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Uniformização de jurisprudência 

Contraordenação 

Impugnação judicial 

Prazo 

 

É aplicável à impugnação judicial da decisão da autoridade administrativa proferida em 

sede de procedimento de contra-ordenação laboral, prevista no artigo 33.º da Lei n.º 

107/09 de 14 de setembro, o disposto nos artigos 107.º, n.º 5, 107.º-A do Código de 

Processo Penal e 139.º, n.º 5 do Código de Processo Civil, por remissão dos artigos 6.º, 

n.º 1 da Lei n.º 107/09, de 14 de setembro e 104.º, n.º 1 do Código de Processo Penal. 

 

10-03-2022 

Proc. n.º 249/19.2T8CVL-A.S1 (4.ª Secção - Pleno) 

Maria Paula Sá Fernandes 

Leonor Cruz Rodrigues 

Pedro Branquinho Dias 

Ramalho Pinto 

Joaquim António Chambel Mourisco  

Júlio Manuel Vieira Gomes  

 

 

Dupla conforme 

Dupla conforme parcial 

 

1. Para que exista “dupla conformidade” relevante é necessário que o segmento decisório 

seja materialmente autónomo. 
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2. Não tem essa autonomia o trabalho suplementar alegadamente realizado e a respetiva 

remuneração em um período circunscrito da execução do contrato de trabalho, porquanto 

se trata de uma questão que deve ser decidida unitariamente, já que os argumentos 

esgrimidos pelo empregador são – com exceção da exigência legal de documento idóneo 

para o trabalho suplementar prestado há mais de cinco anos – sensivelmente os mesmos 

(exigência prévia ou benefício económico para o empregador, existência ou não de 

isenção de horário de trabalho, boa fé do trabalhador, para mencionar alguns). 

 

17-03-2022 

Proc. n. º 252/19.2T8OAZ.P1-A.S1 (4.ª Secção) 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Joaquim António Chambel Mourisco 

Maria Paula Sá Fernandes 

 

 

Contrato de trabalho 

Contrato de prestação de serviço 

Professor Universitário 

 

1.  Subjacente ao contrato de trabalho existe uma relação de dependência necessária que 

condiciona a conduta pessoal do trabalhador na execução do contrato face às ordens, 

regras ou orientações ditadas pelo empregador, dentro dos limites do mesmo contrato e 

das normas que o regem. 

2.   Embora o contrato subscrito pelas partes preveja expressamente a ausência de 

subordinação, resulta da matéria de facto provada que existe uma manifesta contradição 

entre o formalmente acordado e o realmente executado, devendo nestas situações 

prevalecer na qualificação a efetuar o que resultar da interpretação global dos índices de 

subordinação jurídica, 
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3. O facto de o legislador não ter ainda aprovado um regime próprio nos termos 

anunciados no artigo 24° do Estatuto do Ensino Superior Particular ou Cooperativo, 

aprovado pelo DL n.º 16/94 e de se compreender a importância de tal vir a ser 

concretizado, não afasta a aplicação do regime geral laboral, in casu, da Lei do Contrato 

de Trabalho, sem prejuízo de se deverem atender às especificidades próprias do exercício 

da docência e, particularmente, do exercício da docência no ensino superior. 

 

17-03-2022 

Proc. n. º 251/18.1T8CSC.L2. S1 (4.ª Secção) 

Joaquim António Chambel Mourisco  

Maria Paula Sá Fernandes 

Pedro Branquinho Dias 

 

 

Despedimento  

Extinção de posto de trabalho 

Requisitos  

Controlo judicial  

 

1.  Resultou provado que a sociedade/recorrente, em quatro exercícios seguidos, teve 

prejuízos de valor significativo que indicam a existência de um real desequilíbrio 

económico-financeiro que configura um motivo estrutural no despedimento por extinção 

do posto de trabalho, nos termos do artigo 359.°, n.º 2, a b) ex.vi artigo 367.°, n.º 2, ambos 

do Código do Trabalho. 

