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Acidente de trabalho 

Incidente 

Revisão de incapacidade 

Parecer 

Exame médico 

Incapacidade permanente absoluta para o trabalho habitual 

 

I.  - A requisição de parecer ocupacional, prevista no artigo 21. °, n.º 4, da Lei n.º 98/2009, 

de 04.09, deve ocorrer após a consolidação das lesões sofridas pelo sinistrado no acidente 

de trabalho e a definição das eventuais sequelas delas resultantes, por referência à Tabela 

Nacional de Incapacidades. 

II.  - No incidente de revisão da incapacidade, a requisição de tal parecer só é justificável 

se nos exames médicos realizados os peritos concluírem pelo agravamento, natureza e 

avaliação, das lesões/sequelas resultantes do acidente de trabalho. 

III.  - Caso o sinistrado não prove o alegado agravamento das sequelas resultantes das 

lesões sofridas no acidente, o parecer ocupacional, por si só, irreleva para efeitos da 

atribuição da incapacidade permanente absoluta para o trabalho habitual. 

 

06-07-2022 

Proc. n. º 41/19.4T8VRL-A.G1.S1 (4.ª Secção) 

Domingos José de Morais 

Mário Belo Morgado 

Júlio Manuel Vieira Gomes 
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Impugnação da matéria de facto 

 

Justifica-se a rejeição do recurso de impugnação da decisão em matéria de facto quando 

a referida impugnação é feita em bloco e se refere a um grande número de factos e sem a 

menção precisa relativamente a cada um deles da solução alternativa proposta. 

 

06-07-2022 

Proc. n. º 231/17.4T8VIS.C1.S1 (4.ª Secção) 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Domingos José de Morais 

Mário Belo Morgado 

 

 

Reclamação para a conferência 

Dupla conforme 

Revista 

Admissibilidade 

Decisão mais favorável 

 

I.  De acordo com a doutrina mais relevante e jurisprudência constante do STJ é de 

equiparar à situação de dupla conformidade decisória aquela em que a Relação profira 

uma decisão, que embora não seja rigorosamente coincidente com a primeira instância se 

revele "mais favorável" à parte que recorre. 

II.  Sempre que o apelante obtenha uma procedência parcial do recurso na Relação, isto 

é, sempre que a Relação pronuncie uma decisão mais favorável - tanto no aspeto 

quantitativo, como no aspeto qualitativo - para esse recorrente do que a decisão da 
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primeira instância, está-se perante duas decisões conformes, que impedem essa parte de 

interpor recurso de revista para o STJ. 

 

06-07-2022 

Proc. n. º 240/19.9T8FAR.E1.S1 (4.ª Secção) 

Pedro Branquinho Dias 

Ramalho Pinto 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

 

 

Competência material 

Tribunal administrativo 

Tribunal do trabalho 

 

I.  A competência dos tribunais afere-se pelos termos em que a acção é proposta, 

determinando-se, pois, pelo pedido do autor; 

II.     Para decidir qual dos elementos determinativos da competência, também chamados 

índices de competência, é decisivo para o efeito, tem de atender-se aos termos em que a 

acção é proposta, seja quantos aos elementos objectivos (natureza da providência 

solicitada, facto de onde teria resultado o direito para o qual se pretende a tutela judiciária, 

etc.) seja quanto aos seus elementos subjectivos (identidade das partes) 

III.  Peticionando os Autores que se qualifiquem os respectivos contratos como de 

trabalho de direito privado, são os Juízos do Trabalho e não os Tribunais Administrativos 

os competentes para conhecer do litígio. 

IV.  As objecções opostas pelo Réu relevam para o mérito da causa, mas não para efeitos 

de aferição da competência do tribunal. 

06-07-2022 



 

 

Sumários de Acórdãos da Secção Social 

 

 

 Julho de 2022 4 

 

Proc. n. º 459/21.2T8VRL-A.G1.S1 (4.ª Secção) 

Ramalho Pinto 

Domingos José de Morais 

Mário Belo Morgado 

 

 

Prazo de interposição do recurso 

Covid-19 

Suspensão 

Contagem de prazos 

Constitucionalidade 

 

1.  O disposto no art. 6.º-B, n.º 5, al. d), da Lei 1-A/2020, de 19 de março, retira do âmbito 

da regra da suspensão dos prazos, prevista no n.º 1 do mesmo artigo, os prazos de 

interposição de recurso, arguição de nulidades ou requerimento da retificação ou reforma 

de decisões finais, independentemente de estas serem proferidas antes ou depois da sua 

entrada em vigor (22 de Janeiro de 2021). 

