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Revista excecional  

 

Não releva para efeitos de admissão da revista excecional uma eventual contradição 

entre o acórdão recorrido e outros acórdãos quando tal contradição incida 

sobre obiter dicta, isto é, sobre um argumento que, em rigor, não foi o fundamento 

real da decisão recorrida, mas que apenas seria relevante em outra situação diversa 

da dos autos. 

 

13-01-2021 

Proc. n.º 259/18.7T8BGC.G1.S2 (Revista excecional– 4.ª Secção) 

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

 

Categoria profissional 

 

I. A identificação da atividade contratada pode fazer-se por remissão para uma 

categoria da convenção coletiva. 

II. No entanto, se a atividade efetivamente realizada deixar de corresponder à categoria 

e às funções afins ou funcionalmente ligadas, sem que o empregador tenha recorrido 

à mobilidade funcional, haverá uma alteração tácita da atividade contratada. 

III. Nesse caso, mormente para efeitos salariais, haverá que verificar qual a categoria 

mais próxima da nova atividade contratada, ainda que a correspondência não seja 

exata. 

IV. Justifica-se aqui a invocação do artigo 74.º do CPT: está em jogo o direito 

indisponível à retribuição por parte de um trabalhador cujo contrato está em vigor e o 
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princípio de que há que atender às funções efetivamente exercidas pelo trabalhador 

para o cálculo desta retribuição. 

 

13-01-2021 

Proc. n.º 13769/18.7T8PRT.P1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

 

Revista excecional  

 

I. Não existe contradição quando na interpretação da mesma cláusula de um acordo de 

empresa se atende em um dos Acórdãos aos factos dados como provados quanto à 

confiança do declaratário em um determinado sentido da cláusula, confiança que não 

foi provada no outro. 

II. Não existe contradição entre um Acórdão que nega que factos constitutivos de um 

direito, factos de cuja prova depende a própria existência de um direito, possam ser 

provados na fase de execução e outro que face à existência já provada de um direito à 

atualização de certas prestações se limita a admitir que a sua quantificação possa ser 

feita na fase da execução. 

 

13-01-2021 

Proc. n.º 15947/18.0T8PRT.P1.S2 (Revista excecional – 4.ª Secção) 

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 
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Revista excecional 

Relevância jurídica 

 

I. A questão de saber se o subsídio de habitação, as quatro viagens por época previstas 

no aditamento a um “Contrato de Trabalho Desportivo” e o prémio devido em caso 

de participação em, pelo menos, 20 jogos oficiais, durante o período mínimo de 45 

minutos, devem integrar o conceito de retribuição, assume um carácter muito 

particular que deriva do que foi efetivamente contratado no caso concreto com o 

trabalhador, praticante desportivo profissional, pelo que nessa medida, não apresenta 

um carácter paradigmático e exemplar, cuja solução possa, sem mais, ser  transposta 

para outras situações com relevo  autónoma e independente em relação aos interesses 

das partes envolvidas nos presentes autos. 

II. Existe uma corrente consolidada na jurisprudência do STJ  no sentido de que não se 

verifica qualquer incompatibilidade entre a atribuição de uma IPATH e a bonificação 

estabelecida na al. a) do n.º 5 das Instruções Gerais da TNI, pelo que, tendo o 

acórdão recorrido seguido essa corrente jurisprudencial, não estamos perante uma 

questão que, pela sua relevância jurídica, exija a apreciação pelo do STJ, em sede de 

revista excecional, para uma melhor aplicação do direito. 

III. A Lei n.º 27/2011, de 16 de junho, que estabelece o regime relativo à reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos, é 

relativamente recente, não existindo ainda corrente jurisprudencial consolidada 

acerca da sua articulação com a Lei dos Acidentes de Trabalho e as instruções gerais 

da Tabela Nacional de Incapacidades. 

IV. O artigo 5.º da Lei 27/2011, de 16 de junho, sob a epígrafe Tabela de incapacidades 

específicas, exige que se faça uma articulação entre a tabela nacional de 
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incapacidades por acidente de trabalho e doenças profissionais e a tabela anexa à Lei 

n.º 27/2011, de 16 de junho,  suscitando-se as seguintes questões: 

a. Saber se um sinistrado, vítima de um acidente de trabalho, quando exercia a 

atividade de jogador de futebol profissional, do qual resultou uma  IPATH, tem 

direito a uma pensão anual até à data em que complete 35 anos, calculada com 

base num grau de  incapacidade resultante da aplicação da tabela anexa à Lei n.º 

27/2011, de 16/6, e, cumulativamente, com o fator de bonificação 1.5, previsto 

na instrução geral n.º 5 alínea a) da TNI; 