2. Não se exige que o empregador alegue e prove que o desequilíbrio económico-

financeiro não é o resultado da sua má gestão, para os efeitos do disposto na alínea a) do 

n.º l do artigo 368.° do Código do Trabalho, mas que o controlo judicial deva incidir sobre 

a veracidade do motivo invocado. 
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3.  Reconhece-se a licitude do despedimento do autor por extinção do posto de trabalho 

pois resultaram, ainda, provados os demais requisitos a que se refere o n.º l do artigo 368.° 

do CT, nomeadamente, ser praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho 

do autor ao serviço da ré, para além de não ter resultado provado que existiam na 

empresa/ré contratos de trabalho a termo para tarefas correspondentes às do posto de 

trabalho extinto, não sendo aplicável ao caso o despedimento coletivo. 

 

17-03-2022 

Proc. n. º 333/10.8TTLRS.L2. S2 (4.ª Secção) 

Maria Paula Sá Fernandes 

Pedro Branquinho Dias 

Ramalho Pinto 

 

 

Pensão de reforma 

Bancário 

Contribuições para a Segurança Social 

 

As expressões utilizadas na cláusula 94° do Acordo Coletivo de Trabalho do Sector 

Bancário, publicado no BTE, Iª série, n° 3, de 22.01.2011 referem-se tão só às pensões, 

não se podendo afirmar que do respetivo texto 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. 

 

17-03-2022 

Proc. n. º 831/20.5T8VLG.P1. S2 (4.ª Secção) 

Joaquim António Chambel Mourisco  

Maria Paula Sá Fernandes 

Pedro Branquinho Dias 
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Revista excecional 

 

1.  O conceito de assédio sexual (cfr. artigo 29.°, n.° 3 do CPT) não exige, seja qual for a 

posição hierárquica do agressor e da vítima, qualquer reiteração, podendo bastar para a 

sua verificação uma única conduta grave, não sendo necessária uma intervenção do 

Supremo Tribunal de Justiça para esclarecer tal conceito. 

2.  Uma decisão que julga lícita a aplicação de uma sanção disciplinar grave, mesmo que 

a mais severa, o despedimento, a um trabalhador que praticou factos com a gravidade dos 

que foram provados no presente processo em nada põe em causa interesses de particular 

relevância social. 

 

17-03-2022 

Proc. n. º 1117/21.3T8LSB.L1.S2 (4.ª Secção) 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Joaquim António Chambel Mourisco 

Maria Paula Sá Fernandes 

 

 

Revista excecional 

Admissibilidade 

 

1.  O acórdão recorrido, relativamente à decisão respeitante à presunção de despedimento, 

não considerou ilidida a presunção de despedimento numa situação que o trabalhador 

mantém, durante 13 dias, a compensação legal que lhe foi entregue pela entidade 

empregadora. Todavia, este Tribunal, ainda recentemente, num caso em que o trabalhador 

manteve a referida compensação por 14 dia, considerou ilidida a mesma presunção, 

prevista no n.º 4 do artigo 366.° do Código do Trabalho. 

2.  Assim, ainda que em situações diferentes, perante tal divergência afigura-se necessário 
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para uma melhor aplicação do direito, uma aclaração do conceito jurídico em causa -

presunção da aceitação do despedimento pelo trabalhador, quando recebe do empregador 

a totalidade da referida compensação legal. 

 

17-03-2022 

Proc. n. º 1333/20.5T8LRA.C1.S1 (4.ª Secção) 

Maria Paula Sá Fernandes 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Joaquim António Chambel Mourisco 

 

 

Excesso de pronúncia 

Erro na apreciação da prova 

Decisão penal condenatória 

Tribunal estrangeiro 

Meio de prova 

Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

Matéria de facto 

 

I - Os erros que eventualmente afectem a decisão em matéria de facto não configuram 

nenhum dos vícios (formais) integradores de nulidade de sentença, podendo antes, 

eventualmente, configurar erro de julgamento, estando, por isso, fora do conceito legal 

de vícios da sentença previstos no artigo 615.º do CPC. 

II - Não incorre na nulidade de excesso de pronúncia o acórdão que, na sequência de 

recurso da decisão em matéria de facto, altera essa decisão, apreciando a prova de acordo 

e ao abrigo do princípio da livre apreciação da prova. 

III - 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 
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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. 

IV - 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). 

