
PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

SOBRE O ARTIGO 15.º DA LEI DE 10 DE JULHO DE 2014
COM VISTA A LUTAR CONTRA A CONCORRÊNCIA SOCIAL DESLEAL

RELATIVO ÀS CONDIÇÕES DE FRUIÇÃO DO DESCANSO SEMANAL NORMAL

1 Os efeitos jurídicos do artigo 15.º da lei de 10 de Julho de 2014
 e os seus objectivos em matéria de descansos semanais normais

1.1 Em que disposições do regulamento n.º 561/2006 de 15 de Março de 2006 se
baseia o artigo 15.º da lei de 10 de Julho de 2014?

O ponto n.º 8 do artigo 8.º do regulamento n.º 561/2006 de 15 de Março de 2006 impõe
que os condutores gozem o seu descanso semanal normal fora do veículo (apenas os
descansos semanais reduzidos e os descansos diários podem ser gozados pelo condutor
- à  escolha  do  mesmo -  no  veículo  parado  e  equipado  com instalações  de  dormida
adequadas). O artigo 10.º do regulamento, nos pontos n.º 2 e 3, prevê:

- que as empresas de transporte devem organizar o trabalho dos condutores de modo a
que estes possam respeitar a regulamentação relativa aos períodos de condução e de
descanso;
- que as empresas devem dar instruções adequadas aos condutores e efectuar controlos
regulares para assegurar o cumprimento da regulamentação;
- o princípio da responsabilidade da entidade patronal no caso de infracções cometidas
pelo condutor, ainda que a infracção tenha sido cometida no território de outro Estado-
membro ou de um país terceiro.

O regulamento não prevê, explicitamente as sanções mas solicita, no respectivo artigo
19.º,  que  os  Estados-membros  estabeleçam  regras  para  sancionar  as  infracções
cometidas em relação a estas disposições. O mesmo artigo indica que as sanções devem
ser eficazes, proporcionadas, dissuasivas e não discriminatórias.

1.2 Concretamente, que obrigações são impostas por esta lei aos condutores e às
entidades patronais do transporte rodoviário em matéria de descansos semanais?

No que respeita aos condutores, a lei de 10 de Julho de 2014 relembra a obrigação que
lhes é imposta pelo regulamento n.º 561/2006 de 15 de Março de 2006 de gozarem o seu
descanso semanal normal fora do veículo. Não instaura qualquer obrigação adicional
e não prevê qualquer sanção contra os mesmos. 

No que respeita às entidades patronais, de modo a garantir que os condutores possam
cumprir  com  a  sua  obrigação  de  gozarem  o  seu  descanso  semanal  normal  fora  do
veículo,  a  lei  cria,  no  direito  francês,  a  obrigação de "garantir  que a  organização do
trabalho dos condutores rodoviários esteja em conformidade com as disposições relativas
ao direito  ao descanso semanal  normal",  prevista  pelo artigo 10.º  do regulamento n.º
561/2006  de  15  de  Março  de  2006  e  a  pena  que  sanciona  o  não  cumprimento  da
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disposição.  Deste  modo,  a  sanção  incorrida  pelas  entidades  patronais  é  uma  pena
correccional de um ano de prisão e uma coima de 30.000€.

Estas  disposições  são  introduzidas  nos  artigos  L.  3313-3  (obrigação  relativa  à
organização do trabalho pelas entidades patronais) e L. 3315-4-1 (sanção das infracções
das entidades patronais em relação a esta obrigação) do Código dos Transportes.

1.3 Quais os objectivos desta medida?

A lei irá permitir mover acções contra entidades patronais que utilizem veículos pesados
como modo de alojamento permanente para os condutores rodoviários que empreguem.
Visa,  em  especial,  preservar  as  condições  de  vida  dos  condutores  rodoviários,
independentemente  do  seu  local  de  residência  ou  de  colocação.  O  regulamento  n.º
561/2006 de 15 de Março de 2006 apenas autoriza gozar descansos diários e descansos
semanais reduzidos no veículo parado, sob reserva de condições de conforto suficientes
e da escolha do condutor.