b. Saber se um sinistrado, vítima de um acidente de trabalho, quando exercia a 

atividade de jogador de futebol profissional, do qual resultou uma  IPATH, tem 

direito a uma pensão anual após os  35 anos, calculada com base num grau de  

incapacidade resultante da aplicação da tabela anexa à Lei n.º 27/2011, de 16/6; 

c. Saber se um sinistrado, vítima de um acidente de trabalho, quando exercia a 

atividade de jogador de futebol profissional, do qual resultou uma  IPATH, tem 

direito a uma pensão anual após os  35 anos, calculada com base num grau de  

incapacidade resultante da aplicação do fator de bonificação 1.5, previsto na 

instrução geral n.º 5 alínea a) da TNI. 

V. Como estamos perante um regime jurídico relativamente recente, reconhece-se que 

as questões jurídicas suscitadas pelas recorrentes apresentam um carácter 

paradigmático e exemplar, que pode ser transponível para outras situações, 

assumindo assim relevância autónoma e independente em relação aos interesses das 

partes envolvidas, justificando-se a admissão da revista excecional. 

 

13-01-2021 

Proc. n.º 6113/17.2T8BRG.G1.S2 (Revista excecional – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 
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Júlio Gomes 

Paula Sá Fernandes 

 

Revista excecional 

Oposição de julgados 

 

Existe fundamento para a admissibilidade do recurso de revista excecional, nos 

termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 672.º do Código de Processo Civil, quando 

confrontando o acórdão-fundamento com o acórdão recorrido resulta que neste foi 

admitida, expressamente,  a divergência com o primeiro, relativamente à questão de 

saber se as comissões devem ou não ser consideradas uma contrapartida do modo 

específico da execução do trabalho, tendo sido concluído  que as mesmas não são 

uma contrapartida do modo específico da execução do trabalho, contrariamente ao 

que foi decidido no acórdão fundamento. 

 

13-01-2021 

Proc. n.º 27885/17.9T8LSB.L1.S2 (Revista excecional – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Júlio Gomes 

Paula Sá Fernandes 

 

Revista excecional 

Oposição de julgados 

Contrato de trabalho 

Contrato de prestação de serviço 
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I. Não existe fundamento para a admissibilidade do recurso de revista excecional, nos 

termos do artigo 672.º, n.º 1, alínea c), do Código de Processo Civil, quanto os casos 

concretos apreciados no acórdão recorrido e no acórdão-fundamento foram 

enquadrados em regimes normativos que  na  sua substância não são idênticos, pois 

no acórdão recorrido foi aplicada a LCT, lei que vigorava em 1/1/1999, data da 

celebração do contrato, enquanto no acórdão fundamento, em que os contratos foram 

sucessivamente celebrados entre 5 de setembro de 2014 e 3 de fevereiro de 2017, foi 

aplicado o Código do Trabalho de 2009. 

II. Os critérios para a distinção entre contrato de trabalho e contrato de prestação de 

serviço são diferentes nos apontados regimes, desde logo, porque no regime do 

Código do Trabalho de 2009, que foi aplicado no caso concreto, apreciado no 

acórdão-fundamento, existe a presunção de contrato de trabalho, prevista no seu art.º 

12.º, o que não se verifica no regime da LCT, aplicável ao caso concreto apreciado 

no acórdão recorrido. 

 

13-01-2021 

Proc. n.º 13512/18.0TT8LSB.L1.S2 (Revista excecional – 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Júlio Gomes 

Paula Sá Fernandes 

 

Ampliação da matéria de facto 

Acidente in itinere 

Contrato de seguro 
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I. A faculdade concedida ao Supremo Tribunal de Justiça de ordenar a ampliação da 

matéria de facto, só pode ser exercida no respeitante a factos articulados pelas partes 

ou de conhecimento oficioso; 

II. Conforme resulta dos n.os1 e 3 do art.º 682º do CPC, aos factos materiais fixados 

pelo tribunal recorrido, o Supremo Tribunal de Justiça aplica definitivamente o 

regime jurídico que julgue adequado, só lhe sendo legítimo fazer voltar o processo ao 

tribunal recorrido quando entenda que a decisão de facto pode e deve ser ampliada 

em ordem a constituir base suficiente para a decisão de direito, ou quando ocorram 

contradições da matéria de facto que inviabilizem a decisão jurídica do pleito; 

