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Contrato de trabalho 

 Contrato de Prestação de Serviços 

Subordinação jurídica 

Presunção de laboralidade 

Método indiciário ou tipológico 

Ónus da prova  

 

I- Tendo a relação entre as partes tido início em Outubro de 2001 é inaplicável a presunção 

de laboralidade contida no artigo 12º do Código do Trabalho, pelo que há que recorrer ao 

método indiciário ou tipológico a fim de se aferir se entre as partes vigorou um contrato 

de trabalho ou um contrato de prestação de serviço; 

II-  Nestes casos incumbe ao trabalhador, nos termos do art. 342.º, n.º 1, do Código Civil, 

provar os factos que permitam concluir que a sua prestação foi executada em regime de 

subordinação jurídica; 

III. Existindo indícios, como sejam o pagamento em função do resultado da actividade 

efectuada, e se o mesmo existisse, a não necessidade de justificar as ausências da Autora, 

a não demonstração de sujeição a horário de trabalho e ao poder disciplinar da Ré, que 

não permitem estabelecer, com a necessária segurança e certeza, que a Autora exerceu a 

sua actividade sob a autoridade, direcção e fiscalização da Ré, deve-se se considerar que 

a primeira não logrou provar que estava ligada à segunda por contrato de trabalho 

01-06-2022 

Proc. n. º 21116/18.1T8LSB.L1.S1 (4.ª Secção) 

Ramalho Pinto 

Domingos José de Morais 

Mário Belo Morgado 
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Justa causa de despedimento 

1.  Para que uma falta seja justificada é necessário não só que exista um motivo 

justificativo e que o trabalhador o prove quando tal lhe for exigido pelo empregador, mas 

também que a ausência, quando previsível, seja comunicada ao empregador com a 

indicação do motivo justificativo com a antecedência legalmente prevista. 

2.  O não cumprimento da obrigação de comunicação tempestiva torna as faltas 

injustificadas. 

3. Embora a existência de cinco faltas injustificadas seguidas ou dez interpoladas no 

mesmo ano civil não constitua uma justa causa automática de despedimento, a parte final 

da alínea g) do n.º 2 do artigo 351.º do Código do Trabalho introduz um desvio à cláusula 

geral do n.º 1 porque dispensa o empregador de invocar qualquer prejuízo ou risco grave. 

4. Assim, não se deve considerar desproporcionada a sanção do despedimento, só porque 

o empregador não conseguiu provar o referido prejuízo ou risco, já que ajusta causa existe 

independentemente destes. 

5. Verificando-se uma violação reiterada do dever de comunicação das faltas, que 

conduziu à existência de cinco faltas injustificadas seguidas (e, aliás, também, de dez 

faltas injustificadas interpoladas) no mesmo ano civil, sem que dos factos provados conste 

qualquer circunstância que permita mitigar a culpa do trabalhador existe justa causa de 

despedimento. 

01-06-2022 

Proc. n. º 3998/19.1T8VIS.C1.S1 (4.ª Secção) 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Domingos José de Morais 

Mário Belo Morgado 
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Encerramento de empresa 

 Herança indivisa 

 

Pertencendo uma empresa ao património autónomo que é a herança e não sendo imputável 

aos herdeiros a administração da empresa e o encerramento da mesma, devem as 

consequências jurídicas de tal encerramento em sede de cessação dos contratos de 

trabalho serem suportadas pela herança e não pelo património pessoal dos herdeiros. 

01-06-2022 

Proc. n. º 1504/12.8TTPRT.P1.S1 (4.ª Secção) 

Júlio Vieira Gomes 

Ramalho Pinto 

Leonor Rodrigues (declaração de voto vencido) 

 

 

Acidente de Trabalho 

Jogador profissional 

 Futebolista profissional 

Fixação de incapacidade 

Fator de bonificação 

 

I  - A Lei n.º 27/2011, 16 de junho, estabelece um regime específico para a reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho sofridos por praticantes desportivos 

profissionais. 

II  - De acordo com o seu art. 5.º, ao grau de incapacidade resultante da aplicação da 

tabela nacional de incapacidades por acidente de trabalho e doenças profissionais (TNI) 

corresponde o grau de incapacidade previsto na anexa tabela de comutação específica 

para a atividade de praticante desportivo profissional (tabela que faz parte integrante do 

diploma), "salvo se da primeira resultar valor superior". 
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III  - Sob pena de se retirar sentido útil a este último segmento normativo ("salvo se da 

primeira resultar valor superior"), no cálculo da incapacidade do sinistrado aplica-se, 

alternativamente: (i) a sobredita "tabela de comutação específica", tabela que faz 

corresponder à "invalidez permanente genérica", qualificando-a, uma "invalidez 

permanente específica"; (ii) ou, se for mais favorável, em bloco, o regime global da TNI, 

por tal se devendo entender o "grau de incapacidade" (genérico) nela previsto, adicionado 

das bonificações (especiais) aí consagradas e que ao caso sejam aplicáveis. 

IV - A vítima de um acidente de trabalho, quando exercia a atividade de jogador de futebol 

profissional, do qual resultou uma incapacidade permanente absoluta para o trabalho 

habitual (IPATH), tem direito a uma pensão anual, até à data em que complete 35 anos, 

calculada com base no grau de incapacidade resultante da aplicação da tabela anexa à Lei 

n.º 27/2011, de 16/6. 

V  - Ao grau de incapacidade assim determinado não é cumulativamente aplicável o fator 

de bonificação 1.5, previsto na instrução geral n.º 5 alínea a) da TNI. 

VII. A manutenção da taxa de incapacidade agravada mesmo depois dos 35 anos justifica-

se pelas especiais dificuldades da reconversão profissional a que é forçado o desportista 

profissional e pela perda de oportunidades associadas à lesão, não sendo inconstitucional 

por violação do princípio da igualdade esta interpretação. 

