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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O objectivo da proposta da Comissão não é estabelecer um novo conjunto de disposições 
jurídicas, mas converter uma convenção existente, a Convenção de Roma I de 1980 (a 
Convenção), num instrumento comunitário. Contudo, a Comissão também tentou modernizar 
certas disposições desta Convenção, em particular, as relativas ao contrato de trabalho. 

Esta proposta foi precedida pela consulta dos Estados-Membros e da sociedade civil, em 
particular, através de um Livro Verde e de uma audição pública1. O Livro Verde recebeu 
cerca de 80 respostas de governos, universidades, profissionais etc.2. Nos termos da alínea c) 
do artigo 61.° do Tratado CE, a Comunidade Europeia tem competência jurídica para adoptar 
instrumentos comunitários relativos a disposições em matéria de conflitos de leis (ou direito 
internacional privado). 

A proposta foi apresentada pela Comissão em 15 de Dezembro de 2005. A Comissão dos 
Assuntos Jurídicos foi designada como comissão competente quanto à matéria de fundo no 
Parlamento Europeu. 

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais decidiu emitir um projecto de parecer sobre 
a proposta dirigido à comissão competente quanto à matéria de fundo, em virtude da estreita 
ligação da Directiva 96/71/CE, relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma 
prestação de serviços, com esta proposta. Esta também comporta mudanças importantes nas 
disposições relativas à lei aplicável ao contrato de trabalho. 

Este projecto de parecer aborda as inconsistências e elementos técnicos jurídicos que podem 
ser clarificados a fim de melhorar o Regulamento. Globalmente, a ambição é oferecer uma 
maior certeza jurídica quanto à lei aplicável aos contratos de trabalho. 

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 11

(11) No que diz respeito aos contratos 
individuais de trabalho, a norma de conflitos 

(11) No que diz respeito aos contratos 
individuais de trabalho, a norma de conflitos 

  
1COM(2002)0654, Livro Verde relativo à transformação da Convenção de Roma de 1980 sobre a lei aplicável às 
obrigações contratuais num instrumento comunitário e sua modernização. 
2Todas as contribuições estão publicadas na Internet na página da DG Justiça e Assuntos Internos; 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm 
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deve permitir identificar o centro de 
gravidade da relação laboral para além das 
aparências. Esta regra não afecta a aplicação 
das disposições imperativas do país de 
destacamento, prevista pela Directiva 
96/71/CE, de 16 de Dezembro de 1996, 
relativa ao destacamento de trabalhadores no 
âmbito de uma prestação de serviços.

deve permitir identificar o centro de 
gravidade da relação laboral para além das 
aparências. O presente regulamento não 
afecta a aplicação das disposições 
imperativas do país de destacamento, 
prevista pela Directiva 96/71/CE, de 16 de 
Dezembro de 1996, relativa ao destacamento 
de trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviços.

Justificação

A relação e a referência à Directiva 96/71/CE no presente regulamento devem ser claras. A 
regra prevista na primeira frase não é o único elemento que não deve afectar a directiva 
relativa ao destacamento de trabalhadores. Esta alteração confere clareza e consistência em 
relação à Directiva 96/71/CE.

Alteração 2
Considerando 11 bis (novo)

(11 bis) A Directiva 96/71/CE estabelece
normas mínimas para a protecção de 
trabalhadores destacados no território de 
um Estado-Membro que não aquele onde 
exercem regularmente a sua actividade e 
não impede os Estados-Membros de 
imporem outras modalidades e condições 
de emprego, estabelecidas em convenções 
colectivas, nem de imporem outras 
condições de emprego se as mesmas forem 
disposições de ordem pública.

Justificação

Este novo considerando clarifica a natureza específica das normas estabelecidas na Directiva 
96/71/CE que não obsta a que os Estados-Membros adoptem medidas mais protectoras à 
escala nacional, nomeadamente, impondo outras condições de emprego no caso de existência 
de disposições de ordem pública. 

Alteração 3
Artigo 6, nº 1

1. Sem prejuízo do disposto do artigo 3.º, a 
escolha pelas partes da lei aplicável ao 
contrato individual de trabalho não pode ter 
como consequência privar o trabalhador da 

(Não se aplica à versão portuguesa)
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protecção que lhe garantem as disposições 
imperativas da lei que seria aplicável, na 
falta de escolha, por força do presente artigo.

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa)

Alteração 4
Artigo 6, nº 2

2. Na falta de escolha exercida em 
conformidade com o artigo 3.º, o contrato 
individual de trabalho é regulado:

2. Não obstante o disposto no artigo 4.°, na 
falta de escolha exercida em conformidade 
com o artigo 3.º, o contrato individual de 
trabalho é regulado:

Justificação

A expressão "não obstante o disposto no artigo 4º" que figura na Convenção foi suprimida 
pela Comissão. É reposta por motivos de clareza e consistência.

