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Taxa Sancionatória Excecional 

 

A decisão que condena em taxa sancionatória excecional é sempre suscetível de recurso, 

independentemente do valor da causa e da sucumbência, mas apenas em um grau; 

A invocação intempestiva de uma nulidade já sanada é conduta manifestamente 

improcedente que se enquadra no tipo legal do artigo 531°do CPC. 

 

09-02-2022 

Proc. n.º 158/12.6TTPTM-C.E1.S1 (4.ª Secção) 

Júlio Manuel Vieira Gomes  

Joaquim António Chambel Mourisco  

Maria Paula Sá Fernandes 

 

 

Acidente de trabalho 

Insolvência 

Entidade empregadora  

Fundo de Acidentes de Trabalho 

Ofensa do caso julgado 

 

1. O Fundo de Acidentes de Trabalho garante o pagamento das prestações que forem devidas 

por acidentes de trabalho sempre que, por motivo de incapacidade económica, não possam ser 

pagas pela entidade responsável. 

2. A intervenção do Fundo de Acidentes de Trabalho no processo é posterior ao trânsito em 

julgado da sentença que definiu os termos da responsabilidade da entidade empregadora. 

Sendo um terceiro nessa ação, o Fundo de Acidentes de Trabalho não teve a oportunidade de 

defender os seus interesses, pelo que deverá poder discutir se estão verificados os 
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pressupostos da transferência da responsabilidade e os concretos termos em que essa 

transferência deve ocorrer, designadamente se o âmbito e termos de responsabilização da 

entidade empregadora excedem ou não os termos e limites de responsabilização do Fundo de 

Acidentes de Trabalho, previstos no Decreto-Lei n.º 142/99, de 30 de abril. 

3. No entanto, no caso, não concordando o FAT, designadamente, com o pagamento das 

quantias relativas a título dos danos patrimoniais constantes da sentença condenatória de 

23.03.2018, deveria ter recorrido do despacho datado de 29.04.2020, que definiu os 

termos da transferência da responsabilidade da entidade empregadora para o FAT, no 

sentido de que relativamente ao valor da pensão o FAT não respondia pelo valor relativo ao 

seu agravamento, em resultado da inobservância por parte da entidade empregadora das regras 

de segurança no trabalho, mas responsabilizou ainda FAT por todas as demais prestações a 

título de danos patrimoniais em que a entidade empregadora do sinistrado foi condenada na 

referida sentença de 23.03.2018, transitada em julgado. 

4. Tendo o referido despacho de 29.04.2020, transitado em julgado, tem força obrigatória e 

vincula as partes, no caso o Sinistrado e o Fundo de Acidentes de Trabalho - artigo 619. ° 

do CPC. 

5. Deste modo, o acórdão do Tribunal da Relação ao julgar procedente a apelação, 

revogando o despacho recorrido proferido em 01.06.2020, alterou o sentido da decisão do 

despacho de 29.04.2020 que transitado em julgado, havia definido os termos em que a 

responsabilidade da entidade empregadora, definida na sentença condenatória de 

23.03.2018, havia sido transferida para o FAT, ao abrigo do DL n.°142/99, violando 

assim o caso julgado imposto pelas referidas decisões. 

 

09-02-2022 

Proc. n. º 1755/15.3T8CTB-D.C1. S1 (4.ª Secção) 

Maria Paula Sá Fernandes 

Leonor Cruz Rodrigues 

Júlio Manuel Vieira Gomes  
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Liquidação em execução de sentença 

Nulidade 

Omissão de pronúncia 

 

Não se pode remeter para a liquidação em execução de sentença a própria decisão sobre 

a existência de uma dívida, no caso, resultante de um eventual incumprimento de uma 

convenção coletiva. 

 

09-02-2022 

Proc. n.º 2896/17.8T8VIS.C1.S1 (4.ª Secção) 

Júlio Manuel Vieira Gomes  

Joaquim António Chambel Mourisco  

Maria Paula Sá Fernandes 

 

 

Revista excecional 

O artigo 672.° n.º 2 do CPC exige que o Recorrente identifique de modo preciso qual a 

questão (ou questões) em que seria necessária a intervenção do Supremo Tribunal de 

Justiça e as razões pelas quais a apreciação dessa questão (ou questões) seria claramente 

necessária para uma melhor aplicação do direito (alínea a) do n.º 1 do artigo 672.º), bem 

como que indique, sob pena de rejeição do recurso, as razões pelas quais os interesses em 

causa são de particular relevância social (alínea b) do n.º 1 do artigo 672.º). 

 

22-02-2022 

Proc. n.º 10830/17.9T8PRT.P1.S1 (4.ª Secção) 
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Júlio Manuel Vieira Gomes  

Joaquim António Chambel Mourisco  

Maria Paula Sá Fernandes 

 

 

Revista excecional 

 

São normas inderrogáveis da lei portuguesa, mormente para efeitos de aplicação do artigo 8.º 

n.°1 do Regulamento Roma I, as que respeitam à própria existência de um subsídio de férias e 

de um subsídio de Natal. 

 

22-02-2022 

Proc. n.º 2191/19.8T8PDL.LLS2 (Revista excecional – 4.ª Secção) 

Júlio Manuel Vieira Gomes  

Joaquim António Chambel Mourisco  

Maria Paula Sá Fernandes 

 

Revista excecional 

Interpretação de Convenção coletiva de trabalho 

 

Não é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito a apreciação da 

questão relativa à interpretação de uma cláusula de uma convenção coletiva, 

relativamente à qual não foi invocada qualquer controvérsia doutrinal ou jurisprudencial, 

sendo que a interpretação da mesma cláusula realizada pelo Acórdão recorrido tem pleno 

apoio na letra da cláusula. 