VI  - O sinistrado tem direito a uma pensão anual após os 35 anos, calculada apenas com 

base no grau de incapacidade resultante da aplicação da tabela anexa à Lei n.º 27/2011, 

recorrendo-se nesse cálculo, todavia, à subsistente incapacidade permanente parcial e já 

não à IPATH. 

01-06-2022 

Proc. n. º 6113/17.2T8BRG.G1.S1 (4.ª Secção) 

Mário Belo Morgado 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Ramalho Pinto 
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Nulidade de Acórdão 

Ónus do recorrente 

Processo equitativo 

Acidente de trabalho 

Ónus da prova 

I  - Rejeitada a impugnação da matéria de facto, fica prejudicada a apreciação de uma 

questão de direito que, em termos de precedência lógico-jurídica, pressupunha a prévia 

alteração da factualidade provada, ficando a Relação desvinculada de sobre a mesma se 

pronunciar. 

II  - A impugnação da matéria de facto deve, em regra, especificar os concretos meios 

probatórios que impunham decisão diversa da recorrida, relativamente a cada um dos 

pontos da matéria impugnada. 

III  - Tendo em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ínsitos no 

conceito de processo equitativo (artigo 20.º, n.º 4, da CRP), nada obsta a que a 

impugnação da matéria de facto seja efetuada por "blocos de factos", quando os pontos 

integrantes de cada um desses blocos apresentem entre si evidente conexão e, para além 

disso - tendo em conta as circunstâncias do caso concreto, nomeadamente, o número de 

factos impugnados e a extensão e conexão dos meios de prova -, o conteúdo da 

impugnação seja perfeitamente compreensível pela parte contrária e pelo tribunal, não 

exigindo a sua análise um esforço anómalo, superior ao normalmente suposto. 

01-06-2022 

Proc. n. º 1104/18.7T8PRT.P1.S1 (4.ª Secção) 

Mário Belo Morgado 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Ramalho Pinto 
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Dupla Conforme Parcial 

Omissão de pronúncia 

Contrato de trabalho doméstico 

I  - Nos casos em que a parte dispositiva da decisão contenha segmentos decisórios 

distintos e autónomos, o conceito de dupla conforme terá de se aferir separadamente, 

quanto a cada um deles. 

II  - Devendo o tribunal conhecer de todas as questões suscitadas nas conclusões da 

alegação recursóría, excetuadas as que venham a ficar prejudicadas pela solução, 

entretanto dada a outra(s) [cfr. arts. 608.º, 663.º, n.º 2, e 679º, CPC], as questões a resolver 

não se confundem nem compreendem o dever de responder a todos os argumentos, 

motivos ou razões invocados pelas partes. 

III - O contrato de serviço doméstico foi definido com grande amplitude, abrangendo um 

leque de situações que abrangem quer as correspondentes ao trabalhador doméstico 

interno, quer, no extremo oposto, os casos de trabalho "a dias" ou "à hora" com carácter 

regular. 

IV  - A regularidade suposta por este tipo contratual não exige que a mesma se mantenha 

uniforme e invariável ao longo do tempo. O horário do trabalho e os dias em que o mesmo 

é prestado podem mudar, tal como é indiferente a circunstância de haver outra ou outras 

pessoas a prestar serviços domésticos à entidade empregadora. O que releva é que haja 

regularidade em cada um dos períodos em que se desdobra a totalidade do vínculo 

contratual. 

  

01-06-2022 

Proc. n. º 27266/18.7T8PRT.P1.S1(4.ª Secção) 

Mário Belo Morgado 

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.º da cláusula n.º 136." 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. 

01-06-2022 

Proc. n. º 3817/19.9T8MTS.P1.S1 (4.ª Secção) 
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Mário Belo Morgado 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Ramalho Pinto 

 

 

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.º da cláusula n.º 136." 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 
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introdução de um fator de ponderação que tenha a ver com o valor das contribuições 

efetuadas. 

01-06-2022 

Proc. n. º 598/20.7T8MTS.P1.S1 (4.ª Secção) 

Mário Belo Morgado 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Ramalho Pinto 

 

 

Revista excecional 

Oposição de acórdãos 

 

Há contradição estes dois acórdãos que dão respostas opostas à questão de saber se o art. 

1.º da Lei 1-A/2020, de 19.03, que determinou a suspensão dos prazos processuais e 

procedimentais, bem como dos prazos de prescrição e de caducidade nos processos 

disciplinares, se aplica a entidades privadas 

01-06-2022 

Proc. n. º 27328/20.0T8LSB-A.L1.S2(4.ª Secção) 

Mário Belo Morgado 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Ramalho Pinto  

 

 

 

Revista excecional 

Oposição de julgados 

 

1. Há contradição entre dois acórdãos da Relação, para efeitos do disposto no art. 672º, 
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n.º 1, c), do CPC, quando, interpretando a mesma cláusula de uma convenção coletiva, 

tendo em vista calcular a diferença de benefícios a suportar pelo empregador: (i) um 

dos acórdãos da Relação atendeu apenas ao tempo e não ao valor das contribuições 

efetuadas (atentando exclusivamente num critério de proporcionalidade, em função 

do tempo de trabalho dentro e fora da instituição de crédito, portanto sem recorrer a 

qualquer fator de ponderação associado ao valor das contribuições efetuadas); (ti) 

enquanto o acórdão fundamento atendeu ao tempo e ao valor de tais contribuições. 

2. O facto de o acórdão recorrido seguir a jurisprudência recente e reiterada do STJ não 

obsta - na ausência de um acórdão de uniformização de jurisprudência - à 

admissibilidade da revista excecional. 

