
 

 

Revisão do Código de Processo do Trabalho  

 

Principais Alterações Legislativas.  
 

Após a entrada em vigor do novo Código do Trabalho, em Fevereiro de 2009, no dia 1 de 

Janeiro de 2010 entrou em vigor o Decreto-Lei n.º 295/2009, o qual introduz significativas 

alterações ao Código de Processo do Trabalho (“CPT”), principalmente no que concerne à 

tramitação do processo de impugnação de despedimento individual. 
 

Com efeito, uma das principais preocupações do legislador terá sido conferir aos trabalhadores 

a garantia de maior celeridade no julgamento dos processos de impugnação de despedimento 

individual, tendo inclusivamente sido estabelecido um mecanismo de responsabilização do 

Estado pela delonga que este tipo de processos (nas comarcas de maior movimento) quase 

sempre acarreta. 
 

Introduzem-se, igualmente, disposições no sentido de promover a resolução de conflitos 

laborais por meio da mediação laboral aplicando-se, a este respeito, o disposto no Código do 

Processo Civil sobre a Mediação, fundem-se em um só os procedimentos cautelares de 

suspensão de despedimento individual e colectivo e criam-se três novos processos especiais, 

de natureza urgente. 
 

Vejamos, então, as principais alterações ao CPT: 
 

1. Processo especial de impugnação de despedimento individual 
 

Anteriormente, as acções de impugnação judicial de despedimento individual eram 

configuradas como processos declarativos comuns, aplicando-se as regras gerais do Processo 

Civil, nos casos não regulados pela lei processual laboral, sendo, por essa razão, bastantes as 

similitudes entre este tipo de processos e as acções declarativas comuns, a correr termos nos 

tribunais cíveis. 
 

Diferentemente, os processos do contencioso das instituições de previdência, abono de família 

e organismos sindicais, de impugnação de despedimento colectivo, e emergentes de acidente 

de trabalho e doença profissional tinham uma tramitação própria e específica, sendo regulados 

como “processos especiais” pelo CPT. 
 

Ora, com esta revisão do CPT o legislador estabeleceu um novo “processo especial”, 

designado por “acção de impugnação judicial da regularidade e licitude do despedimento”, o 

qual se destina exclusivamente a regular os trâmites das acções de impugnação de 

despedimento individual (por facto imputável ao trabalhador, por extinção do posto de 

trabalho ou por inadaptação) e que passa a ter natureza urgente, correndo em férias judiciais. 
 

1.1. Prazo para a propositura da acção 

  

Anteriormente, a acção de impugnação de despedimento tinha que ser intentada no prazo de 

um ano, a contar da data de despedimento. Após o decurso deste período, prescreveriam todos 

os créditos resultantes do contrato de trabalho e da sua violação ou cessação. 
 

Com a revisão do CPT, o trabalhador passou a dispor apenas de 60 dias, a contar da recepção 

da comunicação do despedimento, para proceder à sua impugnação judicial. 
 



 

 

Esta solução determinará que, a partir de agora, os processos de impugnação de despedimento 

individual passarão a ter início logo após a ocorrência do mesmo, evitando-se, assim, que a 

prova fique prejudicada pelo facto de as testemunhas já não terem presentes os factos 

relativamente aos quais são chamadas a depor ou de as empresas terem sofrido reestruturações 

impeditivas da reintegração do trabalhador num determinado posto de trabalho. 
 

1.2. Requerimento Inicial  
 

Anteriormente, o trabalhador que instaurasse uma acção de impugnação de despedimento 

tinha necessariamente que elaborar uma petição inicial, e nela expor as razões de facto e de 

direito que fundamentavam a sua posição. Esta petição assumia a forma de articulado e tinha 

de ser acompanhada das provas que o trabalhador entendesse que seriam susceptíveis de 

sustentar a tese aí defendida. 
 

Com a revisão do CPT, o legislador optou, não só por diminuir o prazo de que trabalhador 

dispõe para impugnar o seu despedimento, mas também por simplificar o procedimento que 

o mesmo deverá adoptar. Com efeito, agora o trabalhador terá apenas de apresentar um 

requerimento, junto do Tribunal do Trabalho, comunicando o seu despedimento e 

identificando o empregador, conforme o disposto no art. 98.º-D do CPT. 
 

Este requerimento, feito em formulário electrónico, dará impulso processual à impugnação do 

despedimento, dispensando o trabalhador de, nesta fase inicial, fundamentar a sua posição ou 

apresentar qualquer tipo de prova. 
 

Esta alteração representa uma total inversão da posição processual das partes, rompendo com 

a regra processual de atribuição do ónus da alegação e do ónus da prova ao autor no processo: 

o trabalhador terá apenas que proceder ao preenchimento do referido formulário. 
 

Deste modo, passará a competir ao empregador o ónus de alegar (e também de provar) os 

factos que estiveram subjacentes ao despedimento e defesa da sua validade. 
 