1.4 Em que medida é que esta medida legislativa é necessária, tendo em conta que
o regulamento n.º 561/2006 de 15 de Março de 2006 é directamente aplicado nos
Estados-membros da União Europeia?

O ponto n.º 8 do artigo 8.º e o artigo 10.º do regulamento n.º 561/2006 de 15 de Março de
2006 definem as condições de fruição do descanso semanal  normal mas deixam aos
Estados-membros a responsabilidade de fixarem as sanções por incumprimento destas
obrigações (artigo 19.º do regulamento).

Esta lei vai permitir mover acções e sancionar as entidades patronais que, em violação do
ponto n.º 2 do artigo 10.º, não organizem o trabalho dos seus condutores de modo a que
estes possam gozar o seu descanso semanal normal fora dos veículos que lhes sejam
entregues, obrigando, deste modo, os seus condutores a não cumprirem com o ponto n.º
8 do artigo 8.º do regulamento n.º 561/2006 de 15 de Março de 2006.

2 Entrada em vigor e âmbito de aplicação

2.1 Qual a data de entrada em vigor da lei?

O  artigo  15.º  da  lei,  codificado  nos  artigos  L.  3313-3  e  L.  3315-4-1  do  Código  dos
Transportes,  não prevê qualquer texto regulamentar de aplicação. Também não prevê
qualquer prazo de entrada em vigor.

Por conseguinte, os novos artigos L. 3313-3 e L. 3315-4-1 do Código dos Transportes são
aplicáveis desde a publicação da lei de 10 de Julho de 2014 no Jornal Oficial de 11 de
Julho de 2014.

2.2 A lei aplica-se em França aos condutores estrangeiros?
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A lei aplica-se no território francês, independentemente da nacionalidade do condutor, da
entidade patronal ou do Estado de registo de matrícula do veículo.

2.3 A lei aplica-se aos transportes abrangidos pelo âmbito de aplicação do acordo
europeu relativo ao trabalho das tripulações de veículos que efectuam transportes
internacionais rodoviários (AETR)?

O artigo 15.º da lei de 10 de Julho de 2014 relembra que o descanso semanal normal
encontra-se definido no ponto h) do artigo 4.º do regulamento (CE) n.º 561/2006 de 15 de
Março de 2006 e a definição do AETR é exactamente a mesma.

Deste modo, as regras definidas no artigo 15.º da lei de 10 de Julho de 2014 destinam-se
a ser aplicadas às transportadoras abrangidas pelo AETR.

2.4 A lei aplica-se aos condutores de veículos de transporte de mercadorias com
menos de 3,5 toneladas?

A lei de 10 de Julho de 2014 não diz respeito aos veículos utilitários ligeiros com menos
de 3,5 toneladas.

Visa os veículos incluídos no âmbito de aplicação do regulamento n.º 561/2006 de 15 de
Março de 2006, conforme definido no seu artigo 2.º, e, mais especificamente, os veículos
pesados de transporte de mercadorias  com massa máxima autorizada superior  a  3,5
toneladas.

Seria pertinente encetar uma reflexão a nível europeu para estudar a possibilidade de os
veículos utilitários ligeiros serem abrangidos pelos requisitos do regulamento n.º 561/2006
de 15 de Março de 2006.

2.5 A lei aplica-se aos condutores independentes?

A lei sanciona as entidades patronais responsáveis pela organização do trabalho e, por
conseguinte, não se aplica aos condutores enquanto tais.

Todavia, poderia ser aplicada a quem organize o trabalho de condutores independentes
(fosse o próprio um condutor independente) se este agisse como entidade patronal em
relação a outros condutores.

2.6 A lei aplica-se aos condutores "disponibilizados" por uma entidade patronal a
comissionistas ou locatários de veículos com condutor?

