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Reclamação para a conferência 

Princípio do contraditório 

Dupla conforme 

Fundamentação essencialmente diferente 

 

Existe fundamentação essencialmente diferente, para os efeitos previstos no art. 671.º n.º 

3, do C.P.C., quando o Tribunal da Relação perfilha uma solução inovatória e com uma 

real diversidade nos aspetos essenciais, relativamente à sentença da primeira instância, 

sendo irrelevantes discrepâncias marginais, secundárias ou periféricas, que não 

representam efetivamente um percurso jurídico diverso. 

 

11-05-2022 

Proc. n. º 1369/16.0T9GRD.C1.S1 (4.ª Secção) 

Pedro Branquinho Dias 

Ramalho Pinto 

Domingos José de Morais 

 

 

Revista excecional 

Admissibilidade 

Ónus do recorrente 

Relevância jurídica 

Interesses de particular relevância social 

 

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 

substancialmente idêntica, confirme decisão da primeira instância. 
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II. O requerente da revista excecional, ao abrigo do disposto no art. 672.º n.º l a) e b), do 

C.P.C., deve indicar, na sua alegação, sob pena de rejeição, nos termos do n.º 2 a) e b), 

do mesmo preceito, as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária 

para uma melhor aplicação do direito e as razões pelas quais os interesses são de particular 

importância. 

III.   Não cumpre estes ónus quem se limita a referir meras generalidades, pois de acordo 

com a doutrina mais relevante e a jurisprudência consolidada do STJ o requerente tem de 

concretizar, com argumentos concretos e objetivos, o relevo jurídico e social das questões 

em causa. 

IV.  Relevância jurídica, para efeitos da al. a) do n.º 1 do art. 672º, do C.P.C., implicará 

que a questão suscitada apresente um caráter paradigmático e exemplar, transponível para 

outras situações, ou seja controversa ou, porventura, inédita, reclamando para a sua 

solução uma reflexão mais alargada. 

V. Interesses de particular relevância social, para efeitos da al. b) do n.º 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. 

 

11-05-2022 

Proc. n. º 1924/17.1T8PNF.P1.S1 (4.ª Secção) 

Pedro Branquinho Dias 

Ramalho Pinto 

Júlio Manuel Vieira Gomes 
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Interpretação de convenção coletiva de trabalho 

 

A letra da lei - aqui a letra da cláusula da convenção - é não apenas o ponto de partida da 

interpretação, mas o limite da mesma, e as partes de uma convenção não devem obter 

pela interpretação da convenção pelo tribunal o que não lograram obter nas negociações. 

 

11-05-2022 

Proc. n. º 2722/20.0T8CSC.S1 (4.ª Secção) 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Ramalho Pinto 

Domingos José de Morais 

 

 

Nulidade de sentença 

 

1. Não existe qualquer nulidade, nem por omissão de pronúncia, nem por contradição 

entre a fundamentação e a decisão, quando o autor do recurso de revista impugna a 

decisão do Tribunal da Relação de aceitar o recurso de apelação relativamente à decisão 

em matéria de facto, sem concretizar em que é que o contraditório foi afetado, tanto mais 

que compreendeu perfeitamente o sentido do recurso da contraparte. 

2. A reclamação não é um novo recurso e não é o meio processualmente adequado para, 

mediante a invocação de uma nulidade, pretender nova decisão quanto aos critérios a 

atender para a reparação do dano sofrido pelo trabalhador por força do comportamento 

ilícito do empregador. 

 

11-05-2022 

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

Júlio Manuel Vieira Gomes 
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Ramalho Pinto 

Domingos José de Morais 

 

 

Nulidade 

Omissão de pronúncia 

Categoria profissional 

Ónus da prova 

 

I.  Verifica-se o vício da omissão de pronúncia (art. 615.º n.º 1 d), do C.P.C.), quando o 

tribunal deixe de conhecer qualquer questão colocada pelas partes ou que seja do 

conhecimento oficioso. 

II.  De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribuna de Justiça, não é, porém, 

necessário que o tribunal tome posição sobre todos os argumentos aduzidos pelas partes, 

mas que conheça todas as questões relevantes para a decisão de direito. 