1.3. Audiência de partes  
 

Uma das principais especificidades do processo laboral reside no facto de o réu, depois de ser 

notificado da petição inicial, não ser citado para apresentar a sua contestação, mas sim para 

comparecer numa tentativa de conciliação, a ter lugar em audiência de partes, na presença do 

Juiz.  
 

Ora, no processo especial de impugnação de despedimento, continuará a existir uma fase 

conciliatória, igualmente designada por audiência de partes, a qual ocorrerá após a 

apresentação do requerimento inicial pelo trabalhador, ou seja, num momento em que o 

Tribunal ainda não conhece as razões que estiveram subjacentes ao despedimento. 
 

Assim, ao invés do que sucedia até então, na audiência de partes, o empregador não se  

“defenderá” do que o trabalhador alega, passando intervir pela primeira vez no processo ao 

expor verbalmente, perante o Juiz, os motivos que o levaram a despedir o trabalhador. 
 
 
 

 

1.4. Articulados 



 

 

     

Não logrando as partes chegar a um acordo que ponha fim ao processo, em sede de audiência 

de partes, o réu/empregador é notificado para apresentar a sua contestação, sob a forma de 

articulado. 
 

Uma das diferenças trazidas pelo novo CPT consiste na já referida inversão dos ónus da prova 

e da alegação, que se traduz no facto de o empregador assumir processualmente uma posição 

muito semelhante à de um autor, apesar de ser a parte contra a qual é instaurada a acção, na 

medida em que lhe compete apresentar, junto do Tribunal, um articulado que motive o 

despedimento, para o que oferecerá todas as provas, sendo depois o trabalhador notificado 

para responder, querendo, no prazo de quinze dias. 
 

Sem prejuízo, o empregador, no seu articulado, apenas poderá invocar factos e fundamentos 

que constem da decisão de despedimento que foi comunicada ao trabalhador (cfr. Art.98.º-J 

CPT), sendo-lhe vedada a hipótese de acrescentar outros motivos que também tenham 

concorrido para a decisão de cessação do contrato de trabalho. 
 

1.5 Duração do Processo 
 

De realçar, por último, uma alteração ao processo judicial de impugnação de despedimento 

cujo impacto se adivinha como bastante significativo, designadamente no que respeita à 

prossecução do objectivo da celeridade processual: quando as acções judiciais de impugnação 

de despedimento se prolongarem por tempo superior a um ano, competirá ao Estado custear 

os salários intercalares, no caso de o despedimento do trabalhador vir a ser considerado ilícito. 
 

Nos termos da lei, em caso de declaração de ilicitude do despedimento, o trabalhador tem 

direito, sem prejuízo da indemnização legalmente prevista, a auferir todas as retribuições que 

deixou de receber desde a data do despedimento até à data em que a Sentença do Tribunal se 

tornar irrecorrível.  
 

Tal dever de compensação recaía, até agora, sob o empregador, que era, muitas vezes, 

obrigado a custear a demora do sistema judicial.  
 

Na recente revisão do CPT, previu-se que o Tribunal de primeira instância, ao declarar a 

ilicitude do despedimento, determine que o pagamento das retribuições devidas ao trabalhador 

após o decurso de 12 meses de pendência da acção passe a ser efectuado pela entidade 

competente da área da Segurança Social (cfr. art. 98.º-N do CPT). 
 

A limitação da responsabilidade do empregador a um ano de salários de tramitação será uma 

medida altamente benéfica para o combate à morosidade do sistema judicial, passando a 

responsabilizar os Tribunais (e o Estado) pela sua própria inacção. 
 

2. Processo Especial de Impugnação da confidencialidade de informações ou da recusa da sua 

prestação ou da realização de Consultas 
 

Previsto no artigo 186.º-A e seguintes do CPT, este processo especial é criado para 

salvaguardar o normal funcionamento do dever de reserva e confidencialidade dos membros 

das estruturas de representação colectiva dos trabalhadores relativamente a informações que 

lhes tenham sido comunicadas pelo empregador. Por outro lado, tem em vista garantir a 

possibilidade de recusa de prestação de informações pelo empregador. 
 



 

 

3. Processo Especial de Tutela da Personalidade do Trabalhador 
 

Com sede legal no art. 186.º-D e seguintes do CPT, este novo processo especial apresenta 

algumas semelhanças com o processo especial de tutela da personalidade constante do Código 

do Processo Civil 
 

4. Processo Especial de Igualdade e não descriminação em função do sexo 
 

Trata-se de uma nova forma processual que visa assegurar a possibilidade de recurso aos 

tribunais para tutela do direito à igualdade de tratamento no trabalho, no emprego e na 

formação profissional. 
 

5. Procedimentos Cautelares 
 

Saliente-se também que, com a revisão do CPT, passou a existir uma uniformização dos 

procedimentos cautelares de suspensão do despedimento individual e do de suspensão de 

despedimento colectivo, os quais passam, a partir de agora, a ter a mesma tramitação 

processual. 