As  disposições  do  regulamento  n.º  561/2006  de  15  de  Março  de  2006  relativas  ao
descanso  semanal  normal  aplicam-se  aos  condutores  "disponibilizados"  por  uma
empresa.
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Qualquer pessoa que, seja a que título for, organize o trabalho dos condutores rodoviários
pode ser responsabilizada.

2.7 A lei sanciona o condutor que gozou um descanso semanal normal a bordo do
seu veículo ou a respectiva entidade patronal? Quem deve pagar a coima?

As  sanções  incluídas  no  âmbito  da  regulamentação  social  europeia  são  imputáveis
apenas à entidade patronal e nunca ao condutor. É o caso das penas previstas pela lei de
10 de Julho de 2014 (coima até 30.000€ e pena de prisão até um ano) tratando-se do
crime de organização do trabalho dos condutores de tal modo que estes não possam
cumprir com a obrigação de passarem o período de descanso semanal normal fora do
veículo.

2.8 Pode ser intentada uma acção por motivo de descanso semanal normal gozado
dentro do veículo no estrangeiro mas detectado durante um controlo em França?

Os agentes do controlo dos transportes terrestres referidos no artigo L. 3315-1 do Código
dos Transportes estão autorizados a constatar as infracções ao regulamento n.º 561/2006
de 15 de Março de 2006. Neste contexto, o descanso semanal normal gozado dentro do
veículo poderá ser constatado aquando de uma operação de controlo na estrada durante
a qual  o cumprimento do conjunto das regras aferentes ao transporte rodoviário  será
verificado.

Os  controlos  efectuados  na  estrada  não  se  destinam  a  abranger  as  condições  dos
descansos semanais normais gozados em períodos anteriores ao controlo em curso.

3 Meios de controlo e de sanções

3.1  Como serão determinados os veículos e  os  condutores controlados? Serão
estabelecidas prioridades em função das nacionalidades?

As modalidades de controlo  não são alteradas pela  lei  de  10 de Julho  de 2014.  Os
controlos  incidem  no  conjunto  dos  veículos  que  circulem  no  território  nacional,
independentemente da sua origem.

3.2  Um condutor  poderá  ser  controlado  a  bordo  do  seu  veículo  durante  o  seu
descanso diário e/ou semanal?

As modalidades de controlo não são alteradas pela lei de 10 de Julho de 2014. De um
modo geral, tal como é o caso actualmente, os controlos são efectuados em condições
que não prejudiquem a qualidade do descanso dos condutores.

3.3 Como é que os agentes de controlo vão verificar, em concreto, se os condutores
gozam, efectivamente, o descanso semanal normal fora do veículo?
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As operações de controlo dos controladores dos transportes terrestres têm como objectivo
verificar o cumprimento da regulamentação europeia e nacional (consulte o ponto n.º 2-8).

Se  for  estabelecido  que um condutor  se  encontra  em período  de descanso  semanal
normal, a sua mera presença a bordo do veículo constitui uma prova material suficiente
para constatar que o mesmo não goza o seu descanso fora do veículo, conforme previsto
no ponto n.º 8 do artigo 8.º do regulamento n.º 561/2006 de 15 de Março de 2006.

3.4 As autoridades poderão controlar os dias de descanso semanal normal durante
um período mais longo do que os 28 dias acessíveis no cartão tacográfico aquando
dos controlos?

Os controlos efectuados nas estradas do território francês pelos agentes responsáveis
pelo controlo dos transportes rodoviários (agente do ministério dos transportes, polícia
nacional, gendarmaria, etc.) limitar-se-ão a constatar o cumprimento das condições de
fruição  do  descanso  em  curso.  Esses  controlos  não  terão  por  objecto  verificar  as
condições de fruição dos descansos semanais normais durante o período que anteceda
em 28 dias o dia do controlo.

