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1. A responsabilidade criminal emergente de acidente de trabalho está 

especificamente prevista no Código Penal (CP) nos artigos 152.º-B – violação de regras 

de segurança – 277.º, n.º 1, alínea b), e 285.º –  dano em instalações e omissão de 

instalação de meios ou aparelhagem – e 11.º, n.º 2 – responsabilidade criminal de 

pessoas coletivas e equiparadas. Sem prejuízo, porém, da relevância de outras normas 

penais incriminatórias, nomeadamente o tipo legal de crime de infração de regras de 

construção, previsto no artigo 277.º, n.º 1, alínea a), relativamente ao qual também as 

pessoas coletivas e entidades equiparadas passaram a ser suscetíveis de responsabilidade 

criminal, em face do disposto no artigo 11.º, n.º 2. 

Segundo o primeiro tipo legal de crime – violação de regras de segurança – “quem, 

não observando disposições legais ou regulamentares, sujeitar trabalhador a perigo para 

a vida ou a perigo de grave ofensa para o corpo ou a saúde, é punido com pena de prisão 

de 1 a 5 anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal” 

(itálico aditado); de acordo com o segundo – dano em instalações e omissão de instalação 

de meios ou aparelhagem –, “quem destruir, danificar ou tornar não utilizável, total ou 

parcialmente, aparelhagem ou outros meios existentes em local de trabalho e destinados 

a prevenir acidentes, ou infringindo regras legais, regulamentares ou técnicas, omitir a 

instalação de tais meios ou aparelhagem, e criar deste modo perigo para a vida ou para a 
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integridade física de outrem, ou para bens patrimoniais alheios de valor elevado, é punido 

com pena de prisão de 1 a 8 anos” (itálico aditado); por força do disposto no artigo 11.º, 

n.º 2, as pessoas coletivas e entidades equiparadas são suscetíveis de responsabilidade 

criminal pelos crimes de violação de regras de segurança, de dano em instalações e de 

omissão de instalação de meios ou aparelhagem, quando cometidos em seu nome e no 

interesse coletivo por pessoas que nelas ocupem uma posição de liderança ou por quem 

aja sob a autoridade de quem ocupe uma posição de liderança em virtude de uma violação 

dos deveres de vigilância ou controlo que lhes incumbem. 

Deve notar-se que duas das incriminações supõem uma relação laboral que faz delas 

crimes específicos próprios. Agente da prática dos crimes de violação de regras de 

segurança e de omissão de instalação de meios ou aparelhagem em local de trabalho e 

destinados a prevenir acidentes é a pessoa que detém uma posição de “domínio” sobre o 

trabalhador, no âmbito de uma relação laboral, sobre a qual recai a obrigação de garantir 

as condições de segurança no trabalho, previstas em regras legais, regulamentares e 

técnicas.  

 

2. Não obstante a diferente inserção sistemática dos tipos legais de crime – no título 

dos crimes contra as pessoas, no capítulo dos crimes contra a integridade física, no caso 

da violação de regras de segurança, no título dos crimes contra a sociedade, no capítulo 

dos crimes de perigo comum, no caso do dano em instalações e omissão de instalação de 

meios ou aparelhagem –, as incriminações visam a tutela dos mesmos bens jurídicos 

individuais: a vida e a integridade física do trabalhador. Em geral, uma diferente inserção 

sistemática não é determinante para a identificação do bem jurídico protegido com a 

incriminação. Relativamente aos tipos legais em questão, é a evolução legislativa menos 

cuidada ocorrida desde a versão primitiva do CP que explicará a diferença quanto a tal 
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inserção, minimizando-a por ser fruto do pouco cuidado que foi posto nas alterações 

introduzidas desde 1982 e não corresponder, por isso, a uma determinada opção político-

criminal. 

