos termos 

do artigo 607.º, n.º 2 e 3, do Código de Processo Civil, por remissão do n.º 2 do seu 

artigo 663.º, n.º 2, e no uso do poder-dever conferido pelo artigo 662.º, n.º 1, daquele 

Código, não está sujeita às alegações das partes, podendo alterar, no 
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condicionalismo previsto nas ditas normas a matéria de facto fixada pelo tribunal 

de 1.ª instância, desde que funde a decisão nos factos alegados pelas partes. 

VI. A responsabilidade, principal e agravada, do empregador pode ter dois fundamentos 

autónomos: (i) um comportamento culposo da sua parte; (ii) a violação, pelo mesmo 

empregador, de preceitos legais ou regulamentares ou de directrizes sobre higiene 

e segurança no trabalho. 

VII. A responsabilidade agravada do empregador com fundamento na violação de 

preceitos legais ou regulamentares ou de directrizes sobre higiene e segurança no 

trabalho pressupõe a verificação dos seguintes requisitos: (i) que sobre o 

empregador recaia o dever de observar determinadas regras de comportamento, cuja 

observância teria impedido, segura ou muito provavelmente, a consumação do 

evento, assim se omitindo o cuidado exigível a um empregador normal; (ii) que 

entre essa conduta omissiva e o acidente intercorra um nexo de causalidade 

adequada. 

VIII. A ausência de normas concretas que especificamente regulem a actividade em causa 

não conduz, necessariamente, ao vazio normativo e, consequentemente à 

impossibilidade de imputação da responsabilidade agravada por esse facto, havendo 

neste caso que indagar junto dos normativos de maior generalidade e amplitude 

regulativa acerca da capacidade e possibilidade de neles se enquadrar o 

circunstancialismo em causa. 

IX. No âmbito da vigência da Lei n.º 98/2009, de 4 de Setembro (LAT), a reparação 

dos danos emergentes de acidente de trabalho recai, necessariamente, sobre o 

empregador do sinistrado, ainda que os factos integradores da violação dos 

dispositivos relativos à segurança, higiene e saúde no trabalho sejam imputáveis a 

um terceiro. 

 

15-09-2021 

Proc. n.º 559/18.6T8VIS.C1.S1 (Revista– 4.ª Secção) 
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Leonor Cruz Rodrigues 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

 

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 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 redacção 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. 

 

15-09-2021 

Proc. n.º 22095/20.1T8BRR.S1 (Revista– 4.ª Secção) 
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Leonor Cruz Rodrigues 

Júlio Gomes  

Chambel Mourisco 

 

Trabalho suplementar  

Banco de horas 

Tempo de trabalho 

Redução 

Condenação em quantia a liquidar 

 

I. Todas as horas de trabalho prestadas pelo Autor para além dos limites acordados 

no Banco de horas, que coincidem com os limites impostos por lei – 10 horas por 

dia, 50 horas por semana, 150 horas por ano – têm de ser pagas como trabalho 

suplementar. 

II. O trabalhador provou o horário e tempo de trabalho que lhe tinha sido fixado, bem 

como as horas de trabalho que prestou para além desse limite, conseguindo 

demonstrar, de forma inequívoca, o seu direito. 

III. A Ré, ao invés, não conseguiu provar quais os dias e horas em que o trabalhador 

não prestou trabalho como forma de compensação do trabalho prestado em 

acréscimo, sabendo-se apenas que terão ocorrido algumas compensações, não 

sendo, porém, possível identificar quais as reduções de serviço que ocorreram com 

o propósito de compensação. 

IV. Assim, o Tribunal da Relação decidiu em conformidade com o disposto no art.° 

609.°, n.º s 1 e 2 do Código de Processo Civil, ou seja, condenou no que se vier a 

liquidar em sede de incidente de liquidação, até ao montante máximo de € 

32.192,15, por ser este o pedido do Autor. 

 

15-09-2021 
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Proc. n.º 15137/17.9T8SNT.L1.S1 (Revista– 4.ª Secção) 

Maria Paula Sá Fernandes 

Júlio Gomes  

Chambel Mourisco 

 

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 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 redacção 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. 

 

15-09-2021 
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Proc. n.º 19922/19.9T8PRT.P1.S1 (Revista– 4.ª Secção) 

Leonor Cruz Rodrigues 

Júlio Gomes  

Chambel Mourisco 

 

Acidente de trabalho 

Trabalhador independente 

Seguro facultativo  

Seguro de acidentes de trabalho 

Prazo de caducidade 

 

I. Requerente sofreu um acidente em 26 de agosto de 1997, altura em que exercia a 

sua profissão por conta própria na área da construção civil, tendo celebrado com a 

Requerida um seguro no ramo acidentes de trabalho, que tinha como objeto a 

atividade laboral do próprio tomador de seguro. 