Alteração 5
Artigo 6, nº 2, alínea a)

a) Pela lei do país em que ou a partir do 
qual o trabalhador, no cumprimento do 
contrato, presta habitualmente o seu 
trabalho. Não se considera que o lugar de 
cumprimento habitual do trabalho mude 
quando o trabalhador presta o seu trabalho 
temporariamente noutro país. O 
cumprimento do trabalho noutro país é 
considerado temporário quando se pressupõe 
que o trabalhador retome o seu trabalho no 
país de origem após o cumprimento da sua 
tarefa no estrangeiro. A celebração de um 
novo contrato de trabalho com o 
empregador originário ou com um 
empregador pertencente ao mesmo grupo 
de empresas que o empregador originário, 
não impede que o trabalhador preste 
temporariamente o seu trabalho noutro 
país;

a) Pela lei do país em que ou a partir do qual 
o trabalhador, no cumprimento do contrato, 
presta habitualmente o seu trabalho. Não se 
considera que o lugar de cumprimento 
habitual do trabalho mude quando o 
trabalhador presta o seu trabalho 
temporariamente noutro país. Todavia, as 
condições atinentes ao trabalho e à 
remuneração são regidas pela lei do país 
em que o trabalhador presta 
temporariamente o seu trabalho. O 
cumprimento do trabalho noutro país é 
considerado temporário quando se pressupõe 
que o trabalhador retome o seu trabalho no 
país de origem após o cumprimento da sua 
tarefa específica no estrangeiro;
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Justificação

A frase "o cumprimento do trabalho noutro país é considerado temporário quando se 
pressupõe que o trabalhador retome o seu trabalho no país de origem após o cumprimento da 
sua tarefa no estrangeiro" não figura na Convenção. Contém em si o risco de conduzir a uma 
interpretação ampla do termo "tarefa". E se a tarefa do trabalhador consistir, por exemplo, 
em representar um empregador estabelecido no Estado-Membro X para as suas actividades 
no Estado-Membro Y? Quando é que termina o "cumprimento" desta tarefa? Potencialmente, 
pode tratar-se de um período muito longo. O aditamento da palavra "específica" indica que o 
conceito de actividade temporária noutro país deve ser objecto de uma interpretação restrita.

O texto não figura na Convenção. Em caso de conflito entre o empregador local e o 
trabalhador, o único local de trabalho relevante deve ser o do país de destacamento. Poderá 
ser aplicável outra lei, mas apenas através da cláusula derrogatória da Secção 3. Este novo
aditamento alarga e, consequentemente, obscurece a noção do local de trabalho como factor 
de conexão regular. Além disso, esta norma também pode incentivar a celebração de 
contratos de trabalho apenas com o fim de encobrir o verdadeiro contrato. 
Consequentemente, esta norma deve ser suprimida.

A expressão "ou a partir do qual" é muito ambígua. A alteração destina-se a evitar o 
destacamento regular a partir de um Estado-Membro cujo direito do trabalho se encontre 
num estádio de desenvolvimento menos avançado do que o do país de destacamento.

Alteração 6
Artigo 6, nº 2, alínea a) (nova)

a) Pela lei do país a partir do qual o 
trabalhador presta habitualmente o seu 
trabalho no cumprimento do contrato, se o 
trabalhador não prestar habitualmente o 
seu trabalho num mesmo país;

Alteração 7
Artigo 6, nº 2, segundo parágrafo

excepto se resultar do conjunto das 
circunstâncias que o contrato apresenta 
uma conexão mais estreita com outro país, 
caso em que o contrato é regido pela lei 
desse país.

Alteração 8
Artigo 6, nº 3

3. A lei designada pelo n.º 2 pode ser 
afastada se, do conjunto das 

suprimido 
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circunstâncias, resultar que o contrato de 
trabalho apresenta conexões mais estreitas 
com um outro país, sendo em tal caso 
aplicável a lei desse outro país.

Justificação

É necessário prever uma cláusula de flexibilidade para casos excepcionais, tais como o caso 
dos assalariados que trabalham regularmente por exemplo a bordo de aviões, navios ou 
plataformas petrolíferas. É pois preferível integrar esta cláusula no número que trata 
especificamente desta questão.

Alteração 9
Artigo 8, nº 1

1. As disposições imperativas são 
disposições cujo respeito é considerado 
fundamental por um país para a salvaguarda 
da sua organização política, social ou 
económica, ao ponto de exigir a sua 
aplicação em qualquer situação abrangida 
pelo seu âmbito de aplicação, 
independentemente da lei aplicável ao 
contrato em conformidade com o presente 
regulamento.

1. Para efeitos do presente artigo, as 
disposições imperativas são disposições cujo 
respeito é considerado necessário por um 
país para a salvaguarda dos trabalhadores, 
da sua organização política, social ou 
económica, ao ponto de exigir a sua 
aplicação em qualquer situação abrangida 
pelo seu âmbito de aplicação, 
independentemente da lei aplicável ao 
contrato em conformidade com o presente 
regulamento.

Justificação

Por motivos de clareza e consistência, é aditado o texto "para efeitos do presente artigo". 
Encontramos disposições imperativas em diferentes artigos do Regulamento, mas também
com significados diferentes. Consequentemente, é importante precisar que as disposições 
imperativas são definidas no artigo 8° apenas para efeitos deste artigo específico para o 
contrato de trabalho.

A palavra "fundamental " é substituída por "necessário". A directiva relativa ao 
destacamento de trabalhadores baseia-se na possibilidade de o Estado-Membro de 
acolhimento derrogar a lei do Estado-Membro de origem em caso de destacamento. Uma 
definição estreita do conceito de disposições de direito do trabalho do Estado-Membro de 
acolhimento passíveis de ser consideradas "nucleares", e que podem ser aplicáveis em caso 
de destacamento, poderia esvaziar a lista do artigo 3º, nº 1 da directiva relativa ao 
destacamento de trabalhadores ou impedir o seu alargamento a outros domínios da
protecção do trabalho. A definição de disposições imperativas também tem o risco de pôr em 
causa a aplicação pelos Estados-Membros de cláusulas e condições de trabalho relativas a
questões não referidas no artigo 3º, nº 1 no caso das "disposições em matéria de ordem 
pública".
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O conceito de disposições imperativas não pode ser definido/interpretado de um modo 
restrito e deve compreender, no mínimo, normas que são fundamentais para a protecção dos 
trabalhadores..
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