01-06-2022 

Proc. n. º 842/21.3T8VFX.L1.S2 (4.ª Secção) 

Mário Belo Morgado 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Ramalho Pinto  

 

 

Revista excecional 

Oposição de julgados 

 

3. Há contradição entre dois acórdãos da Relação, para efeitos do disposto no art. 672º, 

n.º 1, c), do CPC, quando, interpretando a mesma cláusula de uma convenção coletiva, 

tendo em vista calcular a diferença de benefícios a suportar pelo empregador: (i) um 

dos acórdãos da Relação atendeu apenas ao tempo e não ao valor das contribuições 

efetuadas (atentando exclusivamente num critério de proporcionalidade, em função 

do tempo de trabalho dentro e fora da instituição de crédito, portanto sem recorrer a 

qualquer fator de ponderação associado ao valor das contribuições efetuadas); (ti) 

enquanto o acórdão fundamento atendeu ao tempo e ao valor de tais contribuições. 
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4. O facto de o acórdão recorrido seguir a jurisprudência recente e reiterada do STJ não 

obsta - na ausência de um acórdão de uniformização de jurisprudência - à 

admissibilidade da revista excecional. 

01-06-2022 

Proc. n. º 2314/21.7T8LSB.L1.S2(4.ª Secção) 

Mário Belo Morgado 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Ramalho Pinto  

 

 

Contrato de trabalho 

Subordinação jurídica 

Prestação de Serviços 

 

É um contrato de trabalho - e não uma sucessão de contratos de prestação de serviços - o 

contrato em que uma formadora realiza continuadamente, durante cerca de dez anos, a 

sua prestação, com exclusividade, mediante retribuição e inserida na estrutura empresarial 

do destinatário da prestação, exercendo durante vários anos funções como diretora de 

turma e diretora de curso. 

01-06-2022 

Proc. n. º 5460/18.0T8MTS.P1.S1 (4.ª Secção) 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Ramalho Pinto 

Domingos José de Morais 

 

 

Acidente de trabalho 

Seguro de acidentes de trabalho 
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1.É suficiente para que opere a presunção legal prevista no artigo 12.º do CT a verificação 

de algumas - ou seja, mais que uma – das circunstâncias previstas no referido preceito. 

2.Exercendo o trabalhador um trabalho descontínuo ou intermitente o cálculo das 

prestações por acidente de trabalho deve ter em conta o que receberia de retribuição se 

trabalhasse todo o ano, à semelhança do previsto para os trabalhadores a tempo parcial. 

3.O empregador tem a obrigação legal de celebrar um seguro de acidentes de trabalho e 

tal obrigação legal não é cumprida com a celebração de outros contratos de seguro. 

4.Em todo o caso, o empregador (ou o segurador de acidentes de trabalho) que pretenda 

invocar o artigo 17.º, n.º 2 da LAT tem o ónus de provar que a indemnização recebida de 

terceiro tinha o escopo de reparar o mesmo dano, bem como a medida em que o dano é 

comum. 

01-06-2022 

Proc. n. º 17777/18.0T8PRT.P1.S1 (4.ª Secção) 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Ramalho Pinto 

Domingos Morais 

 

 

Revista excecional  

1.A questão da determinação do montante da retribuição durante as férias dos 

trabalhadores em situação de redução ou suspensão do contrato de trabalho não é inédita 

e não tem suscitado especial debate doutrinal ou jurisprudencial que torne claramente 

necessária a intervenção deste Tribunal para uma melhor aplicação do direito. 

2.Não causa um particular alarme social ou falta de confiança na justiça o facto de as 

instâncias terem decidido que "ao trabalhador cujas férias sejam antecedidas pela situação 

excecional de redução do período normal de trabalho - nomeadamente por força do 

regime do Lay off simplificado decorrente da prescrição efetuada no DL 10-G/2020 de 

26/03 - é devida, a título de retribuição do período de férias, a de valor equivalente à da 
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retribuição reduzida ou seja, a retribuição seguirá o regime de retribuição que estiver a 

ser praticado por força da redução do tempo de trabalho" 

01-06-2022 

Proc. n. º 20790/20.3T8LSB.L1.S2 (4.ª Secção) 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Ramalho Pinto 

Mário Belo Morgado 

 

 

Interpretação de convenção coletiva de trabalho 

Pensão de reforma 

 Bancário 

 

I.A letra da lei - no caso a letra de uma cláusula de uma convenção coletiva de trabalho - 

é não apenas o ponto de partida da interpretação, mas o limite da mesma. 

II.A atual cláusula 94º do ACT para o setor bancário - tal como sucedia com a anterior 

cláusula 136.9, que aquela substituiu - nunca refere o valor das contribuições, pelo que 

teremos de interpretá-la no sentido de não se ter pretendido atribuir qualquer relevância 

ao valor dessas contribuições. 

01-06-2022 

Proc. n. º 638/20.0T8PRT.P1.S1 (4.ª Secção) 

Pedro Branquinho 

Ramalho Pinto 

Mário Belo Morgado 

 

 

Revista excecional 

Oposição de julgados 
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Admissibilidade 

 

Há contradição entre dois acórdãos de Tribunais da Relação, para efeitos do disposto no 

art. 672º nºs 1 c), do C.P.C., quando, interpretando a mesma cláusula de uma convenção 

coletiva, tendo em vista calcular a diferença de benefícios a suportar pelo empregador, o 

acórdão recorrido atendeu apenas ao tempo e não ao valor das contribuições efetuadas, 

enquanto o acórdão-fundamento atendeu ao tempo e ao valor de tais contribuições. 

01-06-2022 

Proc. n. º 2791/20.3T8VFX.L1.S2 (4.ª Secção) 

Pedro Branquinho 

Ramalho Pinto 

Júlio Gomes 

 

 

Revista excecional 

Ónus de alegação 

1. O recorrente que invoca, como fundamento de uma revista excepcional, as alíneas a), 

b) e c) do nº 1 do artigo 672º do CPC tem o ónus de indicar "as razões pelas quais a 

apreciação da questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito" e/ou 

"as razões pelas quais os interesses são de particular relevância social" e/ou "Os aspetos 

de identidade que determinam a contradição alegada", sob pena de rejeição do recurso. 

