
a) O mesmo também se aplica quando nem o cedente nem o cessionário sejam partes, ou integrem uma das partes, de 
uma convenção coletiva, ou seja, quando as disposições da convenção coletiva não fossem, mesmo antes da 
transferência da empresa ou do estabelecimento, aplicáveis à relação laboral com o cedente, caso não existisse uma 
cláusula de reenvio estipulada ao abrigo da autonomia privada?

b) Em caso de resposta afirmativa a esta questão:

O mesmo também se aplica quando o cedente e o cessionário sejam empresas do mesmo grupo?

II.

O artigo 16.o da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia opõe-se a uma legislação nacional aprovada para 
transposição das Diretivas 77/187/CEE (2) ou 2001/23/CE, que prevê que, em caso de transferência de empresa ou de 
estabelecimento, o cessionário fica vinculado às condições de trabalho acordadas individualmente no contrato de trabalho 
ao abrigo da autonomia privada entre o cedente e o trabalhador, antes da transferência do estabelecimento, como se tivesse 
sido ele próprio a acordá-las, quando essas condições incorporem no contrato de trabalho, por reenvio dinâmico, 
determinadas disposições de uma convenção coletiva que, caso contrário, não seriam aplicáveis à relação laboral, tendo em 
conta que o direito nacional dá ao cessionário a possibilidade de adaptar o contrato de trabalho quer por acordo quer 
unilateralmente? 

(1) Diretiva 2001/23/CE do Conselho, de 12 de março de 2001, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes à manutenção dos direitos dos trabalhadores em caso de transferência de empresas ou de estabelecimentos, ou de partes 
de empresas ou de estabelecimentos (JO L 82, p. 16).

(2) Diretiva 77/187/CEE do Conselho, de 14 de fevereiro de 1977, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes à manutenção dos direitos dos trabalhadores em caso de transferência de empresas, estabelecimentos ou partes de 
estabelecimentos (JO L 61, p. 26).
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Questão prejudicial

Deve o artigo 56.o do TFUE, por um lado, ou os artigos 49.o e segs. do TFUE, à luz do artigo 6.o da CEDH, em conjugação 
com o artigo 47.o da CDF, por outro, ser interpretados no sentido de que, por respeito à objetividade e à imparcialidade dos 
tribunais exigidas pela jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (em especial, acórdão de 18 de maio 
de 2010, petição n.o 64962/01, n.o 54), se opõem a uma regulamentação nacional segundo a qual, no âmbito de um 
processo de contraordenação, as provas para justificar a tutela criminal do regime de quase monopólio do mercado 
nacional do jogo, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia [em especial, acórdão 
Pfleger (1) (C 390/12, EU:C:2014:281)], não são apresentadas pela entidade competente para promover o processo criminal 
(ou por outro órgão de polícia criminal), na sua função de titular da ação penal, mas são apresentadas e delimitadas, 
independentemente da posição assumida pelas partes no processo, e posteriormente investigadas e avaliadas de forma 
autónoma pelo tribunal (constituído pela mesma pessoa e no exercício das mesmas funções) competente para proferir uma 
decisão sobre a legalidade da medida penal impugnada? 

(1) ECLI:EU:C:2014:281 — «Pfleger».
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