II. À data, o acidente não estava abrangido pelo regime legal então em vigor relativo 

aos acidentes de trabalho, definido pela Lei n.º 2127, de 3 de agosto de 1965, cujo 

âmbito de aplicação visava exclusivamente a proteção dos trabalhadores por conta 

de outrem. 

III. Todavia, não havia qualquer impedimento que um trabalhador independente ou por 

conta própria celebrasse com uma seguradora um seguro facultativo para reparar os 

danos que eventualmente sofresse em virtude de acidentes verificados no âmbito do 

seu exercício profissional. Foi o que sucedeu no caso dos autos. 

IV. No entanto, a declaração negocial das partes, constante do contrato de seguro 

celebrado, não consubstancia uma inequívoca declaração negocial no sentido de 

submeter a reparação do acidente dos autos a todo o regime jurídico da Lei dos 

Acidentes de Trabalho aprovada pela referida Lei n.º 2127, muito concretamente ao 

prazo de caducidade previsto no n.º 2 da respetiva Base XXII, mas, apenas, 
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relativamente à forma de cálculo dos montantes indemnizatórios devidos em 

consequência do acidente. 

V. Deste modo, temos de concluir no sentido da inaplicabilidade, ao caso dos autos, 

do prazo de caducidade de 10 anos, previsto no n.º 2 da Base XXII da Lei dos 

Acidentes de Trabalho, aprovada pela referida Lei n.º 2127. 

 

15-09-2021 

Proc. n.º 5515/15.3T8OAZ.P1.S1 (Revista– 4.ª Secção) 

Maria Paula Sá Fernandes 

Leonor Cruz Rodrigues 

Júlio Gomes  

 

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.° do Código de Processo Civil, quanto perante o mesmo 

quadro fático, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de 

direito, os acórdãos recorrido e fundamento estão em contradição no que concerne à 

aplicação das disposições finais e transitórias de um Acordo de Empresa, em matéria do 

nível de maturidade de um nível salarial de uma determinada categoria profissional. 

 

15-09-2021 

Proc. n.º 22803/19.2T8LSB.Ll. S2 (Revista– 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco 

Júlio Gomes  

Maria Paula Sá Fernandes 
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Transmissão de unidade económica 

Reenvio Prejudicial 

 

Procede-se ao reenvio para o Tribunal de Justiça para esclarecer se: 

a) A falta de relação contratual entre os sucessivos prestadores de um serviço (no 

caso dos autos de segurança) para o mesmo cliente é ainda um indício da 

inexistência de transmissão de unidade económica. 

b) A circunstância de o cliente continuar a disponibilizar alguns bens é um indício 

relevante apesar de tais bens serem de reduzido significado económico no 

conjunto da operação e de não ser economicamente racional exigir a sua 

substituição? 

c) Ao atender-se na ponderação dos indícios ao escopo da Diretiva deve invocar-se 

apenas a proteção dos trabalhadores ou atender igualmente à necessidade de um 

justo equilíbrio entre os interesses dos trabalhadores e os interesses do 

cessionário? 

 

15-09-2021 

Proc. n.º 445/19.2T8VLG.P1.S1 (Revista– 4.ª Secção) 

Júlio Gomes  

Chambel Mourisco 

Maria Paula Sá Fernandes 

 

Oposição de acórdãos 

Acórdão uniformizador de jurisprudência 

Decisão contra jurisprudência fixada  

Contrato de seguro 

Folha de férias 
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I. A regra especial de recorribilidade das decisões prevista no art. 629.º, n.º 2, al. c), 

do CPC (recurso de decisão contra jurisprudência uniformizada) apenas tem 

aplicação quando as decisões se encontrem em oposição frontal com o decidido em 

AUJ e exista identidade substancial relativamente à questão de direito objecto de 

apreciação, sendo irrelevante para este efeito a contradição meramente implícita ou 

pressuposta. 

II. A caracterização dessa contradição impõe que, em ambos os processos, se verifique 

uma relação de identidade quanto à questão de direito essencial, no âmbito de um 

quadro normativo substancialmente idêntico e que a resposta dada pela Relação a 

essa questão tenha sido diversa e frontal à que foi assumida no AUJ. 