2. Não cumpre esse ónus o recorrente que se limita a, de forma vaga e genérica, invocar 

a errada apreciação da matéria de facto pelo Tribunal da Relação e o desacerto no concreto 

estabelecimento do nexo de causalidade entre a violação de regras de segurança e a 

produção do acidente de trabalho, não identificando, com as necessárias concretização e 

especificação, a questão ou as questões que pretende submeter ao STJ, que justifiquem a 

intervenção deste, e nada diz acerca da identidade da situação de facto exigida pela 

referida al. c). 
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01-06-2022 

Proc. n. º 2930/18.4T8BRG.G1.S2 (4.ª Secção) 

Ramalho Pinto 

Júlio Gomes 

Mário Belo Morgado 

 

 

Revista excecional  

Ónus de alegação 

l - O recorrente que invoca, como fundamento de uma revista excepcional, as alíneas a) 

e b)  do nº 1 do indicar "as razões pelas quais a apreciação da questão é claramente 

necessária para uma melhor aplicação do direito" e/ou "as razões pelas quais os interesses 

são de particular relevância social", sob pena de rejeição do recurso. 

II - Não cumpre esse ónus o recorrente que se limita a, de forma vaga e genérica, invocar 

a segurança aeroportuária, no particular campo da segurança provada, não identificando, 

de forma autónoma e com as necessárias concretização e especificação, a questão ou as 

questões que pretende submeter ao STJ, que justifiquem a intervenção deste  

01-06-2022 

Proc. n. º 7375/20.3T8ALM.L1.S2 (4.ª Secção) 

Ramalho Pinto 

Mário Belo Morgado 

Júlio Gomes 

 

 

Recurso para Uniformização de Jurisprudência 

1.Não há oposição entre dois Acórdãos quando se verifica que no Acórdão fundamento a 

mora do empregador no pagamento da retribuição não atingiu os sessenta dias, não 

operando a presunção de culpa e não se tendo provado culpa grave do empregador, ao 
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passo que no Acórdão recorrido a mora se prolongou por mais de sessenta dias, fazendo 

operar a presunção. 

2.O facto de em um caso ter sido considerada abusiva a resolução do contrato pelo 

trabalhador e no outro não, não traduz uma oposição de decisões, mas a aplicação de 

critérios similares a situações distintas. 

01-06-2022 

Proc. n. º 10317/20.2T8LSB.L1-A.S1  (4.ª Secção) 

Júlio Gomes 

 Ramalho Pinto  

Mário Belo Morgado 

 

 

Omissão de pronúncia 

Arguição de nulidades  

Constitucionalidade 

 

I. Verifica-se o vício da omissão de pronúncia, previsto no art. 615º n.º1 d), do C.P.C., 

gerador da nulidade da decisão, quando o tribunal deixe de conhecer qualquer questão 

colocada pelas partes ou que seja do conhecimento oficioso. 

II. Quando o recorrente, nas Conclusões da sua alegação, refere que foram violados, entre 

outros, determinados preceitos da Constituição da República, sem esclarecer por que 

entende tal, o acórdão do tribunal superior, que incide sobre o recurso, que se limita a 

dizer, tão só, que não foram violados esses mesmos preceitos da nossa Constituição, não 

comete o vício da omissão de pronúncia. 

01-06-2022 

Proc. n. º 10317/20.2T8LSB.L1-A.S1  (4.ª Secção) 

Pedro Branquinho 

 Ramalho Pinto  
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Mário Belo Morgado 

 

 

Revista excecional 

Nulidade 

Omissão de pronúncia 

Não existe omissão de pronúncia na verificação do fundamento da admissibilidade do 

recurso de revista excepcional previsto na al. c) do nº 1 do art. 672.º do CPC se a 

Recorrente o não invoca, para esse específico efeito, no corpo da alegação de recurso e 

nas respectivas conclusões. 

01-06-2022 

Proc. n. º 1094/10.6TTPRT.P2.S2  (4.ª Secção) 

Ramalho Pinto 

Mário Belo Morgado 

Júlio Gomes 

 

 

Revista excecional 

Admissibilidade de recurso 

A admissibilidade do recurso de revista excecional pressupõe não só o preenchimento dos 

pressupostos específicos previstos no artigo 672.º, do CPC, mas também dos pressupostos 

gerais de admissibilidade da revista, nomeadamente os previstos no artigo 629.º, do 

mesmo diploma. 

22-06-2022 

Proc. n. º 310/20.0T8BJA.E1.S2  (4.ª Secção) 

Mário Belo Morgado 

 Júlio Gomes 

 Ramalho Pinto 
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Portaria de Condições de Trabalho 

As leis e os decretos-lei prevalecem sobre as portarias, uma vez que as fontes de direito 

se encontram hierarquicamente subordinadas, não podendo as normas de grau inferior 

contrariar outras de grau superior. 

São competentes para a emissão de portarias de condições de trabalho, conjuntamente, o 

ministro responsável pela área laboral e o ministro responsável pelo sector de atividade. 

Sendo ineficazes relativamente ao empregador, são inaplicáveis à relação laboral 

estabelecida entre as partes as PRT's e PCT's para os trabalhadores administrativos que 

não foram subscritas ou assinadas pelo ministro responsável pelo setor de atividade em 

causa (desporto). 

22-06-2022 

Proc. n. º 323/20.2T8CTB.C1.S1 (4.ª Secção) 

Mário Belo Morgado 

 Júlio Gomes 

 Domingos Morais 

 

 

Seguro de acidentes de trabalho 

Apólice uniforme 

Dever de comunicação  

Retribuição 

 Mediador 

 Abuso do direito 

I. Os seguros obrigatórios, nos quais se inclui o seguro por acidentes de trabalho, têm uma 

função social, in casu proteger a força de trabalho dos trabalhadores por conta de outrem, 
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pelo que a teleologia associada à sua existência deve ser considerada na análise do regime 

de reparação infortunística; 

II. Analisando o regime legal em conjugação com a apólice que enforma a relação 

contratual entre as Rés, encontramos, pelo menos, 3 obrigações declarativas directamente 

subjacentes ao dever de declaração/comunicação, as quais, no caso concreto, implicavam 

que a Ré -empregadora estivesse obrigada a: 

(i) remeter as folhas de vencimento enviadas para a Segurança Social (o que fez); 

(ii) declarar o valor de subsídio de refeição e de subsídio de deslocação (este último 

apenas na folha de Setembro); 

(iii) informar que o ora Autor se encontrava em regime de estágio (de molde a permitir o 

cálculo da remuneração equiparada). 