Na versão de 1982 do CP e da que se lhe seguiu em 1995, a especificação da 

responsabilidade criminal emergente de acidente de trabalho decorria apenas dos artigos 

264.º (dano em aparelhagem destinada a prevenir acidentes) e 277.º, n.º 1, alínea b) 

(dano em instalações), respetivamente. No artigo 153.º, na redação de 82, punia-se 

somente quem, no âmbito de uma relação laboral, sobrecarregasse mulher grávida, 

pessoa fraca de saúde ou menor; no artigo 152.º da versão de 95, punia-se apenas quem 

sobrecarregasse pessoa subordinada por relação de trabalho que fosse menor, incapaz ou 

diminuída por razão de idade, doença, deficiência física ou psíquica.  

É só em 1998 que a tutela penal passa a abranger os trabalhadores em geral, 

mantendo-se, porém, o artigo 277.º, n.º 1, alínea b), nos seus exatos termos. A extensão 

operou-se por via da introdução de um novo número no artigo 152.º, com redação 

correspondente ao n.º 1 do atual artigo 152.º-B, numa disposição legal que continuou a 

abranger os maus tratos ou sobrecarga de menores e de subordinados e os maus tratos 

entre cônjuges.  

A autonomização do atual tipo legal de violação de regras de segurança veio a 

verificar-se somente em 2007, mantendo-se a alínea b) do n.º 1 do artigo 277.º com a 

redação de 95, bem como, com uma pequeníssima alteração, a alínea a) do n.º 1 do mesmo 

artigo 277.º que, não obstante extravasar as relações laborais não deixa de ter grande 

relevo nesse âmbito. 

É de ressaltar positivamente a autonomização do tipo legal de crime de violação de 

regras de segurança – de o autonomizar, designadamente, dos crimes de violência 

doméstica e de maus tratos –, mas é de lamentar que o tipo legal não integre a conduta 



4 
 

prevista na parte final da alínea b) do n.º 1 do artigo 277.º, isto é, a conduta de quem 

infringindo regras legais, regulamentares ou técnicas, omitir a instalação de meios ou 

aparelhagem destinados a prevenir acidentes em local de trabalho. O legislador persistiu 

em não autonomizar esta conduta omissiva do comportamento de quem infringe regras 

de construção, danifica instalações e perturba serviços, incluindo todos estes 

comportamentos num mesmo tipo legal de crime entre outros crimes de perigo comum. 

Entre os crimes de incêndio, explosões e outras condutas especialmente perigosas, de 

energia nuclear, de incêndio florestal, de instrumentos de escuta telefónica, de danos 

contra a natureza, de violação de regras urbanísticas, de poluição, de atividades perigosas 

para o ambiente, de perigo relativo a animais ou vegetais, de corrupção de substâncias 

alimentares ou medicinais, de propagação de doença, de alteração de análise ou de 

receituário e de recusa de médico. 

 

3. Mercê de alterações legislativas de momento, necessariamente à margem de 

escolhas político-criminais em sentido próprio, a responsabilidade criminal emergente de 

acidentes de trabalho continua a não ter o tratamento que lhe é devido no âmbito do direito 

penal. Esse tratamento supõe, em nosso entendimento, que os comportamentos a 

incriminar tenham como referência o artigo 59.º, n.ºs 1, alínea c), e 2, alínea e), da 

Constituição da República Portuguesa, segundos os quais todos os trabalhadores têm 

direito a prestação do trabalho em condições de segurança, incumbindo ao Estado a 

proteção das condições de trabalho. Bem como instrumentos de direito europeu e 

internacional, nomeadamente a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, onde 

se lê, no artigo 31.º que todos os trabalhadores têm direito a condições de trabalho 

seguras. 
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A intervenção penal em matéria de acidentes de trabalho deve colher legitimação 

na proteção do bem jurídico coletivo ou supra individual, digno de pena, da segurança 

no trabalho. E não, em nosso entendimento, nos bens jurídicos individuais (de “primeira 

geração”) da vida e da integridade física dos trabalhadores. Sem que isso prejudique a 

subsistência de interesses individuais, designadamente os interesses dos trabalhadores 

acidentados individualmente considerados, para diversos efeitos substantivos e 

processuais. Por exemplo, para excluir a figura do crime continuado nos casos em que 

haja o resultado morte ou ofensa à integridade física de mais do que um trabalhador 