III. Não ocorre contraditoriedade entre o decidido no Acórdão Uniformizador de 

Jurisprudência n.º 10/2001, de 21.11.2001, segundo o qual "no contrato de seguro 

de acidentes de trabalho, na modalidade de prémio variável, a omissão do 

trabalhador sinistrado nas folhas deferias remetidas mensalmente pela entidade 

patronal à seguradora, não gera a nulidade do contrato nos termos do artigo 429.º 

do Código Comercial, antes determina a não cobertura do trabalhador pelo 

contrato de seguro", e no acórdão recorrido, segundo o qual o não envio das folhas, 

a omissão pura e simples de envio de folha de férias, sem que a seguradora tivesse 

reagido a esse facto e mantendo-se o contrato válido e eficaz, não pode esta invocar 

esse facto para excluir a sua responsabilidade relativamente ao sinistrado. 

 

29-09-2021 

Proc. n.º 1680/17.3T8VRL.G1.S1 (Revista– 4.ª Secção) 

Leonor Cruz Rodrigues 

Júlio Gomes  

Chambel Mourisco 
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Responsabilidade solidária 

Património autónomo 

Princípio da igualdade 

 

I. Um Fundo de Capital de Risco, património autónomo, sem personalidade jurídica, 

mas dotado de personalidade judiciária, detentor da maioria do capital social do 

empregador, não sendo uma sociedade comercial, não responde solidariamente com 

o empregador por crédito emergente de contrato de trabalho, ou da sua violação ou 

cessação vencido há mais de três meses, nos termos do art.º 334.º do Código do 

Trabalho. 

II. Esta solução legal limitadora, no que concerne aos Fundos de Capital de Risco, 

patrimónios autónomos, sem personalidade jurídica, mas dotados de personalidade 

judiciária, não cria uma situação de tratamento desigual, entre os trabalhadores 

cujos empregadores sejam detidos por sociedades comerciais e, os outros, que 

sejam detidos por Fundos de Capital de Risco, ao ponto de se poder considerar 

existir uma violação do princípio da igualdade, previsto no art.º 13.º da CRP. 

III. A natureza jurídica dos fundos de capitais de risco, entidades sem personalidade 

jurídica, é diferente da natureza jurídica das sociedades comerciais. Os Fundos de 

Capital de Risco, ao contrário das sociedades comerciais, não têm poder de decisão 

que possa interferir na gestão da sociedade em que detêm capital social, daí que o 

legislador não tenha estendido a estas entidades a responsabilidade solidária nos 

moldes previstos no art.º 334.º do Código do Trabalho. 

 

29-09-2021 

Proc. n.º 3610/18.6T8CSC.L1.S1 (Revista– 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco 

Maria Paula Sá Fernandes 

Leonor Cruz Rodrigues 
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Processo de trabalho 

Liquidação em execução de sentença 

Recurso de apelação 

Prazo de interposição do recurso 

 

Da decisão final proferida em incidente de liquidação em processo laboral, até às 

alterações introduzidas pela Lei n.º 107/2019, cabe recurso de apelação, nos termos do 

artigo 79.°-A, n.º 2, al. i) do Código de Processo do Trabalho, na redacção do DL n.º 

295/2009, de 13/10, o qual, nos termos do art.º 80.°, n.ºs 2 e 3 do mesmo Código, deve 

ser interposto no prazo de 10 dias, ou, se o mesmo tiver por objecto a reapreciação da 

prova gravada, no prazo de 20 dias. 

 

29-09-2021 

Proc. n.º 3937/09.8TTLSB.2.1.S1 (Revista– 4.ª Secção) 

Maria Paula Sá Fernandes 

Leonor Cruz Rodrigues 

Júlio Gomes  

 

Justa causa de despedimento 

 

Cabendo ao empregador o ónus da prova da justa causa, terá este para provar a 

existência de um furto alegar e provar a existência de uma perda patrimonial. 

 

29-09-2021 

Proc. n.º 5999/19.0T8FNC.L1.S1 (Revista– 4.ª Secção) 

Júlio Gomes  

Chambel Mourisco 

Maria Paula Sá Fernandes 



 

 

Sumários de Acórdãos da Secção Social 

 

 Setembro de 2021 12 

 

 

Portarias de condições do trabalho 

Portaria n. º 736/2006, de 26 de julho 

 

I. As portarias de condições do trabalho têm uma natureza residual prevalecendo 

relativamente a estas, as portarias de extensão e, relativamente a estas, os 

instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho negociais, como decorre do 

artigo 3.º, n.º 2 do Código do Trabalho. 

