
 

 

N/Ref. 102/13       Angra do Heroísmo, Outubro de 2013 

 
Assunto: Alterações ao Código do Trabalho – Normas consideradas inconstitucionais 
pelo Tribunal Constitucional.  
 
Caro Associado, 

 

Fique a par de algumas alterações no Código do Trabalho relacionadas com o despedimento 

por extinção de posto de trabalho, despedimento por inadaptação, descanso compensatório 

por trabalho suplementar, majoração de dias de férias e acréscimo retributivo – trabalho 

suplementar e trabalho normal em dia feriado. E conheça também os efeitos de cada uma 

delas. 

 

A publicação do Acórdão n.º 602/2013, declara inconstitucionais algumas normas da Lei n.º 

23/2012, de 25 de Junho, considerando inconstitucional os n.ºs 2 e 4 do art. 368.º do Código 

do Trabalho, com a redação dada pela Lei n.º 23/2012, de 25 de Junho, o n.º 2 do art. 9.º da 

Lei n.º 23/2012, de 25 de Junho, na parte em que refere a revogação da alínea d) do n.º 1 do 

art. 375.º, e os n.ºs 2, 3 e 5 do art. 7.º da mesma lei. Assim, com o Acórdão n.º 602/2013, 

publicado no site do Tribunal Constitucional (TC), foram consideradas inconstitucionais, com 

força obrigatória geral, as seguintes normas da Lei n.º 23/2012, de 25 de Junho: 

 

1. DESPEDIMENTO POR EXTINÇÃO DE POSTO DE TRABALHO 

 

A alteração do n.º 2 do artigo 368.º do Código do Trabalho 

 

• Tal norma foi considerada pelo TC como inconstitucional por violar a proibição de 

despedimentos sem justa causa (art. 53.º da Constituição). A redação do referido 

artigo previa o seguinte: 

“Havendo, na secção ou estrutura equivalente, uma pluralidade de postos de trabalho 

de conteúdo funcional idêntico, para determinação do posto de trabalho a extinguir, 

cabe ao empregador definir, por referência aos respetivos titulares, critérios 

relevantes e não discriminatórios face aos objetivos subjacentes à extinção do posto 

de trabalho.” 



 

 

• Esta redação veio excluir os critérios de antiguidade para a decisão de qual posto de 

trabalho a extinguir, cabendo ao empregador a decisão. 

 

� Efeitos: 

Verifica-se a reposição da obrigação do empregador seguir os critérios existentes 

anteriormente, segundo a Lei n.º 7/2009, nomeadamente o critério da menor 

antiguidade. Caso o trabalhador recorra a tribunal, pode-se verificar a eventual 

ilicitude de despedimento por extinção de posto de trabalho, nas situações em que no 

despedimento não se averiguou o critério da antiguidade na escolha do trabalhador a 

despedir. Assim com base no referido, o trabalhador abrangido neste tipo de 

despedimento, pode requerer a sua reintegração na empresa. 

 

A alteração do n.º 4 do artigo 368.º do Código do Trabalho 

 

• Tal norma foi considerada pelo TC como inconstitucional, por violar a proibição de 

despedimentos sem justa causa (art. 53.º da Constituição). A redação do referido 

número previa o seguinte: 

“Para efeito da alínea b) do n.º 1, uma vez extinto o posto de trabalho, considera-se 

que a subsistência da relação de trabalho é praticamente impossível quando o 

empregador demonstre ter observado critérios relevantes e não discriminatórios face 

aos objetivos subjacentes à extinção do posto de trabalho.” 

• Esta redação veio alterar o conceito da impossível subsistência da relação de trabalho, 

excluindo a obrigação de dispor ao trabalhador um posto de trabalho alternativo. 

  

� Efeitos: 

Repõe a obrigatoriedade do empregador, nos despedimentos por extinção do posto de 

trabalho, de demonstrar que é praticamente impossível reafetar o trabalhador a outro 

posto de trabalho de igual categoria profissional. Caso o trabalhador recorra a tribunal, 

pode-se verificar a eventual ilicitude do despedimento por extinção do posto de 

trabalho, nas situações em que as empresas dispunham de postos de trabalho 

alternativos, onde pudessem integrar o trabalhador antes da cessação do contrato de 



 

 

trabalho. Assim com base no referido, o trabalhador abrangido neste tipo de 

despedimento, pode requerer a sua reintegração na empresa. 