V  - A decisão penal condenatória proferida por tribunal estrangeiro não revista em 

Portugal consubstancia um meio de prova sujeito à livre apreciação dos tribunais 

portugueses perante os quais for invocada, no caso do Tribunal do Trabalho (art.ºs 978.º, 

n.º 2, do CPC e 234.º, n.º 3, do CPP). 

 

17-03-2022 

Proc. n. º 1476/15.7T8PNF.P1.S1 (4.ª Secção) 

Leonor Cruz Rodrigues 

Pedro Branquinho Dias 

Júlio Manuel Vieira Gomes  

 

 

Categoria Profissional 

Retribuição 

Diuturnidades 

Ónus do recorrente  

Impugnação da matéria de facto 

 

1.  A resposta a eventuais deficiências do recurso em sede de impugnação da decisão 

relativa à matéria de facto deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. 
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2.  Se o Recorrido pretende que o exercício do contraditório foi prejudicado pela aceitação 

do recurso deve alegar e concretizar esse prejuízo. 

3.  O prazo suplementar de recurso previsto no artigo 638.° n.º 7 do CPC quando o recurso 

tem por objeto a reapreciação da prova gravada não depende da aceitação do recurso no 

segmento da impugnação da decisão em matéria de facto. 

4.  Quando o objeto do contrato de trabalho é determinado por uma remissão para uma 

categoria constante de um IRCT a essa categoria pode corresponder um certo tratamento 

retributivo. 

5.  O trabalhador tem direito, mormente para esse efeito, que a sua categoria corresponda 

às funções efetivamente exercidas. 

6.  Caso tal não ocorra, o trabalhador tem direito à reclassificação, sendo que tal 

reclassificação não exige uma identidade perfeita entre as funções efetivamente exercidas 

e uma das descrições correspondentes a uma categoria, bastando que o essencial das 

funções exercidas caiba nessa descrição para que se deva proceder à referida 

reclassificação. 

7.   A reclassificação deve realizar-se mesmo que na empresa não exista qualquer outro 

trabalhador com a categoria em que é reclassificado aquele (que invoca com sucesso o 

incumprimento do IRCT aplicável. 

8.   Nesta operação é atendível o comportamento do próprio empregador quando este 

posteriormente e sem que tenha sido alegada qualquer alteração funcional do trabalhador 

lhe atribui uma nova categoria, embora pretendo recusar qualquer retroatividade. 

 

17-03-2022 

Proc. n. º 2837/19.8T8MTS.P1.S1 (4.ª Secção) 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Joaquim António Chambel Mourisco 

Maria Paula Sá Fernandes 
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Impugnação da matéria de facto 

Poderes de cognição 

Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

Poderes da Relação 

 

I -Ao Supremo Tribunal de Justiça compete, no âmbito da revista, decidiras questões nela 

suscitadas relacionadas com o modo como a Relação aplicou as normas de direito 

adjectivo conexas com a apreciação da impugnação da decisão da matéria de facto, 

maxime quando seja invocado pelo recorrente o incumprimento de deveres previstos no 

art.º 662.º do CPC. 

II - Está fora das atribuições do STJ, enquanto Tribunal de revista, sindicar o modo como 

a Relação reapreciou os meios de prova sujeitos a livre apreciação, fora dos limites do 

art.ºs 674.º, n.º 3, do CPC. 

III. Em suma, ao tribunal de revista compete assegurar a legalidade processual do método 

apreciativo efectuado pela Relação, mas não sindicar o eventual erro desse julgamento 

nos domínios da apreciação e valoração da prova livre nem da prudente convicção do 

julgador. 

III. Inexiste incumprimento dos deveres previstos no art.º 662.º do CPC quando os 

mesmos se mostram observados e a alegada insuficiência de prova resultou do facto de o 

A., alertado para a possibilidade de o tribunal poder vir a considerar o montante recebido 

sob a designação de ajudas de custo como relevante para a apreciação do pedido de 

diferenças salariais e convidado a produzir prova sobre o mesmo declarou não ter provas 

a apresentar, sendo, neste caso, injustificada a critica ao Tribunal da Relação pelo não uso 

dos poderes/deveres previstos nas alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 662.º do C.P.C. 

