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Exmo. Sr.  

Juiz de Direito do Tribunal Judicial da Comarca de 

Lisboa - Juízo do Trabalho de Lisboa 

Juiz 7 

Processo n.º  30625/16.6T8LSB 

(Acção de anulação e interpretação de cláusulas de convenções colectivas de trabalho) 

 

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

autos de processo supra referenciados, onde são Réus “SPdH - Serviços Portugueses de 

Handling, S.A.” e “STHA — Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos”, tendo sido 

notificado da douta decisão que absolveu estes últimos da instância em virtude da 

procedência da excepção dilatória inominada de preterição de recurso prévio à comissão 

paritária e em virtude de não se conformar, vem da mesma interpor recurso para a secção 

social do Tribunal da Relação de Lisboa, recurso esse que subirá imediatamente, nos próprios 

autos e com efeito suspensivo, conforme a motivação e conclusões que seguem infra. 
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Venerandos Juízes Desembargadores do Tribunal da Relação 

de Lisboa (Secção Social) 

Processo n.º 30625/16.6T8LSB 

1º 

Na sentença exarada pelo douto Tribunal “a quo” consta que este reputou procedente a 

excepção dilatória inominada (que conduz à absolvição da instância) invocada pela Ré “SPdH - 

Serviços Portugueses de Handling, S.A.”1 na sua contestação, qual seja, a preterição pela 

Autora do recurso prévio à comissão paritária antes de intentar os presentes autos de acção 

especial de anulação e interpretação de cláusulas de convenções colectivas de trabalho, tendo 

em consideração que tal órgão existe e se encontra regulado na cláusula 71ª da Convenção 

Coletiva. 

2º 

A conclusão do douto Tribunal “a quo” assenta em duas linhas argumentativas:  

a) A primeira linha de argumentação assenta na própria previsão legal que impõe às 

partes signatárias de uma convenção colectiva que da mesma conste a existência de 

uma comissão paritária, cujo escopo é interpretar as cláusulas desse mesmo 

instrumento. Logo, reputa-se que por inferência, concluiu o douto Tribunal “a quo” 

que, se a lei impõe a obrigatoriedade de previsão da comissão paritária então o 

recurso prévio à mesma consubstanciaria uma condição de natureza necessária e não 

meramente facultativa; 

b) Necessidade essa que derivaria da própria natureza do Autor enquanto entidade 

sindical que lhe cabe, por força do acordo de adesão, defender os interesses colectivos 

                                                           
1
 Doravante SPdH. 
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que representa e cuja legitimidade se apoia no n.º 1 do art. 5º do Código do Trabalho 

(segunda linha de argumentação). 

3º 

Ora, com todo o respeito que é devido - e merecido - ao douto Tribunal “a quo”, não se pode 

concordar com a argumentação expendida, bem como a conclusão que da mesma é extraída.  

4º 

A obrigatoriedade de previsão de comissão paritária das convenções colectivas advém já do 

n.º 1 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. 

5º 

Não obstante as sucessivas previsões na lei substantiva relativas à obrigatoriedade de as 

convenções colectivas que fossem outorgadas preverem a criação de comissões paritárias 

destinadas a interpretar as suas cláusulas, certo é que o legislador nunca estabeleceu na 

regulamentação adjectiva a obrigatoriedade de as partes signatárias terem previamente de 

recorrer às comissões paritárias para posteriormente poderem intentar uma acção a 

peticionar a interpretação das cláusulas das convenções coletivas. 

6º 

É neste contexto que 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 
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(página 390), concluía que a interpretação das cláusulas de convenções colectivas era da 

reserva exclusiva dos 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. 

7º 

No entanto, sem prejuízo do aparecimento do Código de Processo de Trabalho, o legislador 

replicou o teor do art. 41º do Decreto-lei n.º 519-C1/79, 29 de Dezembro, no art. 542º do 

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

2007. 

8º 

Mas não obstante a persistência da sucessiva previsão na lei adjectiva da obrigatoriedade de 

constituição de comissões paritárias nas convenções colectivas, certo é que o legislador nunca 

determinou - na lei adjectiva - a obrigatoriedade ao seu recurso como condição prévia para as 

partes signatárias poderem intentar uma acção que visasse a interpretação judicial das normas 

constantes das convenções colectivas.  

9º 

E não o fez nem originariamente, nem nas sucessivas alterações a que o Código de Processo de 

Trabalho foi sujeito ao longo dos anos. 