III. Se a própria Recorrente afirma que a matéria alegada pelas partes foi levada à base 

instrutória, bem como não se ter apurado, em sede de audiência de julgamento, o que 

o sinistrado iria fazer e qual a propriedade a que o trabalho se destinaria, não se pode, 

depois, concluir haver necessidade de ampliação da matéria de facto para apurar o 

que o sinistrado iria fazer ou estaria a fazer ou para que propriedade se dirigia 

aquando da ocorrência do sinistro, por tal ser essencial para a decisão da causa; 

IV. Num contrato de seguro, designadamente de agricultura (genérico e por área), é a 

respetiva apólice que delimita o alcance da responsabilidade infortunística transferida 

pelo tomador de seguro para a entidade seguradora através da celebração desse 

contrato; 

V. Da matéria de facto provada não resulta que o acidente que vitimou o sinistrado 

tivesse ocorrido em qualquer das parcelas ou prédios rústicos integrados na unidade 

de exploração agrícola objeto do contrato de seguro firmado entre as Rés seguradora 

e patronal, assim como não se demonstrou que o mesmo ocorrera quando o sinistrado 

se deslocava, ao serviço da sua entidade empregadora, para ou no regresso de 

qualquer dessas propriedades rústicas, ou então, no trajeto normalmente utilizado e 
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durante o período de tempo habitualmente gasto pelo sinistrado entre qualquer dessas 

propriedades ou entre qualquer delas e a sua residência. 

 

13-01-2021 

Proc. n.º 979/16.0T8VRL.G1.S1 (Revista– 4.ª Secção) 

José Feteira (Relator) 

Leonor Rodrigues 

Júlio Gomes 

 

Nulidades 

Oposição entre os fundamentos e a decisão 

Omissão de pronúncia 

 

Não enferma das nulidades previstas no art.º 615.º, n.º 1, alíneas c) e d) do CPC, 

 ̶  oposição entre os fundamentos e a decisão, obscuridade e ambiguidade, que torna a 

decisão ininteligível, bem como omissão de pronúncia   ̶   o acórdão que apreciou e 

decidiu todas as questões que foram suscitadas pela recorrente nas suas conclusões, 

tendo sido justificado que em relação  a algumas dessas questões a revista não era 

admissível, nos termos do art.º 671.º, n.º 3, do CPC, em virtude de existir dupla 

conforme. 

 

13-01-2021 

Proc. n.º 288/16.5T8OAZ.P1.S1 (Revista– 4.ª Secção) 

Chambel Mourisco (Relator) 

Paula Sá Fernandes 

José Feteira 
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Valor da ação 

Coligação ativa 

 

I. As retribuições vincendas pedidas numa ação de impugnação de despedimento não 

têm qualquer influência na fixação do valor da causa que deve ser determinado 

atendendo aos interesses já vencidos no momento em que a ação é proposta; 

II. Numa situação de coligação ativa de Autores, ainda que a mesma possa decorrer de 

decisão de apensação de ações individualmente interpostas, as mesmas conservam a 

sua individualidade face aos pedidos suportados em causas de pedir que, por cada um 

daqueles, tenham sido formulados nas respetivas ações, pelo que o valor da causa a 

atender para efeitos de alçada é o de cada uma das ações coligadas e não o 

correspondente à soma do valor de todas elas; 

III. A norma  constante do art.º 629.º n.º 1 do CPC, que limita o direito ao recurso em 

função do valor da causa não enferma de inconstitucionalidade. 

 

13-01-2021 

Proc. n.º 1833/17.4T8LRA.C1.S1 (Revista– 4.ª Secção) 

José Feteira (Relator) 

Leonor Rodrigues 

Júlio Gomes 

 

Revista excecional 

 

I. Existe contradição entre acórdãos que fundamenta a admissibilidade do recurso de 

revista excecional quando, na interpretação da cláusula 136.º do ACT do sector 
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Bancário, publicado no BTE, 1.ª série, n.º 3 de 22/01/2011 e para cálculo da parte da 

pensão paga pelo Centro Nacional de Pensões que é devida á Ré pelo Autor, um dos 

acórdãos (o acórdão fundamento) atende apenas ao fator tempo, ao passo que o outro 

(o Acórdão recorrido) atende também ao valor das retribuições efetuadas naquele 

período. 

II. Havendo contradição entre o acórdão recorrido e o acórdão fundamento e não tendo 

sido proferido acórdão de uniformização de jurisprudência conforme com o acórdão 

recorrido, há que admitir a revista excecional. 