(artigo 30.º, n.º 3, do CP); e para permitir a constituição de assistente em processo penal 

(artigo 68.º do Código de Processo Penal). Um tal entendimento tem vantagens do ponto 

de vista da descrição típica e da prova dos factos em processo penal. O que se sanciona 

penalmente é a inobservância em si de normas legais, regulamentares ou técnicas cuja 

observância previne acidentes de trabalho, com a consequência de o crime de violação de 

regras de segurança deixar de ser tipificado como crime de perigo concreto.  

O que se incrimina é a inobservância em si de normas legais, regulamentares ou 

técnicas, ultrapassada que está a questão da conformidade constitucional da remissão para 

essas normas. Em pelo menos dois acórdãos, o Tribunal Constitucional não julgou 

inconstitucional, por violação do princípio da legalidade criminal, o artigo 277.º do CP, 

na parte em que faz essa remissão (Acórdãos n.ºs 102/2008 e 119/2008). O Tribunal 

entendeu, em síntese, que  “uma norma penal em branco só é suscetível de violar o 

princípio da legalidade (no sentido de exigência de lei formal expressa que contemple o 

tipo legal de crime) e, como seu corolário, o princípio da tipicidade (no sentido da 

exigência de uma descrição clara e precisa do facto punível), quando a remissão feita para 

a norma complementar põe em causa a certeza e a determinabilidade da conduta tida 
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como ilícita, impedindo que os destinatários possam apreender os elementos essenciais 

do tipo de crime”. 

 

4. Em razão do modo como foram sendo introduzidas alterações ao CP, em matéria 

de responsabilidade criminal emergente de acidente de trabalho, aumentaram as 

dificuldades de interpretação dos tipos legais de crime pertinentes e de subsunção dos 

diversos comportamentos. 

À complexidade dogmática própria dos crimes de perigo, de perigo concreto no 

caso, dos comportamentos omissivos, dos crimes específicos e dos casos de agravação da 

pena pelo resultado e à sempre questionável remissão para normas legais, regulamentares 

ou técnicas, o legislador juntou as questões postas pelo concurso de normas ou concurso 

aparente de crimes – de crimes de violação de regras de segurança, de infração de regras 

de construção, de dano em instalações, de omissão de instalação de meios ou de 

aparelhagem, de homicídio negligente e de ofensa à integridade física grave negligente.  

Com o cuidado, apesar de tudo, de estabelecer uma relação de subsidiariedade entre 

o tipo legal de violação de regras de segurança e os outros tipos legais, dispondo o artigo 

152.º-B que o agente é punido com a pena aí prevista, se pena mais grave lhe não couber 

por força de outra disposição legal. Com o cuidado: de fazer depender o preenchimento 

do tipo legal de crime de violação de regras de segurança da sujeição do trabalhador a 

perigo para a vida ou a perigo de grave ofensa para o corpo ou a saúde – no artigo 277.º 

aceita-se que a ofensa à integridade física não seja grave; de não punir o comportamento 

de quem, negligentemente, não observando disposições legais ou regulamentares, sujeitar 

o trabalhador a perigo para a vida ou a perigo de grave ofensa para o corpo ou a saúde – 

no artigo 277.º, n.º 3, pune-se quem, por negligência, infringindo regras legais, 

regulamentares ou técnicas, omitir a instalação de meios ou aparelhagem destinados a 
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prevenir acidentes; e de não prever o preenchimento típico por inobservância de normas 

técnicas – segundo o artigo 277.º, o tipo legal de omissão de instalação de meios ou 

aparelhagem preenche-se também por infração de normas técnicas. 