10º 

Ou seja, se o legislador quisesse arvorar como condição necessária o recurso prévio à comissão 

paritária, certamente tê-lo-ia expressamente previsto (desde logo nas normas adjectivas do 

Código de Processo de Trabalho). 
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11º 

Dito de outra forma, nem o legislador pretendeu reservar a exclusividade da interpretação das 

normas das convenções colectivas aos Tribunais (pois manteve a previsão da constituição das 

comissões paritárias no Código de Trabalho de 2003 e de 2007),  

12º 

nem o legislador pretendeu impor a obrigatoriedade de as partes signatárias de dada 

convenção colectiva terem necessariamente de desencadear o funcionamento da comissão 

paritária (quando, repita-se, o podia ter feito se tal de facto fosse o seu propósito). 

13º 

O elemento gramatical e histórico (art. 9º do Código Civil) não suportam a conclusão 

interpretativa a que o douto Tribunal “a quo” chegou na decisão objecto dos presentes autos. 

14º 

O que a interpretação das normas em questão sugere é que o legislador, ao estabelecer a 

obrigatoriedade legal de previsão das comissões paritárias nas convenções colectivas, 

pretendeu que as partes signatárias desses instrumentos de regulamentação colectiva 

recorressem preferencialmente a tal meio de resolução extrajudicial dos conflitos 

interpretativos, mas não de forma necessária. 

15º 

Ou seja, o legislador deixou às partes signatárias a liberdade contratual de - na (s) cláusula (s) 

que obrigatoriamente deve (m) prever a existência da comissão paritária - convencionalmente 

estabelecerem a obrigatoriedade (ou não) ao seu recurso quando existam conflitos 

interpretativos relativos às cláusulas das convenções colectivas. 
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16º 

Ou seja, não se pode confundir a obrigatoriedade de previsão das comissões paritárias com a 

obrigatoriedade ao seu recurso pelas partes signatárias.  

17º 

Aquela é imposta pelo legislador na perspectiva de promover a resolução extrajudicial de 

conflitos interpretativos. Esta deixou o legislador às partes, no âmbito da respectiva liberdade 

contratual, de - convencionalmente - preverem a obrigatoriedade ao recurso às comissões 

paritárias quando surjam conflitos interpretativos. 

18º 

Conforme se pode aferir pela leitura da convenção coletiva a que o Autor aderiu, mormente da 

sua cláusula 71ª, pelas partes signatárias não foi prevista nenhuma obrigatoriedade de recurso 

à comissão paritária quando, entre as mesmas, existir um conflito interpretativo relativamente 

ao teor de tal instrumento coletivo de trabalho. 

19º 

É assim pois que a Prof. Dr.ª Maria do Rosário Palma Ramalho, na página 290 da sua obra 

“Tratado de Direito do Trabalho – Parte III” enuncia que independentemente do recurso à 

comissão paritária, as partes de uma convenção colectiva podem recorrer a uma acção de 

anulação e interpretação de cláusulas de convenções colectivas de trabalho para interpretação 

do teor das cláusulas de convenções colectivas,  
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20º 

ou seja, que não existe nenhuma obrigação legal (sendo certo que poderá existir uma 

obrigação convencional) de recurso prévio à comissão paritária como pressuposto para se 

intentar uma acção de anulação e interpretação de cláusulas de convenções colectivas. 

21º 

Reputa-se pois de incorreta a asserção ínsita na decisão recorrida que, se não existisse a 

obrigatoriedade ao seu recurso (prévio) então “…seria realizar letra morta desta previsão 

legal, alvitrando mesmo que nenhuma utilidade prática teria aquela comissão.”.  

22º 

Reitera-se, se o legislador visa promover o recurso à comissão paritária como meio primário de 

resolução de conflitos interpretativos entre as partes signatárias (razão pela qual impôs a 

obrigatoriedade de as convenções colectivas preverem a criação e funcionamento de uma 

comissão paritária) certo é que o mesmo não pretende obrigar as partes signatárias de dada 

convenção colectiva a recorrer – de forma necessária – a tais comissões paritárias. 

23º 

Razão pela qual, com toda a deferência e respeito para com o Prof. Dr. Monteiro Fernandes, 

não se pode concordar com o seu entendimento constante do trecho transcrito pela Ré SPdH e 

posteriormente pelo douto Tribunal “a quo” na decisão ora em recurso, se de tal texto se 

pretender retirar a conclusão que a mera imposição legal de criação de uma comissão paritária 

impõe, sem mais, a obrigatoriedade de as partes signatárias accionarem a mesma ao invés de 

imediatamente se socorrerem dos meios judiciais para o efeito. 
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24º 

No que concerne ao argumento expendido na decisão recorrida que o recurso prévio 

obrigatório à comissão paritária derivaria inclusive da natureza da Autora (encontrando-se a 

defender os interesses colectivos que representa e não a promover a defesa colectiva dos 

interesses individuais dos seus associados) reputa-se que o mesmo é destituído de conteúdo 

autónomo. 