2.  A situação pandémica e as consequentes medidas de confinamento que justificaram a 

suspensão dos prazos processuais determinada pela Lei n.º 4-B/2021, de 01-02, não exigia 

que essa suspensão abrangesse os atos de interposição de recurso de decisões finais (não 

implicando tais atos a prática de atos ou diligências presenciais), pelo que esta opção 

legislativa não viola a Constituição da República, mormente os princípios da segurança 

jurídica e da proteção da confiança dos cidadãos. 

 

06-07-2022 

Proc. n. º 792/20.0T8STR.E1.S1 (4.ª Secção) 

Mário Belo Morgado 
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Júlio Manuel Vieira Gomes 

Ramalho Pinto 

 

 

Revista excecional 

Admissibilidade 

Coligação ativa 

Valor da causa 

Interesse imaterial 

 

I.  Só é possível a admissão do recurso de revista excepcional se estiverem preenchidos 

os pressupostos gerais de admissão do recurso de revista, não sendo esta possível pela 

existência de uma dupla conforme; 

II.  O artigo 5.º do Código do Processo de Trabalho distingue a representação pelo 

sindicato de interesses colectivos 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; 

III.  Quando em juízo se encontra um sindicato, representando uma pluralidade de partes 

do lado activo, 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; 

IV.  Sendo peticionado o pagamento, em relação a cada um dos trabalhadores 

individualmente considerados, de quantias a título de compensação por trabalho 

suplementar e a título de diferenças salariais estão em causa interesses estritamente 

materiais. 
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06-07-2022 

Proc. n. º 1901/19.8TVRL.G1.S1 (4.ª Secção) 

Ramalho Pinto 

Domingos José de Morais 

Mário Belo Morgado 

 

 

Revisão 

Prestação 

Incapacidade 

 

A revisão da prestação, ao abrigo do artigo 70.º da LAT (Lei n.º 98/2009 de 4 de 

setembro), é possível mesmo quando não se fixou inicialmente qualquer prestação, mas 

se veio a constatar posteriormente que a lesão que constituiu o acidente de trabalho causou 

efetivamente uma redução na capacidade de trabalho ou de ganho. 

 

06-07-2022 

Proc. n. º 2791/20.3T8FNCL1.S1 (4.ª Secção) 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Ramalho Pinto 

Domingos José de Morais 

 

 

Impugnação da matéria de facto 

Ónus do recorrente 
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I  - As implicações das falhas evidenciadas no plano do cumprimento dos ónus de 

alegação previstos no art. 640.°, do CPC, avaliam-se em função das circunstâncias de 

cada caso concreto, tendo em conta, nomeadamente, o número de factos impugnados, o 

número e a conexão existente entre os factos integrantes de cada "bloco", o número e a 

extensão dos meios de prova, a maior ou menor precisão na indicação dos meios de prova 

e na formulação das pretendidas alternativas decisórias e o grau de clareza com que 

tenham sido expostas as razões subjacentes ao peticionado, razões que devem ser 

nitidamente percecionáveis, pois não é suposto que o tribunal da Relação se dedique à 

descoberta de motivos e raciocínio não explicitados claramente. 

II - Impugnar uma decisão significa refutar as premissas e os motivos que lhe subjazem, 

contrapondo-lhe um pensamento (racionalidade) alternativo, que não dispensa a 

justificação das afirmações e a expressão de argumentos (tendentes a demonstrar a 

bondade dos motivos apresentados como sendo "bons motivos"). 

III - Independentemente das exigências especificamente contidas no art. 640.°, do CPC, 

o recorrente -em qualquer recurso - não pode dispensar-se de claramente explicitar os 

"fundamentos por que pede a alteração ou anulação da decisão" (art. 639.°, n.º 1, do 

mesmo diploma), resultando da articulação destas disposições legais que o recorrente é 

onerado com imposições (de motivação) situadas em dois planos que, sendo 

complementares, têm natureza diversa: i) por um lado, impõe-se-lhe a precisa delimitação 

do objeto do recurso; ii) por outro lado, exige-se-lhe a efetiva e clara compreensibilidade 

das razões em que assenta o recurso, por forma a que na sua apreciação o tribunal não se 

confronte com dificuldades desmesuradas, nem demore tempo excessivo. 