 

17-03-2022 

Proc. n. º 6947/19.3T8LSB.L1.S1 (4.ª Secção) 

Leonor Cruz Rodrigues 
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Pedro Branquinho Dias 

Ramalho Pinto 

 

Factos admitidos por acordo 

Poderes da Relação 

Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

Conhecimento oficioso 

Ampliação da matéria de facto 

Despedimento 

Declaração receptícia 

Interpretação da declaração negocial 

Retribuições intercalares 

Retribuição ilíquida 

Juros de mora 

 

I - Os factos admitidos por acordo que não constem da matéria dada como provada pelas 

instâncias devem ser tidos em consideração pelo STJ, se relevantes para a decisão do 

pleito. 

II -A ampliação da matéria de facto nos termos do n.º 3 do artigo 682.º do Código de 

Processo Civil, com a anulação do julgamento e a remessa do processo ao tribunal 

recorrido ou com a possibilidade de ter em consideração factos admitidos por acordo que 

não constem da matéria dada como provada pelas instâncias, só se justifica e deve ter 

lugar se se tratar de facto não apenas necessário mas indispensável para a decisão jurídica 

do pleito, não bastando que tenha conexão com alguma das "soluções plausíveis da 

questão de direito", devendo, em fase de recurso, ser ponderado o enquadramento jurídico 

em face do objecto do recurso ou de outros elementos a que oficiosamente se puder 

atender. 

III - O despedimento traduz-se na ruptura da relação laboral, por acto unilateral da 
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entidade patronal, consubstanciado em manifestação de vontade de fazer cessar o contrato 

de trabalho, sendo um acto de caráter receptício, pois, para ser eficaz, implica que o 

atinente desígnio seja levado ao conhecimento do trabalhador, mediante uma declaração 

feita por palavras, escrito ou qualquer outro meio de manifestação da vontade (declaração 

negocial expressa) ou que possa ser deduzida de atos equivalentes, que, com toda a 

probabilidade a revelem (declaração negocial tácita). 

IV - Essa declaração tem sempre de ser dotada do sentido inequívoco de pôr termo ao 

contrato, que deve ser apurado segundo a capacidade de entender e diligência de um 

normal declaratário, colocado na posição do real declaratário e que, como tal seja 

entendida pelo trabalhador. 

V - Consubstancia um despedimento a comunicação escrita dirigida pela entidade 

empregadora a um trabalhador a quem tinha sido movido processo disciplinar mas antes 

de ao mesmo ser comunicada a decisão fundamentada e escrita do despedimento decidido 

no termo do processo disciplinar, comunicando-lhe que "na sequência da cessação do 

contrato de trabalho/junto anexamos comprovativo de Transferência Bancária no valor 

líquido de 1.747,69 €, para pagamento das quantias que são devidas em função da 

cessação do contrato de trabalho ocorrida em 30 de Junho de 2017, conforme valores 

discriminados no recibo de vencimento anexo e que ora se indicam. Anexamos ainda 

certificado de trabalho e Modelo RP 5044, a apresentar por V. Exa. junto da Segurança 

Social.". 

VI - É através dessa carta que o trabalhador fica ciente de que o empregador considera 

cessado o contrato de trabalho que até então os vinculava. 

VI - O artigo 98.º-N do CPT determina que, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 

390.º do Código do Trabalho, o pagamento das retribuições devidas ao trabalhador após 

o decurso de 12 meses desde a apresentação do formulário referido no artigo 98.º-C até à 

notificação da decisão de Ia instância fica a cargo da Segurança Social, o que deve ser 

declarado pelo tribunal. 

VII - Nesse período de 12 meses não se incluem, além de outros, as férias judiciais. 
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IX - O ónus de alegação e prova da obtenção pelo trabalhador de rendimentos a deduzir, 

nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 390.º do Código do Trabalho, recai sobre o 

empregador. 

X  - Embora o n.º 1 do artigo 390.º do Código do Trabalho, ao estatuir que em caso de 

despedimento ilícito o trabalhador tem direito a receber as retribuições que deixar de 

auferir desde o despedimento até ao trânsito em julgado da decisão do tribunal que declare 

a ilicitude do despedimento, não refira se o valor da retribuição a considerar é a retribuição 

ilíquida ou líquida, resulta da letra da lei que a retribuição em causa corresponde à quantia 

que o trabalhador deixou de auferir, isto é, a quantia ilíquida que deve entender-se como 

retribuição do trabalho e sobre a qual incidem os descontos legais. 

