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FLASH DE LABORAL

Alteração ao regime jurídico aplicável à transmissão de empresa, estabelecimento ou unidade
económica

Foi publicada, no Diário da República n.º 55 (Série I), de 19 de Março de 2018, a Lei n.º 14/2018, que

altera o regime jurídico aplicável à transmissão de empresa, estabelecimento ou unidade económica e

reforça os direitos dos trabalhadores, procedendo à alteração dos artigos 285.º, 286.º, 394.º, 396.º e

498.º e ao aditamento do artigo 286.º-A, todos do Código do Trabalho (“CT”).

Esta lei entrará em vigor no dia 20 de Março de 2018.

A presente alteração legislativa reforça os mecanismos à disposição do trabalhador em caso de

transmissão da titularidade de empresa – bem como de cessão ou reversão da sua exploração –,

estabelecimento ou unidade económica, sendo de esperar um grande impacto nos negócios de

transação e reestruturação de empresas.

1. Aspetos gerais

O novo regime jurídico vem atribuir aos trabalhadores maior protagonismo e poder de intervenção nos

negócios de transmissão de empresa. De facto, de um ponto de vista das formalidades a observar,

prevê-se a possibilidade de uma fase negocial mais participada face ao regime anterior, com acesso a

informação relativa ao negócio e intervenção de novas entidades, designadamente a Autoridade para

as Condições do Trabalho (“ACT”). Já do ponto de vista substantivo, ressaltam a consagração do direito

de oposição do trabalhador à transmissão do seu contrato de trabalho para o adquirente e do direito de

resolução do contrato de trabalho em virtude da transmissão, que constituem as modificações mais

significativas do novo regime jurídico.

Existem ainda algumas outras modificações pontuais do regime jurídico-laboral que a nova legislação

vem introduzir, como a inclusão das próprias associações sindicais no elenco de entidades
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consideradas como representantes dos trabalhadores no âmbito de uma transmissão, com ordem de

preferência imediatamente seguinte às comissões de trabalhadores e antes das comissões

intersindicais, sindicais e dos delegados sindicais.

2. Comissão representativa

Nos casos em que não existam entidades de representação coletiva dos trabalhadores, estes passam

a poder designar, no prazo de cinco dias a contar da receção da informação relativa à transmissão,

uma comissão representativa – à semelhança do previsto em caso de despedimento coletivo, nos

termos do artigo 360.º, n.º 3, do CT – com um máximo de três ou cinco membros, consoante o número

de trabalhadores abrangidos pela transmissão seja inferior ou igual a cinco ou superior a este número.

3. Deveres de informação e comunicação

No caso de o transmitente ser uma média ou grande empresa (isto é, com mais de 50 trabalhadores),

passará a ter o dever de informar a ACT do conteúdo do contrato de transmissão, ficando contudo esta

entidade sujeita às regras de confidencialidade previstas no CT para as estruturas de representação

coletiva dos trabalhadores. Neste caso, e quando a transmissão diga respeito a uma unidade

económica, e não a um estabelecimento propriamente dito, o transmitente deverá ainda informar a ACT

dos elementos que constituam a referida unidade económica, nos termos supra referidos. Estas

informações poderão também ser prestadas à ACT mesmo tratando-se de micro ou pequenas

empresas (isto é, com menos de 50 trabalhadores), sempre que esta entidade as solicitar

expressamente.

Adicionalmente, nos termos do artigo 286.º, n.º 1, do CT, o conteúdo do contrato – sempre com sujeição

às regras de confidencialidade previstas no CT para as estruturas de representação coletiva dos

trabalhadores – passa a fazer parte do elenco de elementos que eram, anteriormente, abrangidos pelo

dever de informação aos trabalhadores ou seus representantes (e.g. data e motivos da transmissão).
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Já no que concerne à fase de consulta dos trabalhadores ou seus representantes com o intuito de

obtenção de acordo sobre as medidas a aplicar aos trabalhadores em consequência da transmissão,

esta passa agora a poder ter participação da ACT, mediante pedido de qualquer das partes nesse

sentido.