Porém, sem o cuidado de punir de forma coerente os casos em que do 

comportamento do agente resulta a morte ou a ofensa à integridade física grave do 

trabalhador. E a questão não está tanto em não diferenciar a punição consoante se trate de 

um ou outro resultado – o artigo 152.º-B, n.º 4, do CP, pune mais severamente se o 

resultado for a morte, ao passo que o artigo 285.º do CP pune de forma igual –, mas antes 

em, incoerentemente, punir mais severamente a violação de regras de segurança com 

resultado morte ou ofensa grave à integridade física do que a omissão de instalação de 

meios ou aparelhagem em local de trabalho destinados a prevenir acidente com resultado 

morte ou ofensa grave à integridade física. Exemplificando: quem omitir a instalação de 

meios ou de aparelhagem destinados a prevenir acidentes de trabalho com resultado morte 

é punido com pena de prisão entre 1 ano e 4 meses e 10 anos e 8 meses, mas quem violar 

regras de segurança com resultado morte é punido com pena de prisão entre 3 anos e 10 

anos;  quem omitir a instalação de meios ou de aparelhagem destinados a prevenir 

acidentes de trabalho, criando negligentemente perigo para a vida ou a integridade física, 

com resultado morte, é punido com pena de prisão entre 1 mês e 10 dias e 6 anos e 8 

meses, mas quem violar regras de segurança, criando negligentemente perigo para a vida 

ou ofensa grave à integridade física e com resultado morte é punido com pena de prisão 

entre 2 e 8 anos. 

 

5. Uma das alterações mais significativas do CP, introduzida em 2007, foi a 

responsabilização das pessoas coletivas e entidades equiparadas por determinados crimes 

previstos na parte especial do Código. No catálogo de crimes está o de violação de regras 
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de segurança (artigo 152.º-B) e o de infração de regras de construção, dano em 

instalações e perturbação de serviços (artigo 277.º). Não é, porém, pacificamente aceite 

o catálogo de crimes constante do n.º 2 do artigo 11.º No que se refere a estes dois tipos 

legais de crime e aceitando que protegem os bens jurídicos da vida e da integridade física, 

é de nos interrogarmos sobre a sua inclusão no catálogo quando dele não consta o 

homicídio e a ofensa à integridade física. Interrogarmo-nos sobre a possibilidade de a 

pessoa coletiva poder ser responsabilizada por violação de regras de segurança com 

resultado morte, mas já não o poder ser se o resultado morte lhe for imputável a título de 

dolo, uma vez que o crime de homicídio não integra o catálogo do n.º 2 do artigo 11.º 

Interrogações que só o legislador saberá responder. Ou não. 

No direito vigente, as pessoas coletivas – privadas e públicas, com exceção do 

Estado, de pessoas coletivas no exercício de prerrogativas de direito público e de 

organizações de direito internacional público –, as sociedades civis e as associações de 

facto podem ser responsabilizadas pela prática dos crimes previstos nos artigos 152.º-B e 

277.º, quando cometidos em seu nome no interesse coletivo por pessoas que nelas ocupem 

uma posição de liderança – isto é, quando cometidos pelos órgãos e representantes da 

pessoa coletiva e por quem nela tiver autoridade para exercer o controlo da sua atividade 

– ou quando cometidos por quem aja sob a autoridade das pessoas que ocupam uma 

posição de liderança, em virtude de uma violação dos deveres de vigilância ou controlo 

que lhes incumbem (n.ºs 2, 4 e 5 do artigo 11.º). Sem prejuízo da responsabilidade 

individual dos respetivos agentes e sem que a responsabilidade da pessoa coletiva 

dependa da responsabilização destes (n.º 7 do artigo 11.º). 

De acordo com o modelo de imputação do facto à pessoa coletiva legalmente 

estabelecido, o facto criminoso imputa-se à pessoa coletiva e equiparada por via da 

atuação (em nome e no interesse da pessoa coletiva) de pessoa física que ocupe uma 
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posição de liderança ou de quem aja sob a autoridade de quem ocupa essa posição de 

liderança, o que acarreta duas consequências fundamentais com relevo processual penal. 

