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ALTERAÇAO DO CODIGO DE PROCESSO DE   
TRABALHO 

 

No passado dia 1 de Janeiro de 2010 entrou em vigor 
a Lei n.º 295/2009 de 13 de Outubro a qual procedeu à 
revisão do Código de Processo do Trabalho. 
De entre as várias alterações introduzidas, destacamos 
aquelas que se referem à “Acção de impugnação judicial 
da regularidade e ilicitude do despedimento” a qual tem 
subjacente uma decisão de despedimento alegadamente 
ilícita, comunicada por escrito ao trabalhador. 
A inovação em relação a este tipo de acção judicial  
reside nos passos processuais que a mesma estabelece, 
bem diferentes daqueles que existiam anteriormente. 
Assim, este tipo de acção inicia -se com a entrega, pelo 
trabalhador  junto do tribunal competente, de um requeri-
mento em formulário electrónico ou em suporte de papel 
do qual consta (apenas) a declaração do trabalhador de 
oposição ao despedimento, formulário este que deverá 
ser apresentado nos 60 dias após a recepção da decisão 
de despedimento. Tal modelo foi recentemente aprovado 
pela Portaria nº 1460-C/2009 de 31 de Dezembro.    

 

   
estabelecendo que quando a decisão em 1ª instância declare a 

ilicitude do despedimento, o Tribunal determina que o pagamen-

to das retribuições devidas ao trabalhador após o decurso de 12 

meses desde a apresentação do formulário até à notificação da 

dita decisão, seja efectuado pela entidade competente da área 

da segurança social.  

Neste período de 12 meses não se incluem os períodos de sus-

pensão da instância, de medição, de tentativa de conciliação, 

aperfeiçoamento dos articulados e ainda os períodos das férias 

judiciais. 

             
LEGISLAÇÃO PERTI&E&TE  
 
 
Lei n.º 295/2009 de 13 de Outubro  

 

Portaria nº 1460-C/2009 de 31 de Dezembro 

 

  ÁREAS JURÍDICAS 

Direito do Turismo (Direito Internacio-
nal e Comunitário do Turismo, 
Empreendimentos Turisticos e Hotela-
ria). 

 
Direito Comercial e das Empresas 
Litígios Judiciais - (Direito Civil, Direito 
Público, Direito Comercial e Direito 
Penal) 

Direitos Reais e da Propriedade. 

Direitos Reais e da Propriedade 

ÁREAS NÃO JURÍDICAS 

Gestão do Património, Gestão do 
Conhecimento, Criação de Imagem, 
Marcas e Identidade Empresarial 
Gestão e Consultoria de Empresas e 
Empresas Turisticas, Liderança de 
Organizações, Empresas e Empresas 
Turisticas 

 O escritório elabora ainda: 
Constituição, Modificação e Extinção 
de Sociedades Comerciais; 
Gestão do Património, Gestão do 
Conhecimento, Criação de Imagem, 
Marcas e Identidade Empresarial. 
 
Pareceres Jurídicos nas diversas 
áreas do Direito. 

 

 

 

 

 AREAS DE PRATICA  

.Não o conseguindo, o empregador será notificado 
para apresentar, no prazo de 15 dias, um articulado 
que motive/fundamente o despedimento, devendo 
juntar a esse articulado o procedimento disciplinar 
ou os documentos comprovativos do cumprimento 
das formalidades exigidas (p.ex o caso de um des-
pedimento colectivo ou extinção do posto de traba-
lho) e ainda apresentar o rol de testemunhas, bem 
como requerer quaisquer provas . 
De referir que o empregador apenas pode invocar 
factos e fundamentos constantes da decisão de 
despedimento que foi comunicada ao trabalhador. 
Apresentado o articulado acima referido, o trabalha-
dor é notificado para contestar no prazo de 15 dias. 
Finda esta fase dos articulados, o processo seguirá 
para julgamento. 
Neste caso, desaparece, assim, o antigo encadea-
mento processual em que cabia ao trabalhador 
apresentar uma acção declarativa de impugnação 
da ilicitude do seu despedimento, motivando-a, 
seguindo-se a apresentação da contestação por 
parte do empregador. 
O Código revisto introduziu ainda uma outra altera-
ção relevante no que respeita ao “Pagamento de 
retribuições intercalares pelo Estado”. 

 . 

CAMARA DE COMERCIO LUSO—BRITA&ICA. 

“Os Mercados das Energias Renováveis e do  

Carbono" 

Na qualidade de membro da  Câmara de Comércio Luso-Britânica  Dr Fernando Messias tem o prazer de 
convidar para um almoço debate no Porto no dia 10 de Fevereiro, no Hotel Infante de Sagres. O evento 

terá a participação do Engº. José Ângelo Correia Presidente da Comissão Executiva Fomentinvest.  

Caso manifeste  interesse em estar presente envie um email para marketingoff-
cer@fernandomessias.pt   

Nesta fase, não é obrigatória a constituição de advogado 
pelo trabalhador. Tal obrigação apenas surge após a 
Audiência de Partes, com a apresentação dos articulados. 
Recebido este requerimento, é agendada a Audiência de 
Partes, na qual o Juiz tentará conciliar as ditas partes 
 