 

06-07-2022 

Proc. n. º 3683/20.1T8VNG.P1.S1 (4.ª Secção) 

Mário Belo Morgado 

Júlio Manuel Vieira Gomes 
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Ramalho Pinto 

 

 

Interpretação de convenção coletiva 

 

1.  Pagando o empregador várias ajudas de custo, mas também o que designa de prestação 

retributiva complementar, não se pode partir de uma consideração atomística destas 

prestações para proceder à sua qualificação, devendo, ao invés, atender-se ao seu conjunto 

e ao modo como interagem e se completam. 

2.  Se o empregador compensa os trabalhadores quando não recebem as designadas ajudas 

de custo, estas não são genuínas ajudas de custo, mas retribuição variável. 

3.  Desempenhando no nosso sistema as convenções coletivas o papel de fontes de direito, 

criando-se através do exercício da autonomia negocial coletiva verdadeiras normas 

jurídicas, também as convenções coletivas devem estar sujeitas à interpretação conforme 

relativamente ao direito da União Europeia. 

4.  Como o Tribunal de Justiça afirmou no processo C-155/10, "a remuneração paga a 

título de férias anuais deve, em princípio, ser calculada de forma a corresponder à 

remuneração normal auferida pelo trabalhador". 

5.  Apesar da letra da cláusula 6.ª, n.º 1 do RRRGS se referir à remuneração base a respeito 

da retribuição durante as férias, deve ser interpretada como reportando-se à retribuição. 

 

06-07-2022 

Proc. n. º 4661/19.9T8LSB.L1.S1 (4.ª Secção) 

Ramalho Pinto 

Domingos José de Morais 

Mário Belo Morgado 
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Confissão 

Mandatário judicial 

Poderes de representação 

Homologação 

 

Ocorrendo, em sede de audiência de julgamento, a confissão de factos por mandatário 

sem poderes especiais para o efeito, não há que fazer apelo ao disposto nos arts. 290.º e 

291.º do CPC, que pressupõem sempre a prolação de uma sentença. 

 

06-07-2022 

Proc. n. º 18052/15.7T8LSB.L1.S1 (4.ª Secção) 

Ramalho Pinto 

Mário Belo Morgado 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

 

 

Impugnação da matéria de facto 

Ónus do recorrente 

 

Versando o recurso sobre a impugnação da decisão relativa à matéria de facto, a não 

especificação nas conclusões dos concretos pontos de facto que se consideram 

incorrectamente julgados determina a rejeição do recurso, nos termos do art. 640.º, n.º 1, 

do CPC. 

 

06-07-2022 

Proc. n. º 28533/15.7T8PRT.P1 (4.ª Secção) 

Ramalho Pinto 
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Mário Belo Morgado 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

 

 

Revista 

Admissibilidade 

Coligação ativa 

Valor da causa 

Interesse imaterial 

 

I.  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 acções coligadas e não a soma do valor de todas 

elas; 

II.  Sendo peticionado o pagamento, em relação a cada um dos trabalhadores 

individualmente considerados, de quantias a título de subsídio de férias, subsídio de 

Natal, trabalho nocturno e subsídio mensal igual a 20% do valor do salário mínimo da 

respetiva categoria, sem qualquer menção aos interesses colectivos de todos os 

trabalhadores que eventualmente se encontrem em idênticas circunstâncias, estão em 

causa interesses estritamente materiais; 

III. A decisão que admita o recurso não vincula o tribunal superior. 

 

14-07-2022 

Proc. n. º 130/19.5T8BRR.L1.S1 (4.ª Secção) 

Ramalho Pinto 

Domingos José de Morais 

Mário Belo Morgado 
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Acidente de trabalho 

Recidiva 

 

1.   A indemnização por incapacidade temporária para o trabalho e a prestação por 

incapacidade permanente visam compensar o mesmo dano, o dano da perda da capacidade 

de trabalho ou ganho, não se justificando, como regra, a sua cumulação. 

2.  Recebendo um praticante desportivo uma pensão por incapacidade permanente 

absoluta para o trabalho habitual que atinge o máximo legal previsto no artigo 2.º, n.º 2 

da Lei n.º 8/2003 de 12 de maio, aplicável em razão da data em que ocorreu o sinistro, 

não pode o trabalhador pretender em caso de recidiva cumular tal pensão com uma 

indemnização por incapacidade temporária absoluta. 

