
CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR ACORDO 

A Lei n.º 73/2017 de 16 de agosto, que entra em vigor a 1 de outubro, introduz a 

obrigatoriedade de se mencionar nos acordos de cessação do contrato de trabalho o 

prazo legal para o exercício do direito de fazer cessar o acordo de revogação do 

contrato (direito ao arrependimento – 7 dias). 

 

Relembra-se no âmbito da: 

I - Cessação do contrato de trabalho por acordo que: 

o O acordo de revogação de contrato de trabalho estabelecido entre empregador e 

trabalhador deve constar de documento assinado por ambas as partes, 

ficando cada uma com um exemplar.  
 O documento deve mencionar expressamente, para além da data de 

celebração do acordo e a de início da produção dos respetivos efeitos, o 

prazo legal para o exercício do direito de fazer cessar o acordo de revogação.  

Constitui contraordenação leve a violação destas regras. 
o As partes podem, simultaneamente, acordar outros efeitos, dentro dos limites 

da lei.  
o  Se, no acordo ou conjuntamente com este, as partes estabelecerem uma 

compensação pecuniária global para o trabalhador, presume-se que esta 

inclui os créditos vencidos à data da cessação do contrato ou exigíveis em virtude 

desta.  

 

II - Cessação do acordo de revogação que: 
o O trabalhador pode fazer cessar o acordo de revogação do contrato de 

trabalho mediante comunicação escrita dirigida ao empregador, até ao 

sétimo dia seguinte à data da respetiva celebração.  

Caso o trabalhador não possa assegurar a receção da comunicação no prazo 

acima previsto, deve remetê-la por carta registada com aviso de receção, no dia 

útil subsequente ao fim do prazo. 
o A cessação do acordo de revogação do contrato de trabalho só é eficaz se, em 

simultâneo com a comunicação, o trabalhador entregar ou puser, por 

qualquer forma, à disposição do empregador a totalidade do montante 

das compensações pecuniárias pagas em cumprimento do acordo, ou por 

efeito da cessação do contrato de trabalho. 
o Excetua-se do atrás disposto o acordo de revogação do contrato de trabalho  

devidamente datado e cujas assinaturas sejam objeto de reconhecimento 

notarial presencial, nos termos da lei. 
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