3.5 Como irão proceder as autoridades de controlo no caso de registo manual dos
dados no tacógrafo digital?

A lei de 10 de Julho de 2014 não altera as condições de controlo dos tacógrafos.

3.6 Como será assegurada a proporcionalidade das penas em função da infracção?

O montante da coima e a pena de prisão referidos na lei constituem penas máximas.

As  penas  são  proferidas  pelos  juízes  na  sequência  de  uma  investigação  e  de  um
processo contraditório durante o qual a defesa é ouvida.

As penas serão proferidas em conformidade com as disposições do artigo n.º 132-24 do
Código Penal:

"Dentro dos limites fixados pela lei, a jurisdição profere as penas e fixa o seu regime em
função  das  circunstâncias  da  infracção  e  da  personalidade  do  seu  autor.  Quando  a
jurisdição profere uma pena de coima, determina o montante da mesma tendo igualmente
em conta os recursos e os encargos do autor da infracção.

A natureza, o quantum e o regime das penas proferidas são fixados de forma a conciliar a
protecção efectiva da empresa, a sanção do condenado e os interesses da vítima com a
necessidade  de  favorecer  a  inserção  ou  reabilitação  do  condenado  e  de  prevenir  a
ocorrência de novas infracções.

Em matéria correccional, com exclusão das condenações em recidiva legal proferidas em
aplicação do artigo n.º 132-19-1, uma pena de prisão sem pena suspensa apenas pode
ser proferida em último recurso se a gravidade da infracção e a personalidade do seu
autor tornarem essa pena necessária e se qualquer outra sanção for manifestamente

5/9

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5A56125AAD952D23F39BEAACBE017DD3.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417399&dateTexte=&categorieLien=cid


inadequada;  neste caso,  a  pena de prisão deve,  se a personalidade e a situação do
condenado  o  permitirem,  e  salvo  impossibilidade  material,  ser  objecto  de  uma  das
medidas de adaptação previstas nos artigos 132-25 a 132-28".

3.7 A que meios poderão recorrer as autoridades francesas para intentarem acções
contra entidades patronais sedeadas no estrangeiro e para as penas previstas pela
legislação francesa serem executadas?

As acções  intentadas  contra  entidades patronais  sedeadas noutros  Estados-membros
basear-se-ão nos meios de cooperação administrativa, policial e judicial em matéria penal
previstos a nível europeu.

A cooperação administrativa entre administrações ou serviços competentes em matéria de
controlo encontra-se prevista no ponto 2 do artigo 22.º do regulamento n.º 561/2006 de 15
de Março de 2006.

Essas acções poderão basear-se no princípio do artigo 19.º do referido regulamento que
dá  competência  aos  Estados-membros  para  "aplicar  sanções  às  empresas  e/ou  aos
condutores por infracções ao presente regulamento detectadas no seu território que ainda
não tenham sido sujeitas a sanções, ainda que tais infracções tenham sido cometidas no
território de outro Estado-membro ou de um país terceiro". Da mesma forma, tratando-se
de infracções de natureza penal, a cooperação entre Estados-membros poderá basear-se
nos instrumentos de cooperação judicial europeia.

4 Meios de justificação de regularidade
para os condutores e as transportadoras

4.1 A partir de que elementos materiais poderá ser constatado um não cumprimento
da obrigação de gozar o descanso semanal normal fora do veículo?

As  provas  recolhidas  durante  os  controlos  na  estrada,  em especial  a  recorrência  de
constatações de descansos semanais normais gozados dentro do veículo por condutores
empregados  pela  mesma  empresa,  irão  permitir  constituir  um  registo  de  provas
constitutivas da infracção delitual à obrigação de organização do trabalho de modo a que
os condutores gozem o seu descanso normal fora do veículo.

