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Resolução pelo trabalhador 

Justa causa de resolução 

 

O não pagamento, na íntegra, da retribuição correspondente a quatro meses é objetivamente tão 

grave, como violação do dever principal do empregador, que justifica a resolução do 

contrato de trabalho pelo trabalhador, sem necessidade de invocar outros factos, tanto mais que 

tal incumprimento, nos termos da lei, se considera culposo. 

21-04-2022 

Proc. n.º 340/19.5T8GRD-A.C1.S1(4.ª Secção) 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Pedro Manuel Branquinho Dias 

Mário Belo Morgado 

 

 

 

Revista excecional 

 Admissibilidade 

Atribuição de horário flexível 

Horário de trabalho 

Interesses de particular relevância social  

Oposição de acórdãos 

 

I. A Revista excecional prevista no art. 672.º do C.P.C., visa temperar os efeitos da Dupla 

conforme, ou seja, do acórdão da Relação que, sem voto de vencido e com fundamentação 
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substancialmente idêntica, confirme decisão da primeira instância. 

II. Interesses de particular relevância social, para efeitos da al. b) do n.9 1 do art. 672.º, do 

C.P.C., devem ser considerados interesses importantes da comunidade e valores que se 

sobrepõem ao mero interesse das partes, isto é, com invulgar impacto para o tecido social 

e para a comunidade, em geral. 

III. O regime de horário flexível, permitido, em certas condições, pelos arts. 56.º e 57.º, do 

nosso Código de Trabalho, que visa, nomeadamente, conciliar a vida profissional com a 

vida familiar e pessoal dos trabalhadores, reveste uma grande importância nas sociedades 

modernas e tem um impacto que extravasa os meros interesses das partes ou o inerente objeto 

do processo, dizendo respeito a toda a comunidade. 

IV. Existe contradição de acórdãos, para os efeitos previstos na al. c) do n.º 1 do art. 672º, 

do C.P.C., quando, no âmbito do art. 56º do CT, o acórdão recorrido entende que os dias 

de descanso semanais de uma trabalhadora não se incluem no regime especial de horário 

flexível a que tinha direito e, por sua vez, o acórdão-fundamento aceita que os dias de folga 

semanais se incluem no regime especial de horário flexível, de que beneficia a Ré 

trabalhadora. 

21-04-2022 

Proc. nº 423/20.9T8BRR.L1.S2 (Revista excecional – 4ª Secção) 

Pedro Branquinho Dias 

Ramalho Pinto 

Júlio Gomes  
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Questão Nova 

Prescrição 

Reconhecimento do Direito 

Interrupção da Prescrição 

 

I - Os recursos são meios de impugnação das decisões judiciais através dos quais se visa 

reapreciar e modificar decisões já proferidas que incidam sobre questões que tenham sido 

anteriormente apreciadas e não a criá-las dobre matéria nova, não podendo confrontar-se 

o Tribunal ad quem com questões novas, salvo aquelas que são de conhecimento oficioso. 

II - De acordo com os princípios da preclusão e da concentração da defesa, compete ao 

credor, no que toca à invocação da excepção de prescrição, alegar na fase processual própria 

a existência de um reconhecimento do seu direito, nos termos do artigo 325º do Código 

Civil, sem o que não pode o tribunal levar em linha de conta a invocação ulterior de factos 

impeditivos da prescrição. 

III-A prescrição interrompe-se pelo meios que a lei autoriza como tais, pois que, estando 

regulada por normas de ordem pública, não se admitem modificações operadas por 

particulares. 

IV- Nos termos do artigo 3232º do Código Civil, para que a prescrição se tenha por 

interrompida, é necessário que o credor manifeste judicialmente ao devedor a intenção de 

exigir a satisfação do seu crédito e que este, por esse meio, tenha conhecimento daquele 

exercício ou daquela intenção 

V- Decorre claramente deste preceito (art.º 3233) que não basta o exercício extrajudicial 

do direito para interromper a prescrição: é necessária a prática de actos judiciais que, 

directa ou indirectamente, dêem a conhecer ao devedor a intenção de o credor exercer a 

sua pretensão. 
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VI - O envio de comunicações extrajudiciais não é, pois, meio idóneo para operar a 

interrupção da prescrição. 

21-04-2022 

Proc. nº 1360/17.0TBLSB.L1.S1( 4ª Secção) 

Leonor Cruz Rodrigues 

Pedro Branquinho Dias  

Ramalho Pinto 

 

 

 

Revista Excecional 

Abuso de direito 

 

Não se revela necessária uma intervenção do Supremo Tribunal de Justiça para esclarecer e 

definir a figura do abuso de direito, quando está apenas em causa a aplicação concreta da 

mesma a um caso em que a Autora, prestando serviço de assessoria jurídica, e confrontada 

com a cessação do contrato "de prestação de serviços", que ela própria sugeriu e redigiu, 

vem alegar que esteve ligada por um vínculo de contrato de trabalho. 