III. Tendo a Ré - empregadora incumprido as últimas duas obrigações declarativas, no 

que concerne à omissão de comunicação do subsídio de refeição e do subsídio de 

deslocação, que integram a retribuição, estamos perante uma omissão de componentes 

remuneratórios reais, isto é, efectivamente pagos ao trabalhador, logo cabe à empregadora 

suportar a diferença nos termos do artigo 79.º, n.º 4 , 1.º parte, da LAT, e 23.º da apólice; 

quanto à diferença reportada à remuneração equiparada, deverá a seguradora assumir a 

total responsabilidade. 

IV. Esta última responsabilidade resulta da consideração da referida função social do 

seguro por acidentes de trabalho mas também do clausulado, que tem várias normas que 

importa interpretar conjuntamente, compatibilizar e harmonizar entre si, juntamente com 

as normas imperativas da Apólice Uniforme e da LAT, não olvidando o elemento 

histórico, sendo que se é certo que a entidade empregadora cumpriu a obrigação de 

declarar a retribuição real (excepto na parte dos subsídios de refeição e de deslocação), 

também o é que não cumpriu a obrigação de declarar que o trabalhador é 

estagiário/aprendiz/formando e, consequentemente, informar qual a retribuição anual 

média ilíquida de um trabalhador com a mesma categoria profissional correspondente à 

formação/aprendizagem/estágio. 
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V. Não ficou provado qualquer facto que permita imputar alguma conduta incorrecta à 

mediadora de seguros, que pudesse ter implicado um prejuízo para a Ré - empregadora e 

que pudesse exigir o funcionamento do instituto do abuso de direito, com vista a bloquear 

a obrigação dessa Ré de assumir o pagamento do que resulta da diferença entre a 

retribuição declarada e os subsídios cuja declaração foi omitida. 

22-06-2022 

Proc. n. º 386/12.4TTTVD.L1.S1 (4.ª Secção) 

Ramalho Pinto 

Domingos Morais 

Mário Belo Morgado 

 

 

Despedimento coletivo 

 Processo urgente 

 

O artigo 26.º, n.º 1, al. d) do Código de Processo do Trabalho ao consagrar a natureza 

urgente da ação de impugnação de despedimento coletivo abrange a fase executiva. 

Com efeito, se certos interesses dos trabalhadores exigem uma celeridade especial esta 

não deve resumir-se à declaração dos seus direitos, mas deve estender-se à efetivação dos 

mesmos. 

22-06-2022 

Proc. 449/10.0TTVFR-F.P1.SI 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

 Ramalho Pinto 

 Mário Belo Morgado 

 

 

Interpretação de convenção coletiva de trabalho 



 

 

Sumários de Acórdãos da Secção Social 

 

 Junho de 2022 21 

 

 

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

mesma; 

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. 

22-06-2022 

Proc. 5815/20.0T8ALM.L1.S1 

Júlio Gomes  

Ramalho Pinto 

 Domingos Morais 

 

 

Revista excecional 

 Oposição de julgados 

1.Há contradição entre dois acórdãos da Relação, para efeitos do disposto no art. 672.º, 

n.º 1, c), do CPC, quando, interpretando a mesma cláusula de uma convenção coletiva, 

tendo em vista calcular a diferença de benefícios a suportar pelo empregador: (i) um dos 

acórdãos da Relação atendeu apenas ao tempo e não ao valor das contribuições efetuadas 

(atentando exclusivamente num critério de proporcionalidade, em função do tempo de 

trabalho dentro e fora da instituição de crédito, portanto sem recorrer a qualquer fator de 

ponderação associado ao valor das contribuições efetuadas); (ii) enquanto o acórdão 

fundamento atendeu ao tempo e ao valor de tais contribuições. 

2.O facto de o acórdão recorrido seguir a jurisprudência recente e reiterada do STJ não 

obsta - na ausência de um acórdão de uniformização de jurisprudência — à 

admissibilidade da revista excecional. 

22-06-2022 



 

 

Sumários de Acórdãos da Secção Social 

 

 Junho de 2022 22 

 

Proc. 770/21.2T8VFX.L1.S2 (revista excecional) 

Mário Belo Morgado 

Júlio Gomes 

 Ramalho Pinto 

 

 

Contrato de trabalho doméstico 

Ampliação do âmbito do recurso 

Objeto do recurso 

Nulidade de Sentença 

Revelia 

Falta de contestação 

Impugnação da matéria de facto 

Princípio da prevalência do fundo sobre a forma 

 

1. O contrato de serviço doméstico, caracteriza-se, essencialmente, pela inerência da 

prestação de trabalho à satisfação direta de necessidades pessoais de um agregado familiar 

ou equiparado. 

2. A ampliação do objeto do recurso não constitui alternativa à necessidade de 

interposição de recurso (principal ou subordinado) por parte daquele que fique 

prejudicado com uma decisão judicial, mas, diferentemente, permitir ao recorrido a 

reabertura da discussão sobre determinado fundamento por si invocado no processo e que 

tenha sido julgado improcedente: a ampliação do âmbito do recurso destina-se (apenas) a 

permitir que o tribunal de recurso possa conhecer de fundamento da ação ou da defesa 

não considerado ou julgado desfavoravelmente na decisão recorrida que, apesar disso, 

com base em diverso fundamento, tenha julgado procedente a pretensão do recorrido 

(assim se prevenindo a possibilidade de, por força do recurso, vir a ser considerado 
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improcedente o fundamento com base no qual este obteve ganho de causa no tribunal a 

quó). 

3. A nulidade prevista no art. 615.º, n.º 1, c), consiste numa contradição intrínseca da 

decisão, qual seja a de os fundamentos invocados pelo tribunal (em si mesmo 

considerados) conduzirem, em termos logicamente inequívocos, a uma conclusão oposta 

ou diferente da adotada. 