 

22-02-2022 

Proc. n.º 251/20.1T8PTM.E1.S2 (Revista excecional – 4.ª Secção) 
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Júlio Manuel Vieira Gomes  

Joaquim António Chambel Mourisco  

Maria Paula Sá Fernandes 

 

 

Revista excecional 

Admissibilidade  

Transmissão de estabelecimento 

Empresas 

Atividade de segurança privada 

 

1. Não existe qualquer contradição nos acórdãos invocados sobre o conceito de unidade 

económica para efeitos de transmissão de estabelecimento, ao abrigo do artigo 285. ° do 

CT, sendo que o que os faz divergir na solução final são os factos que estão subjacentes 

a cada um dos casos. 

2. Na jurisprudência de ambos aos acórdãos, está bem assente e no mesmo sentido, a 

questão jurídica essencial de que a sucessão de empresas de segurança na prestação de 

serviços de segurança acompanhada de equipamento essencial e de alguns trabalhadores 

da empresa anterior constitui transferência de estabelecimento para efeitos do artigo 285. 

° do CT. 

3. Não resulta por isso que a invocada questão jurídica, sobre a unidade económica no 

conceito de transmissão de estabelecimento entre empresas de segurança, imponha uma 

maior reflexão ou clarificação jurídica, não se verificando assim os invocados 

pressupostos para admissibilidade do recurso de revista excecional, a que se referem as 

alíneas a) e c) do n. °1 do art.º 672º do CPC. 

 

22-02-2022 

Proc. n.º 959/18.1T8BJA.El. SI (Revista  – 4.ª Secção) 
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Maria Paula Sá Fernandes 

Júlio Manuel Vieira Gomes  

Joaquim António Chambel Mourisco  

 

 

Processo disciplinar 

Citius 

Junção de documento 

 

1. A Portaria n° 280/2013 assenta no pressuposto de que o processo é eletrónico e que 

os atos devem ser apresentados em juízo por via eletrónica, só podendo sê-lo de forma 

distinta, quando tal se mostre impossível por limitações do próprio sistema, in casu, o 

limite de 10 MB. 

2. O processo disciplinar não é um documento por si só, mas um conjunto de um acervo 

documental variado, incluindo, em regra, uma nota de culpa, notificações, decisão final, 

autos de depoimentos e demais elementos instrutórios, entre outros. 

3. Sendo assim composto por vários documentos poderia ser dividido em grupos de 

documentos, tal como foi feito pela Ré, através de oito requerimentos sucessivos 

remetidos via Citius. Tendo tal junção repartida como fundamento a dimensão da 

totalidade dos documentos que compunham o referido processo disciplinar excedido os 

10 MB. 

4. Assim, estando o processo disciplinar junto aos autos, repartido por vários 

requerimentos entregues via Citius, sancionar esse comportamento, como se o referido 

processo não tivesse sido apresentado, só porque não o foi em papel junto da secretaria, 

ou enviado por telecópia, é contrário aos interesses da justiça, por dar prevalência a uma 

justiça formal em detrimento da justiça material. 

 

22-02-2022 
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Proc. n.º 1812/18.4T8BRR-C. L1.S1 (Revista - 4.ª Secção) 

Maria Paula Sá Fernandes 

Leonor Cruz Rodrigues 

Manuel Branquinho Dias 

 

 

Dupla conforme 

Omissão de pronúncia 

Excesso de pronúncia 

 

1. A reclamação não é um novo recurso e não é o meio processualmente adequado 

para invocar uma alegada contradição entre o Acórdão objeto da mesma e outros 

Acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal de Justiça. 

2. Não existe qualquer omissão de pronúncia quando o Supremo Tribunal de Justiça 

afirma que não existe, por parte do Tribunal da Relação, um dever de convidar o 

Recorrente a aperfeiçoar o recurso da decisão da matéria de facto, tendo, por 

conseguinte, conhecido e decidido essa questão. 

3. Havendo dupla conformidade, a mesma não é afastada pela invocação pelo 

Recorrente de alegados erros de julgamento na decisão da matéria de facto que teriam 

sido cometidos pelas instâncias. 

4. Muito embora o recurso de revista possa ter por fundamento nulidades, como 

resulta do artigo 674. °, n.º 1, alínea c) do CPC, a questão da admissibilidade da revista 

é decidida "a montante" por aplicação, designadamente, do artigo 671. ° do CPC. 

 

22-02-2022 

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

Júlio Manuel Vieira Gomes  

Joaquim António Chambel 

Maria Paula Sá Fernandes 
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Inadmissibilidade 

Recurso 

 

Não sendo admissível recurso de revista, a decisão do Tribunal da Relação que conheceu 

e negou a existência de quaisquer nulidades não é sindicável por este Supremo Tribunal 

de Justiça. 

 

22-02-2022 

Proc. n.º 2003/18.0T8BCL.G1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Júlio Manuel Vieira Gomes  

Joaquim António Chambel 

Maria Paula Sá Fernandes 

 

Revista excecional 

Valor da causa 

 

A admissibilidade da revista excecional depende da verificação dos pressupostos comuns, 

designadamente os respeitantes ao valor da causa ou da sucumbência (artigo 629. ° n.º 1 do 

CPC). 

 

22-02-2022 

Proc. n.º 682/20.7T8BRG.G1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Júlio Manuel Vieira Gomes  

Joaquim António Chambel 

Maria Paula Sá Fernandes 
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