25º 

A resolução de litígios interpretativos relativos a cláusulas de convenções colectivas com força 

obrigatória e geral apenas é possível pelas partes signatárias, entre as quais as associações 

sindicais que actuarão na defesa colectiva dos interesses dos seus associados quer por recurso 

às comissões paritárias, quer por recurso à acção especial de interpretação de cláusulas de 

convenções coletivas. 

26º 

De tal facto não se pode retirar, de forma directa ou reflexa, qualquer suporte para a 

conclusão que seria obrigatório então o recurso prévio à comissão paritária. 

27º 

Acresce que, no caso concreto em apreço, o recurso prévio pela Autora 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 início da 

lide). 
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28º 

Será pois propósito do legislador impor às partes a realização de actos natureza inútil? 

Certamente que não.  

CONCLUSÕES 

I – O douto Tribunal “a quo”, reputa-se que erradamente, determinou procedente a excepção 

dilatória inominada invocada pela Ré “SPdH - Serviços Portugueses de Handling, S.A.” na sua 

contestação, qual seja, a preterição pela Autora do recurso prévio à comissão paritária antes de 

intentar os presentes autos de acção especial de anulação e interpretação de cláusulas de convenções 

colectivas de trabalho, tendo em consideração que tal órgão existe e encontra-se regulado na cláusula 

71ª da Convenção Coletiva, e assim absolveu os Réus da instância; 

II – A decisão do douto Tribunal “a quo” assentou em duas linhas argumentativas: a) A conclusão, por 

inferência, que o legislador ao impor às partes signatárias de uma convenção colectiva que da mesma 

conste a existência de uma comissão paritária (cujo escopo é interpretar as cláusulas desse mesmo 

instrumento) então as partes devem recorrer-se previamente de tal comissão paritária enquanto 

condição necessária para a eventual e subsequente interposição de uma acção judicial que vise a 

sanação de conflitos interpretativos relativamente às cláusulas da convenção coletiva; B) Necessidade 

essa que derivaria da própria natureza do Autor enquanto entidade sindical que lhe cabe, por força do 

acordo de adesão, defender os interesses colectivos que representa e cuja legitimidade se apoia no 

n.º 1 do art. 5º do Código do Trabalho (segunda linha de argumentação); 

III - com todo o respeito que é devido - e merecido - ao douto Tribunal “a quo”, não se pode concordar 

com a argumentação expendida, bem como a conclusão que da mesma é extraída, porquanto: 

A) - a obrigatoriedade de previsão de comissão paritária das convenções colectivas 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 
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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; 

B)- Não obstante as sucessivas previsões na lei substantiva relativas à obrigatoriedade de as 

convenções colectivas que fossem outorgadas preverem a criação de comissões paritárias destinadas 

a interpretar as suas cláusulas, certo é que o legislador nunca estabeleceu na regulamentação 

adjectiva a obrigatoriedade de as partes signatárias terem previamente de recorrer às comissões 

paritárias para posteriormente poderem intentar uma acção a peticionar a interpretação das cláusulas 

das convenções coletivas; 

C) - No entanto, sem prejuízo do aparecimento do Código de Processo de Trabalho, o legislador 

replicou o teor do art. 41º do Decreto-lei n.º 519-C1/79, 29 de Dezembro, no art. 542º do Código do 

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

IV – Ou seja, não obstante a persistência da sucessiva previsão na lei adjectiva da obrigatoriedade de 

constituição de comissões paritárias nas convenções colectivas, certo é que o legislador nunca 

determinou - na lei adjectiva - a obrigatoriedade ao seu recurso como condição prévia para as partes 

signatárias poderem intentar uma acção que visasse a interpretação judicial das normas constantes 

das convenções colectivas; 

V - E não o fez nem originariamente, nem nas sucessivas alterações a que o Código de Processo de 

Trabalho foi sujeito ao longo dos anos. 