 

2. DESPEDIMENTO POR INADAPTAÇÃO 

 

A revogação da alínea d) do n.º1 do artigo 375.º do Código do Trabalho 

 

• Tal norma foi considerada pelo TC como inconstitucional por violar a proibição de 

despedimentos sem justa causa (art. 53.º da Constituição).Este número do artigo 375.º 

prevê os requisitos a serem respeitados no âmbito de um despedimento por 

inadaptação, sendo que a alínea revogada previa o seguinte: 

“ (…) d) Não exista na empresa outro posto de trabalho disponível e compatível com a 

qualificação profissional do trabalhador.” 

• Esta revogação veio excluir a necessidade de não existir outro posto de trabalho 

compatível, como requisito para despedir por inadaptação. 

  

� Efeitos: 

Repõe a alínea d) do n.º 1 do art. 375.º do Código do Trabalho, ou seja, para que o 

empregador proceda ao despedimento por inadaptação, é necessário que não exista 

na empresa outro posto de trabalho disponível e compatível com a qualificação 

profissional do trabalhador. Caso o trabalhador recorra a tribunal, pode-se verificar a 

eventual ilicitude do despedimento por inadaptação, nas situações em que as 

empresas dispunham de postos de trabalho alternativos e compatíveis com a 

qualificação profissional do mesmo, onde pudessem integrar o trabalhador antes da 

cessação do contrato de trabalho. Assim com base no referido, o trabalhador 

abrangido neste tipo de despedimento, pode requerer a sua reintegração na empresa. 

 

RELAÇÕES ENTRE FONTES DE REGULAMENTAÇÃO 

 

3. DESCANSO COMPENSATÓRIO POR TRABALHO SUPLEMENTAR 

 

O n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 23/2012, de 25 de Junho: 

 



 

 

• Tal norma foi considerada pelo TC como inconstitucional por violar o direito de 

contratação colectiva (art.s 56.º, n.ºs 3 e 4 e 18.º, n.º 2 da Constituição). A redação do 

referido número previa o seguinte: 

“São nulas as disposições de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e as 

cláusulas de contratos de trabalho celebrados antes da entrada em vigor da presente 

lei que disponham sobre descanso compensatório por trabalho suplementar prestado 

em dia útil, em dia de descanso semanal complementar ou em feriado.” 

• Sendo esta norma considerada inconstitucional, são retomadas as disposições em 

IRCT´s celebrados antes da entrada em vigor da Lei n.º 23/2012, de 25 de Junho, que 

disponham sobre descanso compensatório por trabalho suplementar, prevalecendo 

sobre as normas do Código do Trabalho. 

  

� Efeitos: 

Reposição da obrigação de concessão dos descansos compensatórios por trabalho 

suplementar prestado em dia útil, em dia de descanso semanal complementar ou em 

feriado, aos trabalhadores abrangidos por IRCT´s, que contenham as cláusulas em 

questão, desde a entrada em vigor da Lei n.º 23/2012, de 25 de Junho, isto é, desde 1 

de Agosto de 2012. 

 

4. MAJORAÇÃO DE DIAS DE FÉRIAS  

 

O n.º 3 do artigo 7.º da Lei n.º 23/2012, de 25 de Junho: 

 

• Tal norma foi considerada pelo TC como inconstitucional por violar o direito de 

contratação colectiva (art.s 56.º, n.ºs 3 e 4 e 18.º, n.º 2 da Constituição). A redação do 

referido número previa o seguinte: 

“As majorações ao período anual de férias estabelecidas em disposições de 

instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho ou cláusulas de contratos de 

trabalho posteriores a 1 de dezembro de 2003 e anteriores à entrada em vigor da 

presente lei são reduzidas em montante equivalente até três dias.” 

• Sendo esta norma considerada inconstitucional, verifica-se a reposição das disposições 

em IRCT´s celebrados antes da entrada em vigor da Lei n.º 23/2012, que disponham 



 

 

sobre a majoração de dias de férias, prevalecendo sobre as normas do Código do 

Trabalho. 

 

� Efeitos: 

Reposição da obrigação de concessão da majoração do período de férias, aos 

trabalhadores abrangidos por IRCT´s que contenham as cláusulas em questão, desde a 

entrada em vigor da Lei n.º 23/2012, de 25 de Junho, isto é, desde 1 de Agosto de 

2012. Assim, como no dia 1 de Janeiro de 2013 venceram-se as férias referentes ao 

ano de 2012, significa que os trabalhadores terão de gozar a majoração do período de 

férias até ao final deste ano. No entanto, pode ser acordado entre as partes que o 

gozo das mesmas se efetue no próximo ano. 

