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Interpretação da convenção coletiva de trabalho 

 

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

o limite da mesma; 

2.  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. 

 

13-01-2022 

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

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

 

 

Competência internacional 

 

1. Atendendo à data de participação do acidente (2008) e ao Regulamento (CE) 

N.º 44/2001 do Conselho de 22 de dezembro de 2000, então em vigor, mais 

precisamente ao seu artigo 4.º, n.º 1 e ao seu artigo 18.°, não tendo o empregador 

sede em Portugal ou qualquer outros Estado-Membro, nem, aliás, qualquer filial 

ou sucursal, a competência internacional dos tribunais de trabalho portugueses 

para conhecer de um acidente de trabalho decorre dos artigos 10.° e 15.° do 

Código do Processo de Trabalho aprovado pelo Decreto-Lei n.º 480/99 de 9 de 

novembro com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 323/2001 de 17/12 

e Decreto-Lei n.º 38/2003 de 08/03, então em vigor. 
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2.  Se o Recorrente na sua própria contestação não impugnou que o trabalhador 

tivesse residência permanente em Portugal, não pode agora pretender impugnar tal 

facto no recurso. 

 

13-01-2022 

Proc. n.º 368/08.0TTFUN.L1.S1-A (4.ª Secção) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

 

 

Impugnação da matéria de facto 

Recurso em matéria de facto 

 

1.  As coordenadas estabelecidas pelo Supremo Tribunal de Justiça no que 

concerne à interpretação do disposto no artigo 690.° do Código de Processo Civil, 

referente ao ónus a cargo do recorrente que impugne a decisão relativa à matéria 

de facto, visam evitar soluções que possam conduzir a uma repetição total do 

julgamento, em virtude de recursos genéricos contra uma decisão da matéria de 

facto alegadamente errada, observando-se assim a opção do legislador de 

viabilizar apenas uma reapreciação de questões concretas, relativamente às quais 

sejam manifestadas e concretizadas divergências por parte do recorrente, 

permitindo deste modo um efetivo exercício do contraditório por parte do 

recorrido. 

2.  A verificação do cumprimento dos ónus de alegação, previstos no artigo 

640.° do Código de Processo Civil, no que respeita aos aspetos de ordem formal, 

deve ser norteada pelo princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo 

em conta o caso concreto, o número de factos impugnados e o número de meios de 
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prova, nomeadamente depoimentos, devendo evitar-se formalismos excessivos. 

 

13-01-2022 

Proc. n.º 417/18.4T8PNF.P1.S1 (4.ª Secção) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

Leonor Cruz Rodrigues 

 

 

Revista excecional 

Oposição de julgados 

 

1. Existe fundamento para a admissibilidade do recurso de revista excecional, 

nos termos da alínea c) do n.º l do artigo 672.° do CPC, quando se verifica 

contradição entre dois acórdãos das Relações sobre a mesma questão de direito, 

nomeadamente quando, a respeito da interpretação da mesma cláusula de uma 

convenção coletiva, o acórdão recorrido atende, apenas, ao tempo e não ao valor 

das contribuições efetuadas, para o cálculo da diferença de benefícios a suportar 

pelo Banco/empregador, e o acórdão fundamento atende ao tempo e ao valor das 

contribuições. 

2. A circunstância de o acórdão recorrido seguir a jurisprudência recente e 

reiterada do Supremo Tribunal de Justiça não é obstáculo à admissibilidade da 

revista excecional, na ausência de um acórdão de uniformização de jurisprudência. 

 

13-01-2022 

Proc. n.º 598/20.7T8MTS.P1.S2 (Revista excecional – 4.ª Secção) 

Paula Sá Fernandes 

Chambel Mourisco 
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Júlio Gomes 

 

 

Aplicação da lei no tempo 

Usos da empresa 

Justa causa de despedimento 

Oposição 

Reintegração 

 

1.  Em matéria de férias - matéria que não consta de qualquer uma das exceções 

referidas no artigo 7.º n.º 1 da Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro - o Código do 

Trabalho aprovado pela referida Lei n.º 7/2009 aplica-se aos contratos de trabalho, 

mesmo que celebrados antes da sua entrada em vigor; 

2.  Não constitui um uso laboral uma prática tolerada ou suportada pelos 

trabalhadores - que, aliás, manifestaram reiteradamente o seu descontentamento 

com a mesma; 

3.  O exercício pelo trabalhador dos seus direitos em matéria de férias, nos 

termos que resultam dos factos provados, não é sequer uma infração disciplinar e 

muito menos justa causa de despedimento; 

4.  Se o empregador se opuser à reintegração, sendo o despedimento ilícito, tal 

oposição determina a aplicação do artigo 392.° do CT, mesmo que o trabalhador 

não opte pela reintegração. 