VI - Se o legislador quisesse arvorar como condição necessária o recurso prévio à comissão paritária, 

certamente tê-lo-ia expressamente previsto (desde logo nas normas adjectivas do Código de Processo 

de Trabalho). Ou seja, nem o legislador pretendeu reservar a exclusividade da interpretação das 
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normas das convenções colectivas aos Tribunais (pois manteve a previsão da constituição das 

comissões paritárias no Código de Trabalho de 2003 e de 2007), nem o legislador pretendeu impor a 

obrigatoriedade de as partes signatárias de dada convenção colectiva terem necessariamente de 

desencadear o funcionamento da comissão paritária (quando, repita-se o podia ter feito se tal de 

facto fosse o seu propósito); 

VII – Assim, nem o elemento gramatical das normas convocáveis (legais ou convencionais) impõe o 

recurso prévio à comissão paritária como condição necessária para a posterior submissão do conflito 

interpretativo a juízo, nem mesmo o elemento histórico (como se viu supra) suportam a conclusão 

interpretativa a que o douto Tribunal “a quo” chegou na decisão objecto dos presentes autos; 

VIII – A interpretação das normas em questão sugere é que o legislador, ao estabelecer a 

obrigatoriedade legal de previsão das comissões paritárias nas convenções colectivas, pretendeu que 

as partes signatárias desses instrumentos de regulamentação colectiva recorressem 

preferencialmente a tal meio de resolução extrajudicial dos conflitos interpretativos, mas não de 

forma necessária; 

IX - Ou seja, o legislador deixou às partes signatárias a liberdade contratual de - na (s) cláusula (s) que 

obrigatoriamente deve (m) prever a existência da comissão paritária - convencionalmente 

estabelecerem a obrigatoriedade (ou não) ao seu recurso quando existam conflitos interpretativos 

relativos às cláusulas das convenções colectivas; 

X - Conforme se pode aferir pela leitura da convenção coletiva a que o Autor aderiu, mormente da sua 

cláusula 71ª, pelas partes signatárias não foi prevista nenhuma obrigatoriedade de recurso à comissão 

paritária quando, entre as mesmas, existir um conflito interpretativo relativamente ao teor de tal 

instrumento coletivo de trabalho; 
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XI - Não se pode confundir a obrigatoriedade de previsão das comissões paritárias com a 

obrigatoriedade ao seu recurso pelas partes signatárias. Aquela é imposta pelo legislador na 

perspectiva de promover a resolução extrajudicial de conflitos interpretativos. Esta deixou o 

legislador às partes, no âmbito da respectiva liberdade contratual, de - convencionalmente - 

preverem a obrigatoriedade ao recurso às comissões paritárias quando surjam conflitos 

interpretativos; 

XII -Reputa-se pois de incorreta a asserção ínsita na decisão recorrida que, se não existisse a 

obrigatoriedade ao seu recurso (prévio) então “…seria realizar letra morta desta previsão legal, 

alvitrando mesmo que nenhuma utilidade prática teria aquela comissão.”; 

XIII – O legislador visa promover o recurso à comissão paritária como meio primário de resolução de 

conflitos interpretativos entre as partes signatárias (razão pela qual impôs a obrigatoriedade de as 

convenções colectivas preverem a criação e funcionamento de uma comissão paritária) certo é que o 

mesmo não pretende obrigar as partes signatárias de dada convenção colectiva a recorrer – de forma 

necessária – a tais comissões paritárias; 

XIV - No que concerne ao argumento expendido na decisão recorrida que o recurso prévio obrigatório 

à comissão paritária derivaria inclusive da natureza da Autora (encontrando-se a defender os 

interesses colectivos que representa e não a promover a defesa colectiva dos interesses individuais 

dos seus associados) reputa-se que o mesmo é destituído de conteúdo autónomo, sendo que do 

mesmo não se pode retirar, de forma directa ou reflexa, qualquer suporte para a conclusão que seria 

obrigatório então o recurso prévio à comissão paritária; 

XV - Acresce que, no caso concreto em apreço, o recurso prévio pela Autora 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 
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da convenção colectiva cuja apreciação se solicita a este Tribunal serem absolutamente divergentes 

(conforme já manifestamente o eram antes do início da lide); 

 

Termos em que, face ao exposto, deverá ser revogado o despacho exarado pelo Douto 

Tribunal “a quo” que absolveu os Réus da instância em virtude da alegada existência de uma 

excepção dilatória inominada (ausência de recurso prévio à comissão paritária pelo Autor) e 

substituída por outra que determine o prosseguimento dos autos, dessa forma fazendo V. 

Exas JUSTIÇA. 

E.R.D. 

Valor: €30.000,01 (trinta mil euros e um cêntimo). 

P´la Sociedade de Advogados, 

(Paula Mano) 
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