21-04-2022 

Proc. nº. 2705/18.9T8BRR.L1.S1 (Revista excecional – 4ª Secção) 

Ramalho Pinto 

Júlio Gomes 

Pedro Branquinho Dias  
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Reclamação 

Princípio do Contraditório 

Nulidade 

Coligação ativa 

Valor da causa  

Alçada 

 

I. A exigência do contraditório prevista no art. 655.º nºs 1, do C.P.C., cabe apenas ao 

Tribunal ad quem (para o qual se recorre) e não ao Tribunal a quo (recorrido). 

II. As nulidades devem ser arguidas perante o tribunal recorrido, sem prejuízo de recurso 

nos termos gerais. 

III. Em caso de coligação ativa, havendo uma cumulação de 

ações conexas, que poderiam ter sido propostas individualmente por cada 

um dos trabalhadores, o que conta é o valor de cada uma dessas ações, 

pelo que o valor da causa a atender, para efeitos de alçada, é o valor de 

cada uma delas e não a soma do valor de todas elas. 

21-04-2022 

Proc. nº 10317/20.2T8LSB.L1-A.S1 (Reclamação – 4ª Secção) 

Pedro Branquinho Dias  

Ramalho Pinto 

Mário Belo Morgado 
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Despedimento  

Justa Causa 

 Dever de Lealdade  

 Prejuízo patrimonial  

 Infracção Disciplinar 

 

I -A noção de justa causa de despedimento, consagrada no artigo 351.º, nºs 1, do Código de 

Trabalho de 2009, 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- O comportamento culposo do trabalhador pressupõe um comportamento, por acção ou 

omissão, imputável ao trabalhador a título de culpa, sob a forma de dolo ou mera 

negligência, que viole algum dos seus deveres decorrentes da relação laboral. 

III- O primeiro elemento constitutivo da infracção disciplinar é a existência de um 

comportamento, voluntário do trabalhador, traduzido na violação de deveres decorrentes 

da relação laboral. 

IV- O que releva para efeitos de apreciação da existência de infracção disciplinar não é, 

em primeira linha, o resultado, o eventual prejuízo resultante de determinado 

comportamento, mas saber se a conduta em si, a actuação do trabalhador que conduziu ao 

resultado foi ilícita e culposa, se infringiu, deliberada ou negligentemente, deveres 

inerentes à relação laboral que deveria ter observado na execução do contrato. 

V - Constatado que a actuação do trabalhador foi conforme à prática habitual e 

procedimentos internos da empregadora na matéria, a que a trabalhadora estava adstrita e 

devia obediência, não foi ilícita e culposa a sua actuação.  

21-04-2022 

Proc. nº 11599/1S.5T8LSB.L1.S1 (4ª Secção) 
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Leonor Cruz Rodrigues 

 Pedro Branquinho Dias 

 Ramalho Pinto 

 

 

 

Recurso de revista 

Admissibilidade 

Coligação ativa 

Valor da causa 

Inconstitucionalidade 

 

1. O Supremo Tribunal de Justiça não tem competência para alterar o valor da causa, 

mormente para efeitos de alçada, valendo para efeitos gerais, incluindo os de 

admissibilidade de recurso, o valor definitivamente fixado pela primeira instância. 

2. Quando em juízo se encontra um Sindicato, representando uma pluralidade de 

partes do lado ativo, verificando-se uma 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 de cada uma das ações coligadas 

e não a soma do valor de todas elas. 

3. O facto de o regime de (in)admissibilidade da Revista aplicável a cada uma das 

ações cumuladas nos autos ser exatamente o mesmo que a cada uma delas caberia 

se tivessem sido instauradas autonomamente encontra-se totalmente alinhado com 

o princípio constitucional da igualdade, o qual proíbe que - sem qualquer 

fundamento material - situações essencialmente idênticas sejam objeto de 

tratamento diferenciado. 
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4. Sendo peticionada a cessação da compensação de créditos levada a cabo pela ré, a 

devolução das quantias "ilicitamente" compensadas e o pagamento da quantia de € 

2500,00 mensais, a título de sanção pecuniária compulsória, estão em causa 

interesses estritamente materiais. 

21-04-2022 

Processo nº 22702/19.8T8LSBX1.SI (4ª Secção) 

Mário Belo Morgado 

 Júlio Manuel Vieira Gomes 

 Pedro Manuel Branquinho Dias 
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