
Exmo. Sr. 

Juiz de Direito da Comarca de Lisboa – Juízo 

de trabalho de Lisboa-Juiz 7 

Processo n.º30625/16.6T8LSB  

 

STTAMP -  Sindicato Trabalhadores Transportes Área Metropolitana do Porto, Autor nos 

autos supra referenciados, tendo sido notificado das Doutas Alegações produzidas pela Ré 

“SPDH – SERVIÇOS PORTUGUESES DE HANDLING, S.A.” na qual invoca - nos artigos 5º a 13º - a 

uma excepção inominada (preterição da Comissão Paritária), vem RESPONDER à mesma nos 

termos e com os fundamentos seguintes: 

1º 

A Ré vem defender nas suas doutas alegações que o Autor deveria  “…ter esgotado a via extra-

judicial, recorrendo à Comissão Paritária prevista no AE, para depois, se necessário, poder 

avançar para a presente acção judicial” e que “Não o tendo feito, não pode vir agora socorrer-

se da presente acção judicial, devendo ser julgada procedente a excepção da preterição da 

Comissão Paritária, determinando-se a competência desta Comissão para decidir sobre a 

interpretação subjacente aos presentes autos.” 

2º 

Com o devido respeito por interpretação diversa, sustenta-se que não assiste razão à Ré.  

3º 

Refira-se que a obrigatoriedade de previsão de comissão paritária das convenções coletivas 

advém já do n.º1 do art. 41º do Decreto-lei n.º 519-C/97, de 29 de Dezembro que dispunha 

“As convenções colectivas devem prever a constituição de comissões formadas por igual 

número de representantes de entidades signatárias com competência para interpretar as suas 



disposições.”, obrigatoriedade essa que se manteve no art. 542º do Código do Trabalho de 

2003 e posteriormente no n.º 3 do art. 492º do Código do Trabalho de 2007. 

4º 

Não se concordando presentemente com a conclusão interpretativa propugnada por Carlos 

Alegre na sua obra “Código de Processo do Trabalho – Anotado e Actualizado – DL 38/2003” 

em anotação ao art. 183º do Código de Processo do Trabalho (página 390) que reservava a 

interpretação das cláusulas de convenções coletivas exclusivamente aos Tribunais do Trabalho 

em virtude de reputar que o art. 41º do Decreto-lei n.º 519-C1/79, 29 de Dezembro havia sido 

derrogado desde logo pelo art. 183º do CPT (porquanto os pressupostos em que a mesma 

assentou alteraram-se uma vez que o legislador decidiu manter a obrigatoriedade da previsão 

de um comissão paritária quer no CT de 2003, quer no CT de 2007), 

5º 

já se concorda com a conclusão ínsita na página 290 da obra “Tratado de Direito do Trabalho – 

Parte III” da autoria da Prof. Dr.ª  Maria do Rosário Palma Ramalho na qual a mesma enuncia 

que independentemente do recurso à comissão paritária as partes de uma convenção 

colectiva, as partes podem recorrer a uma acção de anulação e interpretação de cláusulas de 

convenções colectivas de trabalho para interpretação do teor das cláusulas de convenções 

coletivas,  

6º 

ou seja, que não existe nenhuma obrigação de recurso prévio à comissão paritária como 

pressuposto para se intentar uma acção de anulação e interpretação de cláusulas de 

convenções colectivas, tratando-se apenas de uma faculdade que se encontra à disposição das 

partes celebrantes de uma convenção colectiva (podem recorrer à comissão paritária e 

posteriormente recorrer ao Tribunal de Trabalho mediante acção de anulação e interpretação 

de cláusulas de convenções colectivas ou podem fazê-lo desde logo). 

http://www.almedina.net/catalog/autores.php?autores_id=821


7º 

Ademais, se fosse intenção do legislador obrigar as partes celebrantes de uma convenção 

colectiva a recorrer previamente à comissão paritária o mesmo teria estatuído tal pressuposto 

na normação que realiza nos art. 183º a 186º do CPT, o que não fez.  

8º 

Poder-se-ia eventualmente compreender (mas não concordar) a linha argumentativa da Ré se 

a previsão da comissão paritária na convenção colectiva tivesse dependido exclusivamente da 

vontade das partes, mas tal não é o caso, pois a obrigatoriedade da sua previsão resulta da lei.  

9º 

Diga-se que não se compreende a argumentação aduzida pela Ré de que o Autor ao “.. ter 

aderido ao Acordo de Empresa sem qualquer reserva e sem qualquer alteração do seu 

conteúdo (nos termos do Acordo de Adesão junto pelo A. como Doc. 2 na sua Petição Inicial), o 

A. aceitou, assim, a competência da Comissão Paritária nos termos previstos na cláusula 71ª 

do AE.”.  

10º 

Sendo a previsão (já não a sua convocação) da comissão paritária obrigatória nas convenções 

colectivas poderia o Autor excepcionar a sua previsão no acordo de adesão que outorgou com 

a Ré? Naturalmente que não. Mas tal não significa que tenha de existir obrigatoriamente o 

recurso prévio à comissão paritária para poder intentar-se uma acção de anulação e 

interpretação de cláusulas de convenções colectivas. 

11º 

Ademais, não só a comissão paritária não se encontra instalada pois não possui regulamento 

de funcionamento (tanto quanto é conhecimento do Autor, pois se existe regulamento de 

funcionamento da comissão paritária o mesmo nunca lhe foi transmitido), 



12º 

mas também a eventual necessidade de recurso prévio à comissão paritária seria sim uma 

diligência totalmente inútil atento o facto de, conforme se pode atestar da leitura das peças 

processuais nos presentes autos, as posições das partes no que concerne à interpretação das 

cláusulas da convenção colectiva cuja apreciação se solicita a este Tribunal serem 

absolutamente divergentes (conforme já manifestamente o eram antes do inicio da lide). 

 

Termos em que se requer a V. Exa, face ao exposto, que declare improcedente a exceção 

dilatória inominada invocada pela Ré “SPDH – SERVIÇOS PORTUGUESES DE HANDLING, S.A.” 

nos artigos nos artigos 5º a 13º das suas Doutas Alegações. 

E.R.D. 

 

A advogada 

 

 

 


