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=CLS= 

* 

Fixamos em € 30.000,01 o valor da acção. 

* 

O Tribunal é competente em razão da nacionalidade, da matéria e da 

hierarquia. 

Inexistem nulidades que invalidem todo o processado. 

As partes são legítimas e estão regularmente representadas. 

 

Veio a R SPDH – Serviços Portugueses de Handling, S.A. invocar a excepção 

inominada de preterição da Comissão Arbitrária. Alega para o efeito que estando constituída 

no âmbito do AE uma Comissão Paritária, que se destina precisamente a interpretar as 

respectivas cláusulas, o A deveria ter recorrido à mesma antes de enveredar pela via 

judicial. 

Na sua resposta, pugna o A pela improcedência desta excepção. Sustenta 

que não existe qualquer obrigação, legal ou convencional, de excutir previamente aquele 

meio de resolução de litígios. 

Tudo visto, cumpre apreciar e decidir. 

 

Diz-nos o n.º 3 do artigo 492.º do Código do Trabalho que «a convenção 

colectiva deve prever a constituição e regular o funcionamento de comissão paritária com 

competência para interpretar e integrar as suas cláusulas». 

Seguidamente, o artigo 493.º regula, de forma sumária, a constituição e 

funcionamento daquela comissão. 

No Acordo de Empresa em causa nestes autos, existe e está regulada tal 

comissão paritária, como flui da respectiva cláusula 71.ª. 
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Não existindo em lado algum norma expressa que preveja deverem as partes 

outorgantes de convenção ou acordo de empresa recorrer primeiro à comissão paritária 

antes de lançarem mão dos tribunais, deve mesmo assim ser acolhida a interpretação da R 

supra enunciada? 

Somos forçados a concluir nesse sentido. 

Em primeiro lugar, a lei, ao prever e impor mesmo às partes signatárias de 

instrumento de regulamentação colectiva de trabalho a criação de uma comissão paritária 

destinada a interpretar esse instrumento, quer seguramente que as mesmas privilegiem tal 

meio para a resolução de litígios emergentes da sua aplicação. De outra forma, seria fazer 

letra morta desta previsão legal, alvitrando mesmo que nenhuma utilidade prática teria 

aquela comissão. É que o escopo destas comissões é precisamente «interpretar e integrar 

as disposições da convenção colectiva», resultando a respectiva constituição do acordo 

entre os outorgantes1. 

Esta linha argumentativa vai de encontro ao que ensina MARIA DO 

ROSÁRIO RAMALHO: «O actual Código do Trabalho aposta, pois, mais fortemente neste 

mecanismo autónomo [comissão paritária] de prevenção e resolução de diferendos entre as 

partes relativamente ao conteúdo da convenção»2. 

Daí a conclusão a que chega MONTEIRO FERNANDES (citada com 

propósito pela R SPDH, S.A.): 

Os indivíduos representados pelas entidades outorgantes de uma convenção 

não ficam, por virtude da existência de comissão paritária, impedidos de provocar 

o acerto judicial de uma interpretação que sirva os seus interesses concretos, 

nem obrigados a veicular a sua visão interpretativa por intermédio das 

organizações representativas com assento na mesma comissão, O que ocorre é 

que, tendo sido acordada e formada a comissão, tanto o sindicato como a 

associação de empregadores ou o empregador isolado se vinculam a gerir de 

certa forma os conflitos interpretativos que entre eles surjam – isto é, a 

accionarem a comissão paritária em vez de procurarem o confronto directo.3 

 

                                                 
1
 Cfr. ROMANO MARTINEZ, Direito do Trabalho, Coimbra, 2010, pág. 1223. 

2
 Tratado de Direito do Trabalho, parte III, Coimbra, 2015. 

3
 Direito do Trabalho, Coimbra, 2014, pág. 724. 
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Acresce que in casu o sindicato A, parte no AE por força do acordo de 

adesão, está aqui a defender interesses colectivos que representa, fundando-se a sua 

legitimidade no n.º 1 do artigo 5.º do Código de Processo do Trabalho, não em 

representação ou substituição de concretos trabalhadores. Será precisamente para 

situações como esta que o legislador pretendeu que as partes outorgantes de convenções e 

acordos de empresa constituíssem comissões paritárias e nessa sede dirimissem as 

respectivas disputas interpretativas. 

Impunha-se desta sorte que o aqui A tivesse primeiro recorrido à comissão 

paritária existente e só depois, caso a mesma comissão não alcançasse uma decisão 

unânime sobre a questão sub judice, recorresse ao tribunal. 

Estamos pois, como dissemos no início, perante uma excepção dilatória 

inominada4 que conduz à absolvição da instância – artigo 576.º, n.º 2 do Código de 

Processo Civil. 

 

Face ao exposto, julgamos procedente a invocada excepção dilatória e em 

consequência absolvemos os RR da instância. 

 

Sem custas, por delas estar isento o A. 

 

Registe e notifique. 

 

Lisboa, 5 de Maio de 2017 

                                                 
4
 Dependente de arguição, como foi decidido já pelo Tribunal da Relação de Lisboa, no Acórdão de 

19/03/1997 (CJ, II, pág. 162). 
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