XI - Os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de cada uma das prestações 

remuneratórias em dívida incidem sobre os valores ilíquidos da retribuição devida. 

 

17-03-2022 

Proc. n. º 16995/17.2T8LSB (4.ª Secção) 

Leonor Cruz Rodrigues 

Pedro Branquinho Dias 

Ramalho Pinto 

 

 

Atribuição de horário flexível 

 

1.  O horário flexível é, antes de mais, um horário de trabalho pelo que bem pode a 

trabalhadora, no seu pedido, precisar quais os seus dias de descanso. 

2. Tendo rejeitado parcialmente o pedido de horário flexível, o empregador deve pedir o 

parecer da CITE e não o tendo feito, e por força da lei, o pedido deve considerar-se como 

tendo sido aceite "nos seus precisos termos" e, portanto, também na parte atinente aos 

dias de descanso semanal. 
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17-03-2022 

Proc. n. º 17071/19.9T8SNT.L1.S1 (4.ª Secção) 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Joaquim António Chambel Mourisco 

Maria Paula Sá Fernandes 

 

 

Revista excecional 

Relevância jurídica 

Interesses de particular relevância social 

 

1.  Nos termos do art.° 672.° n.º 2, alíneas a) e b) cabe ao recorrente indicar, na sua 

alegação, sob pena de rejeição, as razões pelas quais a revista excecional deve ser 

admitida. 

2. Não é de admitir a revista excecional quando as razões invocadas para a sua admissão 

se limitam às consequências e impacto negativo da condenação na situação financeira da 

recorrente. 

 

17-03-2022 

Proc. n. º 28602/15.3T8LSB.L2. SI (4.ª Secção) 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Joaquim António Chambel Mourisco 

Maria Paula Sá Fernandes 

 

 

Acidente de Trabalho 

Responsabilidade 

Trabalho subordinado 
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Trabalhador independente 

Prestação de serviços 

Âmbito pessoal de aplicação 

Perito 

 

I. No domínio da LAT, aprovada pela Lei n.º 100/97, de 13/09, aplicável a um acidente 

ocorrido em 13/2/2009, são equiparados, para efeitos de reparação, a trabalhadores por 

conta de outrem os trabalhadores na dependência económica da pessoa ou entidade 

servida (art. 2.° n.º 2, da citada lei). 

II. Não definindo a lei o conceito de dependência económica, terá de ser a jurisprudência, 

com os contributos da doutrina, a delimitar o mesmo. 

III. Ora, de acordo com a jurisprudência e doutrinas mais relevantes, podemos dizer que 

um trabalhador se encontra na dependência económica quando se encontra integrado na 

estrutura organizativa de outrem, prestando a sua atividade em proveito dessa pessoa, 

com caráter de regularidade, e não apenas de forma esporádica ou acidental, recebendo 

dela a remuneração, que constitui o seu exclusivo ou principal meio de subsistência. 

IV. Independentemente de a relação estabelecida entre as partes configurar ou não um 

contrato de trabalho subordinado. 

V.O facto de o prestador de serviços emitir recibos verdes não é, por si só, determinante 

para o considerar como trabalhador independente e, assim, fora da estatuição do art. 2.°, 

da Lei n.º 100/97, se, nomeadamente, existirem outros elementos indiciadores, em maior 

número, como a exclusividade de emprego e de salário, o caráter de regularidade da sua 

atividade profissional em proveito da pessoa ou entidade que recebe o produto da sua 

atividade. 

 

30-03-2022 

Proc. n. º 186/09.9TTLRA.L1.S1 (4.ª Secção) 

Pedro Branquinho Dias 
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Ramalho Pinto 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

 

 

Contrato de trabalho a tempo parcial 

Horário de trabalho 

Forma escrita 

 

1.   A Autora, durante anos, trabalhou no mínimo 2 horas por semana e no máximo 18 

horas por semana, pelo que nunca prestou horas compatíveis com um horário a tempo 

completo. A disciplina lecionada pela Autora - Educação Moral e Religiosa - não é de 

frequência obrigatória, estando o número de turmas e, consequentemente, de períodos 

letivos mensais, dependente do número, em cada ano, de alunos interessados; a Autora 

nunca teve habilitação para lecionar outra disciplina para além de Educação Moral e 

Religiosa Católica. Afígura-se-nos, assim, que no referido contexto, as partes tenham 

pretendido celebrar um contrato a tempo parcial. 