 

13-01-2022 

Proc. n.º 618/20.5T8VRL.G1.S1 (4.ª Secção) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 
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Convite ao aperfeiçoamento 

Poderes da Relação 

Impugnação da matéria de facto 

 

1. Não existe quanto ao recurso em matéria de facto, despacho de 

aperfeiçoamento; 

2. A decisão do Tribunal da Relação quanto ao exercício dos poderes que lhe 

são conferidos pelo n.2 2 do artigo 662.e do CPC não é suscetível de recurso para 

o Supremo Tribunal de Justiça, como decorre inequivocamente do disposto no n.s 

5 desse mesmo artigo 662.9 do CPC; 

3. Se, em homenagem a uma compreensão material, e não puramente 

formalista, do artigo 640.s do CPC o Tribunal da Relação decidiu que não havia 

necessidade de exigir uma maior concretização dos factos e dos meios de prova, 

essa decisão não merece censura, tanto mais que o Recorrente não alega nem 

demonstra qualquer aspeto em que tenha sido inviabilizado o contraditório. 

 

13-01-2022 

Proc. n.º 1276/16.7T8CSC.L2.S1 (4.ª Secção) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

 

 

Contrato de Trabalho 

Administração Pública 

Nulidade 

Má Fé 
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Indemnização 

 

I - A invocação da nulidade de contrato de trabalho, seguida da sua cessação, 

pela parte que esteja de má fé, consistindo esta na celebração ou na manutenção 

do contrato com o conhecimento da causa da invalidade, confere o direito a 

indemnização conforme previsto no artigo 123.º, n.º 3, do Código do Trabalho de 

2009. 

II  - Consistindo a causa da invalidade invocada na inobservância do regime 

jurídico da contratação de pessoal pela Administração Pública (inexistência de 

processo prévio de selecção), por parte de uma pessoa colectiva de direito público 

integrando a administração local do Estado, é de afirmar que o 

empregador/Estado, tendo obrigação de conhecer e não podendo ignorar a lei 

aplicável em matéria de recrutamento e contratação de pessoal para a 

Administração Pública, conhecia a causa da invalidade. 

III - Cessando o contrato por invocação da nulidade por parte do 

empregador/Estado, com conhecimento da causa da nulidade, deve este 

considerar-se de má fé. 

IV - Nesse caso, estando a parte contrária de boa fé, tem direito à indemnização 

de antiguidade prevista no artigo 392.º, n° 3, do Código do Trabalho, ex vi do 

artigo 123.º, n.º 3, do mesmo Código. 

 

13-01-2022 

Proc. n.º 1551/18.6T8CVL.C1.S1 (4.ª Secção) 

Leonor Cruz Rodrigues 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

 

 



 

 

Sumários de Acórdãos da Secção Social 

 

 Janeiro de 2022 7 

 

 

Revista excecional 

Oposição de julgados 

 

1. Existe fundamento para a admissibilidade do recurso de revista excecional 

nos termos da aliena c) do n.º l do artigo 672.° do CPC, quando se se verifica 

contradição entre dois acórdãos das Relações sobre a mesma questão de direito, 

nomeadamente quando, a respeito da interpretação da mesma cláusula de uma 

convenção coletiva, o acórdão recorrido atende, apenas, ao tempo e não ao valor 

das contribuições efetuadas para o cálculo da diferença de benefícios a suportar 

pelo Banco/empregador e o acórdão fundamento atende ao tempo e ao valor das 

contribuições. 

2. A circunstância de o acórdão recorrido seguir a jurisprudência recente e 

reiterada do Supremo Tribunal de Justiça não é obstáculo à admissibilidade da 

revista excecional, na ausência de um acórdão de uniformização de jurisprudência. 

 

13-01-2022 

Proc. n.º 3817/19.9T8MTS.P1.S2 (Revista excecional – 4.ª Secção) 

Paula Sá Fernandes 

Chambel Mourisco 

Júlio Gomes 

 

 

Recurso de Revista 

Admissibilidade 

Valor da Causa 

Inconstitucionalidade 
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I - A lei processual civil consagra, quanto à admissibilidade de recurso, um 

regime que o faz depender, cumulativamente, do valor da causa (alçada) e do 

valor da sucumbência (da perda, do decaimento relativamente ao(s) pedido(s) 

formulado(s)), relevando, no entanto, apenas aquele, em caso de fundada dúvida 

sobre este. 