4. A nulidade por excesso de pronúncia, prevista na alínea d) do n.º 1 do art. 615.º, que 

sanciona a violação do estatuído no n.º 2 do art. 608.º, apenas ocorre quando o tribunal 

ad quem conheça de questões que não integrem o objeto do recurso. 

5. De acordo com os princípios da utilidade e pertinência a que estão submetidos todos 

os atos processuais, o exercício dos poderes de controlo sobre a decisão da matéria de 

facto só é admissível se recair sobre factos com interesse para a decisão da causa, segundo 

as diferentes soluções plausíveis de direito que a mesma comporte. 

6. A autonomia decisória do tribunal da Relação no julgamento da matéria de facto 

(mormente quando reaprecia os meios de prova constantes do processo), não só não o 

limita quanto aos meios de prova indicados pelo recorrente, como lhe impõe que forme a 

sua própria convicção, numa apreciação global de todos os elementos relevantes 

constantes dos autos. 

7. A falta de contestação só implica a confissão dos factos alegados e não a do seu 

enquadramento jurídico, pelo que nenhuma censura merece a circunstância de a Relação 

se ter pronunciado sobre a tipologia contratual. 

8. Num quadro de revelia operante, por força do efeito cominatório previsto no art. 561º, 

n.º 1, os factos essenciais alegados na petição inicial consíderam-se confessados pelo réu, 

salvo os que estiverem abrangidos (nomeadamente) pelo disposto na alínea d) do art. 

568.º, o que significa que tais factos passam a estar assentes por mero efeito legal daquela 

situação de revelia, não carecendo de qualquer valoração probatória. 

9. Ainda que determinado facto deva em princípio ser provado por documento, não 

estando em causa qualquer efeito jurídico determinante do mesmo (por não ser essencial 
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para a caracterização do "thema decidendum"), mas tão só a sua utilização instrumental, 

deve considerar-se provado em caso de falta de contestação ou quando a parte contrária 

o aceite expressamente, sendo certo que o princípio da prevalência do fundo sobre a 

forma, que atualmente enforma o nosso processo civil, não se compadece com excessos 

de rigor formal. 

22-06-2022 

Proc. n.º 4280/17.4T(MTS.P3.S1 (4.ª Secção) 

 Mário Belo Morgado 

 Júlio Manuel Vieira Gomes  

Ramalho Pinto 

 

 

Competência material 

Contrato individual de trabalho 

Contrato de trabalho em funções públicas  

 

Invocando o autor uma relação de trabalho regulada pelo regime do Código do Trabalho 

e não pela Lei Geral do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, é competente o 

tribunal do trabalho e não o tribunal administrativo, ainda que o réu seja uma pessoa 

coletiva de direito público. 

22-06-2022 

Proc n.º 825/21.3T8VCT.G1.S1 

Mário Belo Morgado 

 Júlio Manuel Vieira Gomes 

 Ramalho Pinto 

 

 

Empresa público 
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Setor empresarial do Estado 

Regularização 

Regulamento interno  

Comissão de serviço 

O Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração 

Pública e setor empresarial do Estado (PREVPAP) não cria vínculos laborais, antes 

regulariza situações (precárias) preexistentes. 

O Regulamento interno constitui, hoje, um importante instrumento, na vida das empresas, 

sobre a organização e disciplina no trabalho. 

Tratando-se de uma regularização, para efeitos de reclassificação no âmbito da integração 

da Autora nos quadros da Ré, uma entidade pública empresarial, não constitui 

impedimento para ser atribuído o nível previsto no art. 18.º do Regulamento Interno de 

Carreiras Profissionais (RICP) o facto daquela desempenhar funções no estrangeiro sem 

ser no regime de comissão de serviço. 

22-06-2022 

Proc. 987/19.0T8BRR.L2. S1 

Pedro Branquinho Dias 

Ramalho Pinto 

Júlio Gomes 

 

Revista excecional 

Afirmando o Acórdão recorrido que as deduções a que se refere a cláusula 136.º do ACT 

aplicável apenas têm como único critério o tempo de descontos para a Segurança Social, 

ao passo que o Acórdão fundamento atende expressamente tanto ao tempo como ao valor 

das retribuição existe oposição de respostas quanto à mesma questão de direito, 

admitindo-se a revista excecional. 

22-06-2022 

Proc. 1331/20.9T8VRL 
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Júlio Gomes  

Ramalho Pinto  

Mário Belo Morgado 

    

 

Instrumento de regulamentação coletiva de trabalho 

Convenção coletiva de trabalho 

Princípio da filiação 

Portaria de extensão 

Princípio da subsidiariedade 

 

I. Uma portaria de extensão não pode determinar a aplicabilidade duma convenção 

coletiva a trabalhadores não filiados na organização sindical outorgante que estejam 

filiados numa organização sindical diferente. 

II. A entender-se doutro modo, ficariam em causa os valores da liberdade sindical do 

trabalhador, entendida como liberdade de filiação, ou de não filiação, em determinado 

sindicato. 

III. E ficaria também em causa o direito de contratação colectiva do sindicato concorrente, 

ao ver eventualmente frustrado o seu direito de celebrar uma convenção coletiva própria 

com o empregador ou com a associação empregadora, caso a contratação coletiva 

celebrada por outro sindicato se estendesse (através duma portaria de extensão) aos seus 

filiados, coartando a sua autonomia contratual. 

IV. Uma portaria de extensão também não pode determinar a aplicabilidade duma 

convenção coletiva a empregadores filiados em associação de empregadores diversa 

daquela que subscreveu tal convenção, sob pena de violação do direito (e liberdade) de 

contratação coletiva. 



 

 

Sumários de Acórdãos da Secção Social 

 

 Junho de 2022 27 

 

V. Acresce que a portaria de extensão só pode ser emitida (e só pode valer) relativamente 

a relações de trabalho não abrangidas por instrumento de regulamentação coletiva de 

trabalho negocial (princípio da subsidiariedade). 