2.   Em setembro de 2011, as partes acordaram por escrito em fixar o tempo de trabalho 

parcial a prestar pela Autora em 14 horas letivas mensais, e não tendo as partes 

convencionado por escrito outro tempo a partir de setembro de 2012, é esse tempo -14 

horas - que deve ser considerado como estando em vigor, pois estamos perante um 

contrato sem termo, não sendo exigível que todos os anos se procedam a alterações do 

número de horas a prestar. 

3.   As instâncias consideraram que o contrato celebrado entre as partes se reconduziu a 

um contrato sem termo. Considerando que, nos termos do artigo 153.º, n.º l do Código de 

Trabalho, a indicação do período normal de trabalho diário e semanal deve constar do 

contrato escrito, tal como as respetivas alterações, conclui-se que as horas de lecionação 

sucessivamente acordadas por escrito correspondiam à fixação das horas a que 

corresponderia o tempo parcial. 
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30-03-2022 

Proc. n. º 217/19.4T8GRD.C1.S1 (4.ª Secção) 

Maria Paula Sá Fernandes 

Pedro Branquinho Dias 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

 

 

Nulidade 

Omissão de pronúncia 

Impugnação da matéria de facto 

Recurso em matéria de facto 

Ónus do recorrente 

Gravação da prova 

Poderes da Relação 

Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 

 

I. Só se verifica a nulidade de omissão de pronúncia, prevista no art. 615.º n.º 1 d), do 

C.P.C., quando o tribunal deixe de conhecer qualquer questão colocada pelas partes, o 

que não significa que tenha de conhecer todos os argumentos utilizados pelas mesmas. 

II. Na impugnação da decisão sobre a matéria de facto, os apelantes têm obrigatoriamente, 

sob pena de rejeição, de cumprir os ónus elencados no art. 640.º do C.P.C., 

nomeadamente, os concretos pontos de facto que consideram incorretamente julgados, os 

concretos meios probatórios, constantes do processo ou de registo ou gravação nele 

realizada, que impunham decisão sobre os pontos da matéria de facto impugnados diversa 

da recorrida e a decisão que, no seu entender, deve ser proferida sobre as questões de 

facto impugnadas. 

III. A impugnação da matéria de facto por considerações genéricas e em bloco não se 
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coaduna, em regra, com estes requisitos, devendo, porém, o critério relevante para 

apreciar a observância ou inobservância dos ónus enunciados no art. 640.º, do C.P.C., ser 

conforme aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

IV. A falta ou deficiente gravação da prova tem de ser invocada, no prazo de 10 dias, a 

contar do momento em que a gravação é disponibilizada (art. 155.º n.º 4, do C.P.C.). 

V.  A eliminação pela Relação de um facto da matéria de facto dada como provada, não 

violadora de qualquer preceito legal, não pode ser conhecida pelo Supremo Tribunal de 

Justiça. 

 

30-03-2022 

Proc. n. º 330/14.4TTCLD.C1.S1 (4.ª Secção) 

Pedro Branquinho Dias 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Joaquim António Chambel Mourisco 

 

 

Caducidade do procedimento disciplinar 

Abuso do direito 

Justa causa de despedimento 

Trabalhador bancário 

 

I.  O  autor  não  tendo  logrado  provar,  como  lhe  competia,  que  a  entidade 

empregadora teve conhecimento dos factos que lhe imputou na nota de culpa em data 

anterior a 18.03.2018, não é possível afirmar que, em 17.05.2018, data em que o autor 

recebeu a nota de culpa já se havia esgotado o prazo de 60 dias estipulado no n.º 2 do 

artigo 329.° do Código do Trabalho, deve improceder a invocada exceção de caducidade. 