 

14-07-2022 

Proc. n. º 133/12.0TTBCL.7.P1.S1 (4.ª Secção) 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Ramalho Pinto 

Mário Belo Morgado 

 

 

Justa causa de despedimento 

Dever de lealdade 

Despedimento ilícito 

 

I - Constitui justa causa de despedimento o comportamento culposo do trabalhador que, 

pela sua gravidade e consequências, tome imediata e praticamente impossível a 

subsistência da relação de trabalho. 
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II - O juízo atinente à gravidade dos factos e à culpa do trabalhador pauta-se por critérios 

de razoabilidade, exigibilidade e proporcionalidade, aferidos de acordo com o 

entendimento de um empregador normal, em face das circunstâncias do caso concreto. 

III - Na alínea f) do n° 1 do art.° 128°, do Código do Trabalho, está contido um dever de 

honestidade que implica uma obrigação de abstenção por parte do trabalhador de qualquer 

comportamento suscetível de colocar em crise a relação de confiança que deve pautar as 

suas relações com o empregador. 

IV - Entregando o trabalhador à empregadora "certificados de incapacidade" 

comprovativos da incapacidade temporária para o trabalho, com autorização para 

ausência do domicílio apenas para tratamentos, sofrendo o mesmo uma queda no local de 

trabalho do seu filho (que acompanhava), confígura-se uma violação do dever de lealdade 

para com o empregador, em virtude de ter infringido a obrigação de se abster de 

comportamento que a empregadora confiava que não tivesse lugar, em face daquilo que 

o trabalhador lhe comunicara (a obrigação de, em virtude da doença de que padecia, não 

se ausentar de casa sem autorização médica). 

V - Porém, não se demonstrando que o trabalhador estivesse a trabalhar para outrem, ou 

que estivesse capaz para trabalhar, não é razoável nem proporcional sancioná-lo com a 

mais grave das sanções disciplinares, tanto mais que está em causa uma relação laboral 

que perdura no tempo há mais de 20 anos, pelo que o despedimento promovido pela ré 

foi ilícito. 

 

14-07-2022 

Proc. n. º 150/21.0T8AVR.P1.S1 (4.ª Secção) 

Mário Belo Morgado 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Ramalho Pinto 
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Revista excecional 

Oposição de julgados 

 

I. 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. 

II. 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 excepcional. 

 

14-07-2022 

Proc. n. º 322/21.7T8BRR.L1.S1 (4.ª Secção) 

Ramalho Pinto 

Mário Belo Morgado 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

 

 

Revista excecional 

Oposição de julgados 

 

I. 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, 
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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. 

II. 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 excepcional. 

 

14-07-2022 

Proc. n. º 422/21.3T8CSC.L1.S2 (4.ª Secção) 

Ramalho Pinto 

Mário Belo Morgado 

Júlio Manuel Vieira 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 retribuições, existe oposição de respostas quanto à mesma questão de direito, 

admitindo-se a revista excecional. 

 

14-07-2022 

Proc. n. º 629/21.3T8CSC.L1.S1 (4.ª Secção) 
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Júlio Manuel Vieira Gomes 

Ramalho Pinto 

Mário Belo Morgado 

 

 

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 retribuições, existe oposição de respostas quanto à mesma questão de direito, 

admitindo-se a revista excecional. 

 

14-07-2022 

Proc. n. º 738/21.9T8CSC.L1.S1 (4.ª Secção) 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Ramalho Pinto 

Mário Belo Morgado 

 

 

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 
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(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. 

 

14-07-2022 

Proc. n. º 1240/20.1T8EVR.E1.S2 (4.ª Secção) 

Mário Belo Morgado 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Ramalho Pinto 

 

 

Convenção coletiva de trabalho 

Portaria de extensão 

Interpretação de convenção coletiva de trabalho 

 

I - No caso dos autos, verifica-se a aplicabilidade, em abstracto, do CCT entre a ACAP 

— Associação Automóvel de Portugal e outras e o SINDEL — Sindicato Nacional da 

Indústria e da Energia e outros, e do Contrato Colectivo entre a Associação Nacional de 

Revendedores de Combustíveis - ANAREC e a FEPCES - Federação Portuguesa dos 

Sindicatos do Comércio, Escritórios e Serviços e outros. 

II - Exercendo o empregador a sua actividade em dois sectores de actividade, o que releva 

para efeitos da aplicação da Portaria de Extensão é a actividade económica principal a 

que se dedica segundo o seu objecto social e os factos provados, e já não que o trabalhador 
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tenha trabalhado mais num sector do que noutro em determinados períodos da vigência 

do contrato. 