 

5. ACRÉSCIMO RETRIBUTIVO – TRABALHO SUPLEMENTAR E TRABALHO NORMAL EM 

DIA FERIADO 

 

O n.º 5 do artigo 7.º da Lei 23/2012, de 25 de Junho: 

 

• Tal norma foi considerada pelo TC como inconstitucional por violar o direito de 

contratação colectiva (art.s 56.º, n.ºs 3 e 4 e 18.º, n.º 2 da Constituição). A redação do 

referido número previa o seguinte: 

“Decorrido o prazo de dois anos referido no número anterior sem que as referidas 

disposições ou cláusulas tenham sido alteradas, os montantes por elas previstos são 

reduzidos para metade, não podendo, porém, ser inferiores aos estabelecidos pelo 

Código do Trabalho.” 

• Esta redação previa que a 1 de Agosto de 2014, os montantes dispostos nas normas 

dos IRCT´s ou cláusulas dos contratos de trabalho referentes a: 

� Acréscimo de pagamento por trabalho suplementar;  

� Retribuição do trabalho normal ou descanso compensatório por 

trabalho prestado em dia feriado, em empresa não obrigada a 

suspender o funcionamento nesse dia, 

Seriam reduzidos para metade, não podendo, no entanto, ser inferiores aos previstos no 

Código do Trabalho.  

  



 

 

 

� Efeitos: 

Verifica-se a reposição de todos os valores sobre trabalho suplementar e trabalho 

normal em dia feriado a partir de 1 de Agosto de 2014, desde que tais disposições 

estejam previstas nos IRCT´s, sem que sejam alvo de reduções. Entretanto, mantêm-se 

suspensas até aquela data, as normas que disponham sobre estes acréscimos, dado 

que não foi considerada inconstitucional, a norma prevista no n.º 4 do artigo 7.º. Ou 

seja, até ao dia 31 de Julho de 2014, continua-se a aplicar os mesmos valores que têm 

vindo a ser aplicados desde a entrada em vigor da Lei n.º 23/2012, de 25 de Junho. 

 

IRCT´S QUE DISPÕEM SOBRE MAJORAÇÃO DE FÉRIAS E DESCANSO COMPENSATÓRIO 

 

Os trabalhadores abrangidos por IRCT´s que dispõem sobre majoração de férias e 

descanso compensatório, terão direito à reposição dos dias de férias referentes a 

majoração, bem como ao descanso compensatório anteriormente considerado nulo, 

pela Lei n.º 23/2012, de 25 de Junho.  

 

IRCT ´S com disposições sobre majoração de férias: 

 

� CCT - Atividades de Salão de Cabeleireiros e Institutos de Beleza; 

� CCT - Bordados, Lavandaria e Alfaiataria; 

� CCT - Construção Civil; 

� CCT - Indústria Conserveira; 

� CCT – Laticínios; 

� CCT – Misericórdias; 

� CCT - Motoristas, Metalúrgicos e Metalo-Mecânicos; 

� CCT - Panificação 

� CCT - Prestação de Segurança Privada; 

� CCT - Prestação de Serviços de Limpeza; 

� CCT - Transportes, Oficinas, Estações e Postos de Abastecimento, Escolas de 

Condução. 

 

 



 

 

IRCT´ s com disposições sobre descanso compensatório: 

 

� CCT - Atividades de Salão de Cabeleireiros e Institutos de Beleza;  

� CCT – Gráficas; 

� CCT - Indústria Conserveira; 

� CCT – Laticínios; 

� CCT – Misericórdias; 

� CCT - Prestação de Segurança Privada; 

� CCT - Prestação de Serviços de Limpeza; 

� CCT - Transportes, Oficinas, Estações e Postos de Abastecimento, Escolas de 

Condução. 

 

IRCT´s com disposições sobre Trabalho Suplementar  

(que terão de repor valores a partir de 1 de Agosto de 2014): 

 

� CCT - Atividades de Salão de Cabeleireiros e Institutos de Beleza  

� CCT - Bordados, Lavandaria e Alfaiataria 

� CCT - Gráficas 

� CCT - Indústria Conserveira 

� CCT - Laticínios 

� CCT - Misericórdias 

� CCT - Motoristas, Metalúrgicos e Metalo-Mecânicos 

� CCT - Hotelaria e Similares 

� CCT - Prestação de Segurança Privada 

� CCT - Prestação de Serviços de Limpeza 

� CCT - Transportes, Oficinas, Estações e Postos de Abastecimento, Escolas de 

Condução.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 