II.  Ao fixar diversos prazos de prescrição e caducidade curtos, o legislador acautelou a 

necessidade do poder disciplinar ser exercido de modo célere. A consequência da inação 
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é a prescrição e/ou caducidade do direito de exercer o poder disciplinar e não o abuso de 

direito. 

III. O Autor, de forma consciente e deliberada, alterou no sistema transacional a data de 

nascimento de um cliente da ré e procedeu à liquidação de 3 contas para conseguir a 

associação desse cliente à sua carteira de clientes premium e dar cumprimento a objetivos 

comerciais. Não observou, assim, as regras e procedimentos internos do empregador, de 

que tinha conhecimento, relativos à idade dos clientes a carteirizar. Com esta conduta o 

autor quebrou de modo irreparável a relação de confiança, criando na ré uma dúvida séria 

sobre a idoneidade futura da sua conduta, pelo que a sanção de despedimento se afigura 

adequada e proporcional à conduta ilícita e culposa do autor que, pela sua gravidade e 

consequências, tornou imediata e praticamente impossível a subsistência da relação de 

trabalho. 

 

30-03-2022 

Proc. n. º 351/19.0T8OAZ.P1.S1 (4.ª Secção) 

Maria Paula Sá Fernandes 

Pedro Branquinho Dias 

Ramalho Pinto 

 

 

Justa causa de despedimento 

 

I  - A noção de justa causa de despedimento consagrada no artigo 351.º do Código do 

Trabalho pressupõe um comportamento culposo do trabalhador, violador de deveres 

estruturantes da relação de trabalho, que pela sua gravidade e consequências, torne 

imediata e praticamente impossível a subsistência do vínculo laboral. 

II - Na apreciação da inexigibilidade da manutenção do vínculo laboral, para além das 

circunstâncias que se mostrem particularmente relevantes no caso, ponderam-se, com 
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objectividade e razoabilidade, os factores a que alude o n.º 3 do arte 351.º, aferindo-se a 

final a gravidade do comportamento em função do grau de culpa e da ilicitude, como é 

regra do direito sancionatório, nela incluído necessariamente o princípio da 

proporcionalidade, convocado aquando da opção pela adequada sanção disciplinar- art. 

330.º. 

III - O despedimento-sanção é a solução postulada sempre que, na análise diferencial 

concreta dos interesses em presença, se conclua - num juízo de probabilidade/prognose 

sobre a viabilidade do vínculo, basicamente dirigido ao suporte psicológico e fiduciário 

que a interacção relacional pressupõe - que a permanência do contrato constitui 

objectivamente uma insuportável e injusta imposição ao empregador, ferindo, 

desmesurada e violentamente, a sensibilidade e liberdade psicológica de uma pessoa 

normal colocada na posição do real empregador. 

IV - Viola os deveres de obediência e lealdade, previstos respectivamente nas alíneas e) 

e f) do n.º 1 do artigo 128.º do Código do Trabalho de 2009, o trabalhador, operador de 

posto de abastecimento, que, por diversas vezes, à revelia de ordens e instruções do 

empregador, registou, no âmbito das suas funções, aquisições de combustível por clientes, 

mas utilizando o seu cartão Continente, nele registando o benefício da aquisição, que 

poderia utilizar em compras nos hipermercados Continente ou em aquisições de 

combustível nos postos da Ré, a fim de obter benefício indevido. 

V- Tal conduta afecta intoleravelmente a confiança que o empregador nele depositava 

tornando inexigível a manutenção da relação de trabalho, integrando justa causa de 

despedimento. 

 

30-03-2022 

Proc. n. º 764/20.5T8VNG.P1.S1 (4.ª Secção) 

Leonor Cruz Rodrigues 

Pedro Branquinho Dias 

Ramalho Pinto 
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Acidente de trabalho 

Danos não patrimoniais 

 

1. Mostra-se razoável e equitativo o montante indemnizatório de € 10.000,00, para 

ressarcir os danos não patrimoniais sofridos pela sinistrada em consequência de acidente 

de trabalho, com agravamento da responsabilidade da empregadora. 

2.  Danos que resultaram de uma queimadura nas pálpebras e córneas bilateralmente, que 

provocam um grande desconforto devido ao facto das pestanas terem renascido com a 

extremidade virada para o interior do olho. 