Um auto de constatação isolado de descanso semanal normal gozado dentro do veículo
por  um  condutor  não  parece  ser  suficiente,  na  ausência  de  outros  elementos,  para
considerar a constituição do delito sancionado pelo artigo 15.º da lei de 10 de Julho de
2014. Os elementos factuais recolhidos durante os controlos na estrada poderão resultar
em investigações complementares junto das empresas que empregam os condutores em
causa.

4.2  Serão  exigidos  comprovativos  para  demonstrar  que  o  condutor  gozou,
efectivamente, o seu descanso semanal normal fora do veículo (factura de hotel ou
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de campismo, declaração de alojamento emitida por um familiar, etc.)?

Os textos  em vigor  não  prevêem a  apresentação  de  comprovativos  específicos  para
provar que o descanso semanal normal foi gozado fora do veículo.

O regime da prova está previsto no artigo 427.º do Código de Processo Penal: "Excluindo
os casos em que a lei o disponha de outro modo, as infracções podem ser estabelecidas
por qualquer meio de prova e o juiz decide de acordo com a sua íntima convicção. O juiz
não pode basear a sua decisão apenas nas provas que lhe são apresentadas no decorrer
dos debates e contraditoriamente discutidas perante ele".

No caso de prova de infracção às regras de fruição do descanso semanal normal, tal
como para as outras infracções, o ónus da prova cabe às autoridades responsáveis pelas
investigações  e,  eventualmente,  às  autoridades  competentes  para  avançar  com  as
acções judiciais.

As entidades patronais que sejam objecto de investigação ou acções poderão produzir,
por iniciativa própria e em conformidade com os princípios gerais do direito penal, provas
ou documentos  para  demonstrar  não terem sido  culpadas  da infracção imputada.  As
autoridades irão avaliar, sob o controlo do juiz de última instância, o carácter probatório
desses documentos.

4.3 Quais são os comprovativos que irão permitir à empresa provar que esta não
organiza sistematicamente o descanso semanal normal dos condutores dentro do
veículo?

Não será estabelecida qualquer lista de comprovativos exigíveis da fruição do descanso
fora do veículo pelos condutores.
O  ónus  da  prova  cabe  à  autoridade  que  intenta  a  acção  e  que  deve  demonstrar  a
existência de uma falha de organização (o delito visa apenas as organizações do trabalho
que obriguem os condutores a gozarem o descanso semanal normal dentro do veículo).
Fá-lo-á,  em  especial,  através  de  autos  de  constatação,  em  flagrante,  reiterados  de
descanso semanal normal gozado dentro do veículo pelos condutores contratados pela
mesma entidade patronal. É, em especial, a recorrência desses autos de constatação nos
locais de estacionamento que poderá resultar,  se for caso disso e após investigações
complementares,  no  estabelecimento  da  intenção  delituosa  relativa  à  organização  do
trabalho.
O facto de não estar prevista qualquer lista de comprovativos constitutivos de prova para
a empresa permite que as entidades patronais se prevaleçam de quaisquer documentos
probatórios ao seu dispor para fundamentarem que cumpriram com a sua obrigação de
organizarem o trabalho de modo a que o condutor não tenha de gozar o seu descanso
normal dentro do veículo.

4.4 O condutor deverá deixar  o seu cartão de condutor no tacógrafo ou deverá
removê-lo durante o seu descanso semanal normal? Deverá então fornecer uma
declaração de actividade?

A lei de 10 de Julho de 2014 não altera em nada as regras de manipulação do cartão de
condutor.
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4.5 A entidade patronal pode ser responsabilizada se um condutor preferir gozar o
seu descanso semanal normal dentro do seu veículo quando esta lhe disponibilizou
um alojamento correcto?