22-06-2022 

 Proc. nº1842/19.9T8FAR.E1.SI 

Mário Belo Morgado 

 Júlio Manuel Vieira Gomes  

Ramalho Pinto 

 

 

Transmissão da unidade económica  

1. Existindo um contrato, cuja validade ninguém pôs em causa, de transmissão 

parcial de estabelecimento comercial, contrato que, aliás, prevê expressamente a 

transmissão da posição de empregador relativamente a uma lista de trabalhadores anexa 

ao contrato, há uma transmissão de unidade económica entre os outorgantes, sem 

necessidade de mais indagações. 

2. O artigo 555.º do Código do Trabalho de 2003, aplicável à situação dos autos, não 

continha qualquer remissão para o artigo 557.º, mesmo depois da alteração deste último 

preceito pela Lei n.º 9/2006 de 20 de março, não havendo, pois, manutenção de quaisquer 

efeitos do IRCT aplicável ao transmitente uma vez esgotados os prazos previstos no artigo 

555.º n.º 1. 

 22-06-2022 

Proc. nº1914/18.7T8BRR.L1.S1 

Júlio Gomes 

 Ramalho Pinto 

 Domingos Morais 
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Recurso de revista 

Admissibilidade de recurso 

Impugnação da matéria de facto 

Ato inútil 

Relevância jurídica 

Ónus do recorrente 

1- Nos recursos apenas se impõe tomar posição sobre as questões que sejam 

processualmente pertinentes/relevantes (suscetíveis de influir na decisão da causa), 

nomeadamente no âmbito da matéria de facto. 

2- De acordo com os princípios da utilidade e pertinência a que estão sujeitos todos os 

atos processuais, o exercício dos poderes de controlo sobre a decisão da matéria de facto 

só é admissível se recair sobre factos com interesse para a decisão da causa, segundo as 

diferentes soluções plausíveis de direito que a mesma comporte. 

3- Deste modo, o dever de reapreciação da prova por parte da Relação apenas existe no 

caso de o recorrente respeitar os ónus previstos no art. 640.º, n.º 1 do CPC, e, para além 

disso, a matéria em causa se afigurar relevante para a decisão final do litígio. 

4- Visando-se com a revista que a Relação conheça de um recurso de facto 

exclusivamente incidente sobre segmentos da petição inicial que, mesmo que fossem 

aditados aos factos provados, nunca poderiam influir na decisão da causa, à luz das 

diversas soluções plausíveis da questão de direito, o recurso de revista é inútil, pelo que 

não deve conhecer-se do seu objeto. 

22-06-2022 

Proc. n.º 2239/20.3T8LRA.C1.S1 

Mário Belo Morgado 

 Júlio Manuel Vieira Gomes  

 Domingos Morais 
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Acordo de Empresa 

 Diuturnidades  

Questão Nova 

 Conhecimento Oficioso 

I. A aplicação, ou não, de determinado AE é uma questão de direito, de conhecimento 

oficioso, não sendo correcto equacionar a mesma como "questão nova". 

II. As diuturnidades constituem complementos pecuniários estabelecidos para compensar 

a permanência do trabalhador na mesma empresa ou categoria profissional, e têm como 

razão de ser a inexistência ou dificuldade de acesso a escalões superiores: assim, vencidas 

diuturnidades, nos termos convencionalmente fixados, o respectivo montante, tendo 

carácter regular e certo, integra-se no vencimento como parcela a somar ao salário base, 

gozando, por isso, da protecção própria inerente à retribuição. 

III. Do Contrato de Concessão celebrado com o Estado Português, a que se referem os 

autos, resulta expressamente que a respectiva integração na Ré não implicaria qualquer 

perda de direitos e garantias, assim criando um regime especial. Foi intenção do legislador 

proteger as condições de trabalho dos trabalhadores, incluindo as diuturnidades, que 

correspondem ao normal desenvolvimento da relação laboral, sendo assim devidas as 

diuturnidades previstas no Acordo de Empresa de 1999, publicado no BTE nº 17, de 

08/05/1999. 

IV. São igualmente devidas as "actualizações" às diuturnidades peticionadas pelos 

Recorrentes, mas apenas as que foram aprovadas até 12,06.2002, já que esse Acordo de 

Empresa de 1999, com algumas alterações, se manteve em vigor unicamente até essa data, 

por ter sido revogado em 13.06.2002 e substituído por outro. 

22-06-2022 

Proc. nº3342/18.5T8GMR.G1.S1 

Ramalho Pinto 

Domingos Morais  

Maário Belo Morgado 
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Trabalhador com responsabilidades familiares 

 Atribuição de horário flexível 

 

1.Os artigos 56º, 57º e 212º, nº 2, do Código do Trabalho, atribuem ao trabalhador com 

responsabilidades familiares o direito a solicitar ao empregador a atribuição de um horário 

flexível; 

2.Sendo o horário flexível, antes de mais, um horário de trabalho, esse trabalhador pode, 

no seu pedido, precisar quais os seus dias de descanso, incluindo o sábado e o domingo. 

22-06-2022 

Proc. nº 3425/19.4T8VLG.P1.S2 

Ramalho Pinto 

Domingos Morais 

Mário Belo Morgado 

 

 

Documento superveniente 

Tendo sido suscitada já pelo Réu na sua contestação a questão da aplicabilidade de uma 

determinada convenção coletiva, não se trata de uma questão nova que permita falar-se 

em um documento superveniente para efeitos de aplicação do artigo 680.º do CPC. 