 

27-01-2021 

Proc. n.º 74/19.0T8MTS.P1.S2 (Revista excecional– 4.ª Secção) 

Júlio Gomes (Relator) 

Chambel Mourisco 

Paula Sá Fernandes 

 

Contrato de trabalho 

Retribuição 

Isenção de horário de trabalho 

Cessação de pagamentos 

Assédio moral 

Mobbing 

 

I. Não resultou provado que a viatura automóvel atribuída ao Autor tivesse sido por ele 

utilizada para deslocações profissionais e para deslocações pessoais, em dias normais 

de trabalho, fora do horário de trabalho, férias, fins-de semana e feriados, suportando 

a Ré todas as despesas, em particular com o combustível através do cartão Galp 



 

 

Sumários de Acórdãos da Secção Social 

 

 

Janeiro de 2021 

11 

 

Frota. Não é, assim, possível presumir-se a natureza retributiva desta prestação pois 

competia ao Autor provar que beneficiava da atribuição da viatura também para uso 

pessoal, sem restrições, e que o empregador pagava todas as despesas com ela 

relacionadas, designadamente o cartão Galp Frota. 

II. Logo que cesse a situação que motivou a prestação de trabalho em regime de isenção 

de horário de trabalho, o empregador pode deixar de pagar a remuneração especial a 

que se obrigou. 

III. Não resultaram da matéria de facto provada, factos suficientes que nos permitam 

caracterizar o comportamento das Rés como assédio moral, nos termos prescritos no 

artigo 29.º do Código do Trabalho. Com efeito, não resultou provado que as Rés 

tenham tido quaisquer condutas hostis, vexatórias ou humilhantes em relação ao 

Autor ou que, de alguma forma, possam ter posto em causa a sua dignidade, 

baseados, ou não, em algum fator de discriminação. Por outro lado, também, não se 

apuraram factos sobre a intenção das Rés, designadamente, que tenham agido 

movidas por um qualquer objetivo ilícito ou eticamente reprovável, com o propósito 

de discriminar ou sequer hostilizar o Autor. 

 

27-01-2021 

Proc. n.º 11947/17.5T8LSB.L1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

Paula Sá Fernandes (Relatora) 

José Feteira 

Júlio Gomes 
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Categoria profissional 

 

I. O reconhecimento do direito de um trabalhador a uma determinada categoria 

profissional, pressupõe a demonstração, pelo mesmo, do desempenho das tarefas ou 

funções que preencham o núcleo essencial das que a caracterizam para, desse modo, 

se determinar o momento a partir do qual a categoria profissional a considerar deva 

produzir os seus efeitos; 

II. É pacífico na jurisprudência, designadamente do Supremo Tribunal, não se mostrar 

necessário que o trabalhador desempenhe todas as tarefas ou funções que tipifiquem 

determinada categoria profissional institucionalizada para que se lhe deva reconhecer 

o direito à correspondente classificação. Basta que haja uma correspondência no que 

respeita ao núcleo essencial das funções ou tarefas predominantemente exercidas 

pelo trabalhador para que tal suceda. 

 

27-01-2021 

Proc. n.º 1594/19.2T8LSB.L1.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

José Feteira (Relator) 

Leonor Rodrigues 

Júlio Gomes 

 

Nulidades 

Falta de fundamentação 

Oposição entre os fundamentos e a decisão 

Ambiguidade 

Obscuridade 
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I. Tendo-se procedido à enunciação de todos os factos considerados como provados e à 

subsunção dos mesmos ao direito aplicável, mediante alusão expressa de diversos 

deles ao longo de toda a fundamentação de direito, não se pode concluir que o 

acórdão em causa enferme da nulidade de sentença prevista no referido art.º 615.º n.º 

1 al. b) do CPC;  

II. Face à fundamentação de facto e de direito constante do acórdão, não se vê onde 

ocorra qualquer oposição entre os fundamentos e a decisão ou, sequer, qualquer 

ambiguidade ou obscuridade que torne a decisão ininteligível, não se verificando, 

portanto, a nulidade de sentença prevista no art.º 615.º n.º 1 al. c) do CPC;  

III. Tendo-se decidido no acórdão em causa a primeira questão de recurso declarando-

se lícito o despedimento da Autora por parte da Ré, ficou prejudicada a apreciação 

das segunda e terceira questões de recurso nos termos que, aliás, decorrem do que se 

estabelece no n.º 2 do art.º 608.º do CPC, razão pela qual também não ocorre a 

nulidade de sentença prevista no art.º 615.º n.º 1 al. d) do CPC.  

 

27-01-2021 

Proc. n.º 3089/15.4T8SNT.L2.S1 (Revista – 4.ª Secção) 

José Feteira (Relator) 

Leonor Rodrigues 

Júlio Gomes 
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