Em conformidade com o ponto n.º 2 do artigo 10.º do regulamento n.º 561/2006 de 15 de
Março de 2006, cabe à entidade patronal organizar o trabalho dos condutores de modo a
que estes possam cumprir com as regras relativas ao período de descanso; com esse
intuito,  as  empresas  de  transporte  dão  instruções adequadas  aos seus condutores  e
efectuam controlos regulares. Tendo em conta estas obrigações, a entidade patronal não
pode  isentar-se  de  qualquer  responsabilidade,  invocando  a  "libre  escolha"  do  seu
funcionário. Cabe-lhe confirmar, através de controlos regulares, que as instruções dadas
com  vista  ao  cumprimento  das  prescrições  do  regulamento  são,  efectivamente,
respeitadas  pelos  seus  funcionários  e,  se  tal  não  for  o  caso,  promover  quaisquer
diligências com esse intuito, impondo, se for caso disso, acções disciplinares contra os
funcionários que utilizem o veículo em violação das ordens que lhes foram dadas.

5 O alojamento dos condutores e o estacionamento dos veículos 

5.1.  Que  tipos  de  alojamento  as  entidades  patronais  podem  prever  para  os
condutores aos quais pedem para gozarem o seu descanso semanal normal longe
do seu ponto de origem?

As entidades patronais devem prever condições de alojamento decentes que garantam
condições  de  higiene  e  conforto  correctas  aos  condutores  que  devam  gozar  o  seu
descanso semanal normal longe do seu ponto de origem.

Os artigos R. 4228-26 a R. 4228-34 do Código do Trabalho fornecem detalhes sobre as
características  dos  alojamentos  que  possam ser  propostos  por  entidades  patronais  a
trabalhadores (dimensões mínimas, nível de equipamento, etc.).

As  entidades  patronais  devem  prestar  particular  atenção  às  obrigações  declarativas
prévias junto do prefeito do departamento a seu cargo no caso de alojamento colectivo
pela lei n.º 73-548 de 27 de Junho de 1973 relativa ao alojamento colectivo.

É  especificado que  não cumpre com as disposições  do ponto  n.º  8  do  artigo  8.º  do
regulamento  n.º  561/2006  de  15  de  Março  de  2006  qualquer  entidade  patronal  que
organize o descanso semanal normal dos condutores impondo que estes estacionem os
veículos numa faixa de servidão, independentemente das condições de acesso e do nível
de equipamento, se os condutores dispuserem apenas do veículo como local de dormida.

Além  disso,  relembra-se  que  o  artigo  R.  111-41  do  Código  do  Urbanismo  proíbe  o
campismo nas faixas de servidão das estradas e das vias públicas; inclusivamente, o
Código Penal sanciona as condições de alojamento e de trabalho indignas.
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5.2. Como é que o condutor poderá vigiar o seu veículo e o seu carregamento se
não  gozar  o  seu  descanso  a  bordo  do  veículo  ou  perto  do  local  onde  está
estacionado?

Durante os seus períodos de descanso, um condutor deve poder, em conformidade com
os termos do ponto h) do artigo 2.° do regulamento n.º 561/2006 de 15 de Março de 2006,
"dispor livremente do seu tempo". Por conseguinte, não lhe pode ser atribuída qualquer
tarefa ou actividade pela sua entidade patronal. Se os condutores tivessem de vigiar ou
guardar  o  veículo,  seriam  então  privados  da  faculdade  essencial  de  gozarem  o  seu
descanso.

Por conseguinte, é da responsabilidade das entidades patronais preverem as condições
de segurança dos veículos estacionados e respectivos carregamentos, inclusive no caso
de matérias perigosas, durante os períodos de descanso dos condutores compatíveis com
a definição do descanso.

5.3.  Se  os  condutores  não  podem  vigiar  os  seus  veículos,  como  garantir  a
segurança dos veículos durante os períodos de descanso tendo em conta que a
quantidade de parques de estacionamento seguros é muito insuficiente?

A lei não altera em nada as condições de vigilância dos veículos, pois o regulamento n.º
561/2006 de 15 de Março de 2006 obriga, desde a sua entrada em vigor em Abril  de
2007, a deixar os condutores dispor livremente do seu tempo durante o seu período de
descanso.
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