III.  A categoria profissional de um trabalhador afere-se pelas funções efetivamente 

desempenhadas pelo próprio. 

IV.  Reclamando um trabalhador uma categoria diversa da que lhe é atribuída pela 

entidade empregadora, a ele compete o ónus de alegação e prova de todos os elementos 

de facto necessários para que seja reconhecida a categoria a que arrogue, conforme 

decorre das regras gerais sobre ónus da prova (art. 342.º n.º 1, do Cód. Civil) 

 

11-05-2022 

Proc. n. º 3334/19.7T8STR.E1.S1 (4.ª Secção) 

Pedro Branquinho Dias 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Ramalho Pinto 
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Interpretação de convenção coletiva de trabalho 

Pensão de reforma 

Bancário 

Contribuições para a segurança social 

 

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. 

III - O número 3.° da cláusula n.º 136.º do Acordo Coletivo de Trabalho para o sector 

bancário, 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. 

IV- As expressões utilizadas na referida cláusula “a diferença entre o valor desses 

benefícios” na parte final do n.º 1, “benefícios decorrentes de contribuições para 

instituições ou Serviços de Segurança Social” no segundo segmento do n.º 2 e “benefícios 

da mesma natureza” na parte final do n.º 3, referem-se tão só às pensões, não se podendo 

afirmar que dos respetivos textos 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. 
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11-05-2022 

Proc. n. º 3798/20.6T8BRG.G1.S1 (4.ª Secção) 

Mário Belo Morgado 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Ramalho Pinto 

 

 

Revista excecional 

Procedimento disciplinar 

Fundamentação 

Decisão 

Remissão para documentos 

 

I - O requisito da al. a) do n° 1 do artigo 672° do Código de Processo Civil implica a 

controvérsia da questão jurídica na doutrina e na jurisprudência, a sua complexidade, ou, 

finalmente a sua natureza inovadora, em termos de se justificar a intervenção do Supremo 

Tribunal de Justiça para evitar dissonâncias interpretativas a porem em causa a boa 

aplicação do direito; 

II - Não se revela necessária uma intervenção do Supremo Tribunal de Justiça, em sede 

de revista excepcional, para esclarecer e definir se a fundamentação da decisão de 

despedimento proferida no procedimento disciplinar pode efectuar-se por remissão para 

a factualidade inserida na nota de culpa, dado que a questão tem suporte em jurisprudência 

consolidada deste STJ. 

 

11-05-2022 

Proc. n. º 5016/20.8T8CBR.C1.S1 (4.ª Secção) 

Ramalho Pinto 

Mário Belo Morgado 

Júlio Manuel Vieira Gomes 
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Retificação de erros materiais 

Erro de julgamento 

Erro de escrita 

Lapso manifesto 

 

I - Proferida a sentença, fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto 

à matéria da causa - n.º 1 do art. 613.º do CPC. 

II  - Contudo, nos termos do nº 2 do mesmo preceito, os erros materiais - erros de escrita 

ou de cálculo ou quaisquer inexatidões devidas a lapso manifesto - podem ser corrigidos, 

a requerimento de qualquer das partes ou por iniciativa do juiz. 

III  - Não há que confundir o erro material da decisão com o erro de julgamento: naquele, 

o juiz escreveu coisa diversa da que queria escrever, não coincidindo o teor da sentença 

ou despacho, do que que se escreveu, com o que o juiz tinha em mente exarar (quando, 

em suma, a vontade declarada diverge da vontade real); neste, o juiz disse o que queria 

dizer, mas decidiu mal, decidiu contra lei expressa ou contra factos apurados. 

IV - Erro material ou lapso é a inexactidão ou omissão verificada em circunstâncias tais 

que é patente, através dos outros elementos da sentença ou até do processo, a discrepância 

com os dados verdadeiros e se pode presumir por isso uma divergência entre a vontade 

real do juiz e o que ficou escrito. 

V - A admissibilidade de requerer rectificações explica-se por se tratar de alterações 

materiais que não modificam o que ficou decidido. 

 

11-05-2022 

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

Leonor Cruz Rodrigues 

Pedro Branquinho Dias 

Ramalho Pinto  
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