 

14-07-2022 

Proc. n. º 1709/18.9TBRR.L1.S1 (4.ª Secção) 

Ramalho Pinto  

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Mário Belo Morgado 

 

Greve 

Serviços mínimos 

Justa causa de despedimento 

 

1.  Age abusivamente o empregador que não envia ao sindicato, quando este lho solicitou, 

a lista dos trabalhadores disponíveis para cumprir os serviços mínimos e pretende 

substituir-se ao sindicato nessa designação. 

2. A designação feita pelo empregador é, em tal hipótese, abusiva e ilícita, não existindo 

dever de obediência e, por conseguinte, não existe qualquer infração disciplinar no seu 

não acatamento. 

3.  O direito português não conhece a figura do despedimento por quebra ou perda de 

confiança, sem que tenha existido qualquer infração disciplinar. 

 

14-07-2022 

Proc. n. º 2191/19.8T8PDLL1.S1 (4.ª Secção) 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Ramalho Pinto 

Domingos José de Morais 
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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 retribuições, existe oposição de respostas quanto à mesma questão de direito, 

admitindo-se a revista excecional. 

 

14-07-2022 

Proc. n. º 2815/20.4T8FAR.E1.S1 (4.ª Secção) 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Ramalho Pinto 

Mário Belo Morgado 

 

 

Revista excecional 

 

Não é, de modo algum, suficiente para cumprir os ónus previstos no artigo 672.º n.º 2 

elencar questões, sem sequer precisar exatamente quais é que são objeto da revista 

excecional e sem indicar em concreto as razões pelas quis se impunha a intervenção 

deste Supremo Tribunal para conseguir uma melhor aplicação do direito ou porque é 

que as questões se revestem de uma particular relevância social. 

 

14-07-2022 

Proc. n. º 6947/19.3T8LSB.L1.S1 (4.ª Secção) 
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Júlio Manuel Vieira Gomes 

Ramalho Pinto 

Mário Belo Morgado 

 

 

Revista 

Admissibilidade 

Dupla conforme 

 

Verificando-se dupla conforme, não é admissível o recurso de revista, interposto em 

termos gerais, nos termos do art. 671.º, n.º 3, do Código de Processo Civil. 

 

14-07-2022 

Proc. n. º 9665/21.8TLSB.L1-A (4.ª Secção) 

Ramalho Pinto 

Domingos José de Morais 

Mário Belo Morgado 

 

 

Subsídio de refeição 

Usos laborais 

Ónus da prova 

 

1.  Não se consideram retribuição as importâncias devidas a título de subsídio de refeição, 

salvo quando essas importâncias, na parte excedente dos respetivos montantes normais, 

tenham sido previstas no contrato ou devam considerar-se pelos usos como elemento 

integrante da retribuição do trabalhador. 
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2.  Cumpria ao A. provar que as importâncias pagas pela ré a título de subsídio de 

alimentação excediam os montantes normais e que, nessa parte, tinham sido previstas no 

contrato de trabalho ou que deviam considerar-se pelos usos como elemento integrante 

da retribuição do trabalhador. 

3. Incumprido este ónus de alegação e prova, impõe-se concluir que o subsídio de refeição 

carece de natureza retributiva, não lhe sendo aplicável, por conseguinte, a regra do 

pagamento em dinheiro ínsita no art. 276.º, n.ºs 1 e 2, do Código do Trabalho (cfr. ainda 

o disposto no art. 258.º, n.º 4). 

4.  Pela mesma razão, a alteração da forma de pagamento deste subsídio, no sentido de 

passar a ser satisfeito através de cartão pré-pago utilizável em estabelecimentos 

comerciais aderentes às redes Visa Electron e Multibanco, não pressupõe o consentimento 

do trabalhador e/ou das estruturas sindicais. 

 

14-07-2022 

Proc. n. º 15770/20.1T8LSB.S1 (4.ª Secção) 

Mário Belo Morgado 

Júlio Manuel Vieira Gomes 

Ramalho Pinto 

 

 

Retificação de acórdão 

Custas 

 

Se o Acórdão for omisso quanto a custas pode ser corrigido por iniciativa do juiz relator. 

 

14-07-2022 

Proc. n. º 28533/15.7T8PRT.P1 (4.ª Secção) 
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Ramalho Pinto 

Mário Belo Morgado 

Júlio Manuel Vieira Gomes 
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