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Especialistas antecipam dúvidas
de aplicação dos novos requisitos
Extinção de posto Avaliação de desempenho e habilitações são os critérios mais importantes, mas levantam questões.
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Os novos critérios para selec-
cionar o trabalhador a despedir
em caso de extinção de posto de
trabalho entram em vigor a 1 de

Junho, mas podem gerar algu-
mas dúvidas de aplicação às

empresas, segundo especialis-
tas em Direito do Trabalho ou-
vidos pelo Diário Económico.

A avaliação de desempenho,
com parâmetros previamente
conhecidos, é dos critérios que
levanta mais dúvida. Para Luís

Gonçalves da Silva, professor da
Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Lisboa, este crité-
rio devia ter parâmetros tem-

porais definidos e, além disso, a

lei devia esclarecer se há situa-
ções que devem ou não relevar

para a avaliação. Por exemplo,
um trabalhador que tenha so-
frido um acidente de trabalho
ou que se encontre numa situa-
ção mais débil e que, por isso,

acabe por ter um desempenho
menos positivo, pode ser pena-
lizado quando a empresa avan-
çar com um despedimento por
extinção de posto?, questiona o

especialista. Mais: Gonçalves da
Silva entende que as avaliações
feitas até agora (antes da entra-
da em vigor da nova lei) não po-
dem dar origem ao despedi-
mento, já que o trabalhador ig-
norava essa consequência. Mas

este ponto não é unânime: o ad-
vogado André Pestana Nasci-
mento recorda que já hoje a

avaliação de desempenho pode
ser um critério a ter em conta
no despedimento colectivo.

Pestana Nascimento, da Úria
Menéndez, levanta outras ques-
tões, como o prazo que tem de
ocorrer entre a avaliação e o

despedimento. "Tem de haver
uma periodicidade definida
para a avaliação? Parece-me
que não", sublinha. Mais: pode
ser despedido o trabalhador qué
tenha tido uma má avaliação no

último ano mas que, antes dis-
so, reuniu um conjunto de ava-
liações favoráveis?

De acordo com os sindicatos,



a esmagadora maioria das em-
presas portuguesas não tem um
sistema de avaliação. Neste
caso, deve ser aplicado o segun-
do critério (menores habilita-
ções académicas e profissio-
nais), mas este também gera
dúvidas. Como é ponderado
cada um destes tipos de habili-
tação, tendo em conta que são

diferentes?, questiona q advo-
gado Tiago Cortes, da PLMJ.

Já o antigo secretário de Es-
tado do Trabalho, Monteiro
Fernandes, entende que os cri-
térios são claros e que não de-
vem levantar especiais questões
às empresas.

Esta alteração ao Código do
Trabalho - a sexta - decorre do
chumbo constitucional à mu-
dança anterior introduzida pelo
Governo (ver pág. 8). Na altura,
o Tribunal Constitucional (TC)
travou a medida apontando
para conceitos "vagos e inde-
terminados". Mas o novo diplo-
ma também corre o risco de
atropelar a Constituição, afirma
Gonçalves da Silva, indicando
que a lei não apresenta "crité-
rios concretizados, densifica-
dos e delimitados" .

Os partidos da oposição, que
contestaram as novas regras, já
ameaçaram enviar o diploma
para o TC mas isso ainda não
aconteceu. Ao Diário Económi-
co, o deputado socialista Nuno
Sá afirmou que o grupo parla-
mentar já tem opiniões jurídi-
cas, mas ainda não decidiu.

Por seu turno, Tiago Cortes
admite que a aplicação dos no-
vos critérios dá azo a maior
subjectividade face à redacção
actual da lei mas não antevê
problemas de constitucionali-
dade. Para o advogado da PLMJ,
devem ser os tribunais a deci-
dir, em concreto, "se houve ou
não uma utilização abusiva" . ¦

Para Luís

Gonçalves da
Silva, o diploma
corre o risco de
voltar ao Tribunal
Constitucional,
já que, defende,
nSo apresenta
critérios
densificados.

André Pestana
Nascimento
diz que a lei não
esclarece se deve
ser tida em conta
a última avaliação
do trabalhador
oú todas
as avaliações
já feitas.

Tiago Cortes
entende que os
novos critérios
implicam maior
subjectividade
mas defende
que a lei não corre
o risco de violar
a Constituição.