Foi ainda estabelecido um prazo de sete dias antes do qual não pode a transmissão ter lugar, prazo

este que começa a contar-se a partir do fim do prazo de cinco dias atribuído aos trabalhadores para

constituição de uma comissão representativa, da data do acordo quanto às medidas a adotar ou da

consulta aos representantes dos trabalhadores para obtenção deste acordo.

4. Direito de oposição do trabalhador

O legislador português consagrou agora expressamente o direito de oposição dos trabalhadores à

transmissão dos seus contratos de trabalho para o adquirente do estabelecimento ou unidade

económica, situação em que o transmitente permanecerá como empregador, apesar da transmissão

da empresa ou estabelecimento. Este direito poderá ser exercido quando: i) a transmissão possa

“causar-lhe prejuízo sério, nomeadamente por manifesta falta de solvabilidade ou situação financeira

difícil do adquirente; ou ii) se a politica de organização do trabalho deste não lhe merecer confiança.

Adicionalmente, o exercício do direito de oposição passa agora a ser fundamento para justa causa de

resolução do contrato de trabalho, nos termos do artigo 394.º, n.º 3, alínea c), do CT, tendo o

trabalhador direito à devida compensação, calculada nos termos do artigo 366.º (correspondente,

grosso modo, a 12 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo de antiguidade).

5. Instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho

O novo diploma legal vem ainda esclarecer que, nos casos em que aos trabalhadores abrangidos pela

transmissão deixe de aplicar-se convenção coletiva de trabalho ou outro instrumento de

regulamentação coletiva de trabalho em consequência desta, devem manter-se os efeitos já

incorporados nos contratos de trabalho, enquanto sujeitos à convenção coletiva de trabalho ou
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instrumento de regulamentação coletiva de trabalho aplicada antes da transmissão, relativos às

matérias sobre retribuição, categoria e respetiva definição, duração do tempo de trabalho e regimes de

proteção social cujos benefícios sejam substitutivos dos assegurados pelo regime geral de segurança

social ou com protocolo de substituição do Serviço Nacional de Saúde.

6. Impacto

As alterações aqui elencadas poderão vir a ter um forte impacto nas transações que impliquem

transmissão de empresa ou estabelecimento. Com efeito:

► Fica comprometida a neutralidade laboral relativa à forma do negócio que vigorava anteriormente,

em que os contratos de trabalho se transmitiam integralmente quer no caso de negócio sobre

participações sociais (share deal), quer no caso de transmissão de estabelecimento ou empresa

(asset deal); a partir de agora, é de esperar uma clara preferência pelo share deal, com menor

exposição a conflitos e litigância associada à transmissão.

► Do ponto de vista transacional, poderão vir a colocar-se questões relativas à manutenção do

interesse contratual ou mesmo da validade do negócio em virtude do exercício dos direitos de

oposição e resolução dos trabalhadores, que constituirão um sério risco de perturbação ou

mesmo de malogro da aquisição, sendo o aumento do risco proporcional ao número de

trabalhadores que exerçam tais direitos;

► Também a conciliação deste regime com o regime da fusão levantará algumas dificuldades,

nomeadamente nas circunstâncias de incorporação total, em que o anterior empregador deixa de

existir como entidade autónoma e se integra na sociedade comercial incorporante, caso em que

se torna impossível distinguir a titularidade da posição de transmitente e adquirente, numa

realidade semelhante ao instituto civilístico da confusão.

Rodrigo Serra Lourenço
RRP Advogados
www.rrp.pt

Tel.       +351 217 653 860
Email    rodrigo.lourenco@rrp.pt

David Moreira Rodrigues
RRP Advogados
www.rrp.pt

Tel.       +351 217 653 860
Email    david.rodrigues@rrp.pt