II- O recurso de revista excepcional 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 seja admissível em face da dupla 

conformidade de julgados, nos termos do art. 671.º, n.º 3, do CPC, e desde que se 

verifique um dos requisitos consagrados no art. 672.º, n.º 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, exigidas nos termos enunciados pelo n.º 1, do art. 629.º, 

do CPC. 

III - O eventual direito das partes a recorrerem ao Supremo Tribunal de Justiça, 

está totalmente dependente de normas conformadoras do legislador ordinário e 

que transcendem o direito consagrado no artigo 20.º da Constituição da República 

Portuguesa. 

IV - No que toca à limitação do recurso em função das alçadas, à 

irrecorribilidade em função da relação entre o valor da acção e a alçada dos 

tribunais, o Tribunal Constitucional sempre entendeu que esse critério não ofende 

o princípio constitucional de acesso ao direito e aos tribunais consagrado no artigo 

20.º da Constituição da República Portuguesa. 

V - Na vertente do princípio da igualdade consagrado no artigo 13.º da 

Constituição, segundo jurisprudência do Tribunal Constitucional, no processo civil 

o que o legislador tem de assegurar sempre a todos, sem discriminação de ordem 

económica, é o acesso a um grau de jurisdição, e, prevendo a lei que o acesso à via 



 

 

Sumários de Acórdãos da Secção Social 

 

 Janeiro de 2022 9 

 

judiciária em mais do que um grau, que seja garantido que o acesso a elas se faça 

sem discriminação alguma, proibindo o arbítrio no estabelecimento do critério de 

recorribilidade. 

VI - As normas dos artigos 629.º, n.º l, e 672.º, do Código de Processo Civil, na 

interpretação perfilhada, não enfermam de inconstitucionalidade. 

 

26-01-2022 

Proc. n.º 1028/19.2T8VRL.G1.S1 (4.ª Secção) 

Leonor Cruz Rodrigues 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

 

 

Valor da ação 

 

O Supremo Tribunal de Justiça carece de competência para alterar o valor da 

causa, mormente para efeitos de alçada. 

 

26-01-2022 

Proc. n.º 2056/18.0T8BRR-A.L1.S1 (4.ª Secção) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

 

 

Caso Julgado 

Aproveitamento do recurso aos não recorrentes 
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1.   Estando em jogo o reembolso da Segurança Social de quantias despendidas 

a favor de um sinistrado em um acidente de trabalho e respeitantes à reparação dos 

danos por ele sofridos em consequência do referido acidente, o interesse da 

Segurança Social é essencialmente dependente do interesse do sinistrado, para 

efeitos de aplicação do artigo 634.º n.º 2, alínea b) do CPC; 

2.   Tendo o recurso sido admitido por ter sido invocada violação do caso 

julgado, independentemente do valor da causa e da sucumbência, por força do 

disposto no artigo 629.º n.º 2 alínea a) e verificando-se que a alegada violação não 

ocorreu, não pode este Tribunal, atendendo ao disposto no n.º 1 do artigo 629.° do 

CPC conhecer do remanescente do recurso quando o valor da sucumbência não o 

permite. 

 

26-01-2022 

Proc. n.º 4239/17.1T8GMR.G1.S1 (4.ª Secção) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

 

 

Justa causa de resolução 

Suspensão preventiva 

Abuso de direito 

 

1.   A falta de cumprimento pontual da retribuição, sendo a violação de um dos 

principais deveres do empregador, é justa causa de resolução do contrato pelo 

trabalhador, independentemente de este último depender ou não dessa retribuição 

para a sua sobrevivência. 

2.   A presunção inilidível de culpa, consagrada no artigo 394.°, n.° 5, do CT, 
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aplica-se também em casos em que o trabalhador se encontrava suspenso 

preventivamente, quando não lhe foi paga a retribuição. 

3.   Deve rejeitar-se a ideia de que só porque o trabalhador foi acusado da 

prática de uma infração e estava pendente um procedimento disciplinar, agiria em 

abuso do direito por pretender resolver o seu contrato de trabalho pela violação 

dos seus direitos e deveria esperar sem reação pelo desfecho do referido 

procedimento disciplinar. 