II. O objetivo deste tipo de portarias é o de estabelecer a regulamentação laboral 

coletiva em áreas económicas ou setores de atividade vedados à contratação 

coletiva ou em situações em que podendo haver contratação coletiva, não há 

associações sindicais ou de empregadores. 

III. No caso, estando a Ré, por força da atividade que exerce, em condições de se filiar 

numa associação de empregadores, Associação Portuguesa de Hospitalização 

Privada, deverá considerar-se excluída do âmbito de aplicação da Portaria n.º 

736/2006, de 26 de julho, que aprovou o regulamento de condições mínimas para 

os trabalhadores administrativos, onde se prevê, expressamente, na alínea b) do n.º 

3 do seu artigo 1.º, que os empregadores que se possam filiar em associação de 

empregadores legalmente constituída são excluídos do seu âmbito de aplicação. 

 

29-09-2021 

Proc. n.º 7814/18.3T8VNG.P1.S1 (Revista– 4.ª Secção) 

Maria Paula Sá Fernandes 

Leonor Cruz Rodrigues 

Júlio Gomes  
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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. 

 

29-09-2021 

Proc. n.º 17792/19.6T8PRT.P1.S1 (Revista– 4.ª Secção) 

Júlio Gomes  

Chambel Mourisco 

Maria Paula Sá Fernandes 

 

Pensão de reforma 

Bancário 

Contribuições para a Segurança Social 

 

I. O número 3.º da cláusula n.º 136.º 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.º do ACT 
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para o sector bancário de 2016, com redacção 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. 

 

29-09-2021 

Proc. n.º 23235/19.8T8LSB.L1.S1 (Revista– 4.ª Secção) 

Leonor Cruz Rodrigues 

Júlio Gomes  

Chambel Mourisco 

 

Revista excecional 

Relevância jurídica 

Interesses de particular relevância social 

 

É de rejeitar liminarmente o recurso de revista excecional quando não foram indicadas 

razões concretas e objetivas reveladoras de eventual complexidade ou controvérsia 

jurisprudencial ou doutrinária da questão, com a consequente necessidade de uma 

apreciação excecional com o objetivo de encontrar uma solução orientadora de casos 

semelhantes. 

 

29-09-2021 

Proc. n.º 2948/19.0T8PRT.P1. S2 

Chambel Mourisco 

Maria Paula Sá Fernandes 

Júlio Gomes  



 

 

Sumários de Acórdãos da Secção Social 

 

 Setembro de 2021 15 

 

A 

Acidente de trabalho .................................. 1, 6 

Acórdão uniformizador de jurisprudência .. 8 

Admissibilidade de recurso ............................ 1 

B 

Bancário .................................................3, 5, 13 

Banco de horas................................................. 4 

C 

Condenação em quantia a liquidar ................. 4 

Contrato de seguro ......................................... 9 

Contribuições para a Segurança Social ... 3, 5, 

13 

D 

Decisão contra jurisprudência fixada ........... 9 

F 

Factos Conclusivos ......................................... 1 

Folha de férias ................................................. 9 

I 

Impugnação da matéria de facto ................... 1 

Interesses de particular relevância social ... 14 

Interpretação de convenção coletiva de 

trabalho ..................................................... 13 

J 

Justa causa de despedimento ....................... 11 

L 

Liquidação em execução de sentença .......... 11 

O 

Oposição de acórdãos ..................................... 8 

Oposição de julgados ...................................... 7 

P 

Património autónomo ................................... 10 

Pensão de reforma................................. 3, 5, 13 

Poderes da Relação ......................................... 1 

Portaria n. º 736/2006, de 26 de julho .......... 12 

Portarias de condições do trabalho ............. 12 

Prazo de caducidade ....................................... 6 

Prazo de interposição do recurso ................. 11 

Princípio da igualdade .................................. 10 

Processo de trabalho ..................................... 11 

Q 

Questão Nova ................................................... 1 

R 

Recurso de apelação ...................................... 11 

Redução ............................................................ 4 

Reenvio Prejudicial ......................................... 8 

Relevância jurídica ....................................... 14 

Responsabilidade Agravada ........................... 1 

Responsabilidade solidária ........................... 10 

Revista excecional ..................................... 7, 14 

S 

Seguro de acidentes de trabalho .................... 6 

Seguro facultativo ........................................... 6 

T 

Tempo de trabalho ........................................... 4 

Trabalhador independente ............................. 6 

Trabalho suplementar ...................................... 4 

Transmissão de unidade económica .............. 8 

V 

Violação de regras de segurança .................... 1 

 

 