22-06-2022 

Proc. n.º3545/18.2T8BCL.GLSl 

Júlio Gomes 

 Ramalho Pinto 

 Domingos Morais 
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Valor da causa 

Despacho do relator 

Recurso de revista 

Admissibilidade de recurso 

Reclamação 

Reclamação para a conferencia 

I. Cabe ao juiz do tribunal de primeira instância fixar o valor da causa, estando vedado 

aos tribunais de recurso usarem as faculdades previstas no art. 306º do Código de 

Processo Civil; 

II. Se a parte interessada não concordar com o valor fixado pelo juiz de 1a instância à 

causa deve suscitar o respectivo incidente, sob pena de, não o fazendo, esse decisão 

transitar em julgado; 

III. Sendo o valor fixado à causa pelo tribunal de 1a instância inferior à alçada do Tribunal 

da Relação o recurso de revista é inadmissível; 

IV.A decisão do relator em sede do incidente de reclamação regulado no artigo 643º do 

Código de Processo Civil é susceptível de impugnação mediante reclamação para a 

conferência nos termos do artigo 652º, nº 3, do mesmo diploma; 

V. Contudo, não é admissível recurso dessa decisão proferida pela conferência, excepto 

nos casos previstos no artigo 629º, nº 2 e 671º, nº 2, ambos do Código de Processo Civil. 

22-06-2022 

Proc. nº 5468/19.9T8MTS-B.P1.S1 

Ramalho Pinto 

Domingo Morais 

Mário Belo Morgado 
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Interpretação de 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. 

22-06-2022 

Proc. nº 14406/20.5T8SNT.L1.S1 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

 Ramalho Pinto 

Domingos Morais 

 

 

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. Neste último caso, mesmo que em juízo se encontre um sindicato em 

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

várias acções conexas que poderiam ter sido propostas individualmente por cada um dos 

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

ações coligadas e não a soma do valor de todas elas. 
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3. Se cada um destes trabalhadores tivesse proposto a sua ação individualmente, 

como o poderia ter feito, estaria sujeito às regras da alçada e da sucumbência em função 

do valor do seu pedido respetivo. E não se vê qualquer motivo para que as coisas se 

passem de outro modo quando autorizam o sindicato a representá-los. 

2206-2022 

Proc. nº 17663/20.3T8LSB.L1.S1 

Júlio Gomes 

Ramalho Pinto 

Domingos Morais 

 

  



 

 

Sumários de Acórdãos da Secção Social 

 

 Junho de 2022 34 

 

A 

Abuso do direito ........................... 19 

Acidente de trabalho .................... 12 

Acidente de Trabalho .................... 3 

Acordo de Empresa ..................... 29 

Admissibilidade ............................ 14 

Admissibilidade de recurso17, 28, 

31 

Ampliação do âmbito do recurso 22 

Apólice uniforme .......................... 18 

Arguição de nulidades ................. 16 

Ato inútil ....................................... 28 

Atribuição de horário flexível ..... 30 

B 

Bancário ................................ 7, 8, 13 

C 

Coligação ativa ............................. 32 

Comissão de serviço ..................... 25 

Competência material .................. 24 

Conhecimento Oficioso ................ 29 

Constitucionalidade ..................... 16 

Contrato de Prestação de Serviços

 .............................................................. 1 

Contrato de trabalho ............... 1, 11 

Contrato de trabalho doméstico .. 6, 

22 

Contrato de trabalho em funções 

públicas ............................................. 24 

Contrato individual de trabalho 24 

Contribuições para a Segurança 

Social ............................................... 7, 8 

Convenção coletiva de trabalho . 26 

D 

Despacho do relator .................... 31 

Despedimento coletivo ................ 20 

Dever de comunicação ................ 19 

Diuturnidades .............................. 29 

Documento superveniente .......... 30 

Dupla Conforme Parcial ............... 6 

E 

Empresa público .......................... 25 

Encerramento de empresa............ 3 

F 

Falta de contestação .................... 22 

Fator de bonificação ..................... 3 

Fixação de incapacidade ............... 3 

Futebolista profissional ................ 3 

H 

Herança indivisa ............................ 3 

I 

Impugnação da matéria de facto

 ..................................................... 22, 28 



 

 

Sumários de Acórdãos da Secção Social 

 

 Junho de 2022 35 

 

Instrumento de regulamentação 

coletiva de trabalho .......................... 26 

Interpretação de convenção 

coletiva de trabalho ...... 7, 8, 13, 21, 32 

J 

Jogador profissional ...................... 3 

Justa causa de despedimento ........ 2 

M 

Mediador ....................................... 19 

Método indiciário ou tipológico .... 1 

N 

Nulidade .................................... 5, 17 

Nulidade de Acórdão ..................... 5 

Nulidade de Sentença ................... 22 

O 

Objeto do recurso ......................... 22 

Omissão de pronúncia ....... 6, 16, 17 

Ónus da prova ............................ 1, 5 

Ónus de alegação .................... 14, 15 

Ónus do recorrente .................. 5, 28 

Oposição de acórdãos .................... 9 

Oposição de julgados ....... 10, 14, 21 

P 

Pensão de reforma ............... 7, 8, 13 

Portaria de Condições de Trabalho

 ............................................................ 18 

Portaria de extensão .................... 26 

Prestação de Serviços .................. 11 

Presunção de laboralidade ........... 1 

Princípio da filiação .................... 26 

Princípio da prevalência do fundo 

sobre a forma .................................... 22 

Princípio da subsidiariedade ...... 26 

Processo equitativo ........................ 5 

Processo urgente .......................... 20 

Q 

Questão Nova ............................... 29 

R 

Reclamação .................................. 31 

Reclamação para a conferencia . 31 

Recurso de revista ................. 28, 31 

Recurso para Uniformização de 

Jurisprudência ................................. 16 

Regulamento interno .................. 25 

Regularização .............................. 25 

Relevância jurídica ..................... 28 

Retribuição .................................. 19 

Revelia .......................................... 22 

Revista excecional9, 10, 12, 14, 15, 

17, 21, 25 

S 

Seguro de acidentes de trabalho 12, 

18 

Setor empresarial do Estado ...... 25 



 

 

Sumários de Acórdãos da Secção Social 

 

 Junho de 2022 36 

 

Subordinação jurídica ............. 1, 11 

T 

Trabalhador com 

responsabilidades familiares ............ 30 

Transmissão da unidade económica

 ........................................................... 27 

V 

Valor da ação ............................... 32 

Valor da causa ............................. 31 

 

 