 

26-01-2022 

Proc. n.º 8910/18.2T8LSB.L1.S1 (4.ª Secção) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes (voto de vencido) 

 

 

Revista excecional 

Rejeição de recurso 

Despacho sobre a admissão de recurso 

 

l. É de rejeitar liminarmente o recurso de revista excecional interposto pelo 

recorrente, em virtude de não ter concretizado, relativamente à alínea a) do n.º 1 

do artigo 672.º do Código do Processo Civil, quaisquer razões que permitam a 

caracterização da questão suscitada como uma questão que, pela sua relevância 

jurídica, seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito. 

2. As consequências da sucessão no tempo de acordos de empresa na 

modelação do conteúdo de situação jurídica, constitui matéria que se refere o 

artigo 503.º do Código do Trabalho, há muito regulada no nosso ordenamento 

jurídico, que não coloca dúvidas ou divergências de relevo, doutrinárias ou 
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jurisprudenciais, e relativamente à qual não se encontra associada especial 

complexidade ou dificuldade na sua aplicação, que o recorrente também não 

concretiza. 

 

26-01-2022 

Proc. n.º 10658/19.1T8LSB.L1.S2 (Revista excecional – 4.ª Secção) 

Paula Sá Fernandes 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

 

 

Revista excecional 

Rejeição de recurso 

Despacho sobre a admissão de recurso 

 

l. É de rejeitar liminarmente o recurso de revista excecional interposto pelo 

recorrente, em virtude de não ter concretizado, relativamente à alínea a) do n.º 1 

do artigo 672.º do Código do Processo Civil, quaisquer razões que permitam a 

caracterização da questão suscitada como uma questão que, pela sua relevância 

jurídica, seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito. 

2. As consequências da sucessão no tempo de acordos de empresa na 

modelação do conteúdo de situação jurídica, constitui matéria que se refere o 

artigo 503.º do Código do Trabalho, há muito regulada no nosso ordenamento 

jurídico, que não coloca dúvidas ou divergências de relevo, doutrinárias ou 

jurisprudenciais, e relativamente à qual não se encontra associada especial 

complexidade ou dificuldade na sua aplicação que o recorrente também não 

concretiza. 
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26-01-2022 

Proc. n.º 12959/19.0T8LSB.L1.S2 (Revista excecional – 4.ª Secção) 

Paula Sá Fernandes 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

 

 

Revista excecional 

Rejeição de recurso 

Despacho sobre a admissão de recurso 

 

l. É de rejeitar liminarmente o recurso de revista excecional interposto pelo 

recorrente, em virtude de não ter concretizado, relativamente à alínea a) do n.º 1 

do artigo 672.º do Código do Processo Civil, quaisquer razões que permitam a 

caracterização da questão suscitada como uma questão que, pela sua relevância 

jurídica, seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito. 

2.As consequências da sucessão no tempo de acordos de empresa na modelação 

do conteúdo de situação jurídica, constitui matéria que se refere o artigo 503.º do 

Código do Trabalho, há muito regulada no nosso ordenamento jurídico, que não 

coloca dúvidas ou divergências de relevo, doutrinárias ou jurisprudenciais, e 

relativamente à qual não se encontra associada especial complexidade ou 

dificuldade na aplicação, que o recorrente também não concretiza. 

 

26-01-2022 

Proc. n.º 12962/19.0 T8LSB.L1.S2 (Revista excecional – 4.ª Secção) 

Paula Sá Fernandes 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 
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Valor da ação 

Coligação ativa 

 

1.  O artigo 5.º do Código do Processo de Trabalho distingue a representação 

pelo sindicato de interesses coletivos de outras situações em que o sindicato 

intervém em representação e substituição de trabalhadores que o autorizam a fazê-

lo na defesa dos seus direitos individuais. 

2.  Nesta última hipótese não só os trabalhadores poderiam ter intentado 

individualmente as respetivas ações como a legitimidade do sindicato depende da 

autorização, ou, pelo menos, da ausência de oposição dos trabalhadores em causa, 

por estarem em jogo direitos individuais destes. 

3.  Em tal caso, ainda que em juízo se encontre um Sindicato, em representação 

da pluralidade de partes do lado ativo, na medida em que há cumulação de várias 

ações conexas, que poderiam ter sido propostas individualmente por cada um dos 

trabalhadores, o valor da causa a atender para efeitos de alçada é o valor de cada 

uma das ações coligadas e não a soma do valor de todas elas. 

 

26-01-2022 

Proc. n.º 13702/20.6T8LSB.L1.S1 (4.ª Secção) 

Júlio Gomes 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 
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