 

30-03-2022 

Proc. n. º 1146/18.4T8FAR.E1.S2 (4.ª Secção) 

Maria Paula Sá Fernandes 

Pedro Branquinho Dias 

Ramalho Pinto 

 

 

Valor da causa 

Atualização 

Pré-reforma 

Prestações periódicas 

 

Na presente ação está em causa o pedido de atualização de prestações periódicas de pré-

reforma e não de frutos civis, legais ou rendimentos, ou seja, o pagamento de prestações 

periódicas que se tornam exigíveis no desenvolvimento da relação contratual subjacente, 

devendo, por isso, na fixação do valor da causa aplicar-se o disposto no artigo 300.º, n.º l 

e não o artigo 297.º, n.º 2 do CPC. 
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30-03-2022 

Proc. n. º 2586/20.4T8LSB.L1.S1 (4.ª Secção) 

Maria Paula Sá Fernandes 

Pedro Branquinho Dias 

Ramalho Pinto 

 

 

Revista excecional 

 

O Recorrente que invoca, como fundamento de uma revista excecional, a alínea a) do n.º 

1 do artigo 672.° do CPC tem o ónus de indicar "as razões pelas quais a apreciação da 

questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito" (artigo 672.°, n.º 

2, alínea a) do CPC), sob pena de rejeição do recurso. 

 

30-03-2022 

Proc. n. º 5881/18.9T8MAI.P1.S2 (4.ª Secção) 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Pedro Branquinho Dias 

Ramalho Pinto 

 

 

Despedimento  

Extinção de posto de trabalho 

 

1.  A decisão de externalização de um serviço, cujas funções não foram distribuídas pelo 

remanescente da estrutura produtiva, constitui uma modificação estrutural que, nos 

termos da lei, pode servir de fundamento a um despedimento por extinção do posto de 

trabalho. 
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2.  A referida decisão de externalização pode assentar na insatisfação do empregador com 

a qualidade ou quantidade do serviço prestado na secção ou departamento que encerra, 

mas sem que tal se traduza na imputação de culpa aos trabalhadores visados pelo 

despedimento, e, portanto, sem que se verifique qualquer violação do artigo 368.°, n.º 1 

alínea a) do CT. 

 

30-03-2022 

Proc. n. º 9989/19.5T8 PRT.P1.S1 (4.ª Secção) 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Joaquim António Chambel Mourisco 

Maria Paula Sá Fernandes 

 

 

Recurso de Revista 

Admissibilidade do recurso 

Dupla conforme 

Arguição de nulidades 

Constitucionalidade 

 

I - A verificação da dupla conforme impede a admissão do recurso de revista normal, nos 

termos do artigo 671.º, n.º 3, do Código de Processo Civil. 

II - O conhecimento das nulidades imputadas ao acórdão recorrido pressupõe que o 

recurso de revista seja admissível. 

III - A mera arguição de nulidades imputadas ao acórdão recorrido no recurso de revista 

não impede a verificação da dupla conformidade de decisões impeditivas da 

admissibilidade do recurso de revista normal. 
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IV- A limitação do recurso a dois graus de jurisdição nos casos de dupla conforme não 

viola o direito de "acesso ao direito e tuteia jurisdicional efectiva" consagrado no artigo 

20.º da CRP. 

 

30-03-2022 

Proc. n. º 12429/18.3T8LSB.L1.S1 (4.ª Secção) 

Leonor Cruz Rodrigues 

Pedro Branquinho Dias 

Ramalho Pinto 

 

 

Prazo de interposição de recurso 

 

O acréscimo de 10 dias no prazo para interpor recurso previsto no artigo 80.°, n.° 3 do 

Código de Processo do Trabalho não depende do cumprimento dos ónus de impugnação 

e muito menos do mérito da impugnação, dependendo sim de a impugnação da matéria 

de facto visar a reapreciação da prova gravada. 

 

30-03-2022 

Proc. n. º 23234/18.7T8LSB.L1.S1 (4.ª Secção) 

Joaquim António Chambel Mourisco 

Maria Paula Sá Fernandes 

Pedro Branquinho Dias  
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