Primeira: há que identificar o agente do facto de conexão determinante da 

responsabilidade penal da pessoa coletiva, ou seja, há que identificar alguém que ocupe 

uma posição de liderança ou aja sob a autoridade de quem ocupe essa posição. A 

responsabilidade penal do ente coletivo depende sempre da atuação das pessoas físicas 

que o artigo 11.º, n.º 2, explicita e só dessas. Segunda: o facto de conexão determinante 

da responsabilidade penal da pessoa coletiva há de resultar de uma violação dos deveres 

que incumbem à pessoa física concreta que ocupe uma posição de liderança. Pelo que, 

em concreto, nem todos quantos ocupem uma posição de liderança poderão vincular a 

pessoa coletiva ao ponto de esta ser criminalmente responsabilizada. 

Num recurso que correu os seus termos no Tribunal da Relação de Coimbra 

(Recurso 1609/12.5TACBR.C126, acórdão 26 de fevereiro de 2017), por prática de crime 

de violação de regras de segurança com resultado morte, o Tribunal acordou – e bem – 

em não confirmar a condenação da pessoa coletiva arguida, por ter sido provado na 

audiência de julgamento que o pelouro da higiene e segurança no trabalho incumbia a 

pessoa física representante da pessoa coletiva distinta da que constava na acusação com 

a qualidade de pessoa que ocupava uma posição de liderança na pessoa coletiva. 

Entendeu-se que a decisão condenatória recorrida era nula, por haver condenado por 

factos que alteravam substancialmente os descritos na acusação, com remessa dos autos 

à 1.ª instância, com vista à sanação do vício. 

 

6. Não duvidamos que a responsabilização das pessoas coletivas e equiparadas por 

crimes emergentes de acidentes de trabalho é um passo em frente. Pena é que ocorra à 

margem de normas de natureza processual penal específicas, com total desconsideração 
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da posição processual da pessoa coletiva arguida. Segundo Estatísticas da Justiça, 

atualizadas em 30 de outubro de 2018, foram condenadas 21 869 pessoas coletivas em 

processos findos em tribunais de 1.ª instância, entre 2007 e 2017, pela prática de crimes 

previstos no CP e na legislação extravagante. Não obstante estes números e de haver 

responsabilidade penal das pessoas coletivas, prevista em legislação extravagante, desde 

1984, continuamos sem normas processuais específicas quando a pessoa coletiva seja 

arguida em processo penal. Dizendo de forma rigorosa, temos apenas uma norma de 

natureza processual específica, introduzida em 2017, na Lei dos comportamentos 

desportivos. Segundo o artigo 3.º-A da Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto, prevê-se a 

aplicabilidade às pessoas coletivas desportivas das medidas de coação de suspensão da 

atribuição de subsídios, subvenções ou incentivos outorgados pelo Estado, regiões 

autónomas, autarquias locais e demais pessoas coletivas públicas.   

A ausência de normas de natureza processual específicas no ordenamento jurídico 

português contrasta com o que sucede naqueles em que foi introduzida a responsabilidade 

penal das pessoas coletivas. O Código de Processo Penal francês passou a prevê-las, 

nomeadamente em matéria de representação da pessoa coletiva arguida, de medidas 

cautelares e de comunicação de atos, incluindo o local do domicílio, por via da 

denominada “Lei de adaptação” de dezembro de 1992, na sequência da admissibilidade 

da responsabilidade penal da pessoa coletiva, introduzida por Leis de 22 de julho de 1992. 

Logo que foi alterado o CP espanhol, em 2010, no sentido da admissibilidade da 

responsabilidade penal das pessoas coletivas, fizeram-se ouvir vozes pela previsão de 

normas de natureza processual que acompanhassem a alteração legislativa substantiva, o 

que veio a verificar-se de imediato em 2011. A lei processual penal espanhola passou a 

prever disposições específicas em matéria de determinação de regras de competência, de 

representação da pessoa coletiva, de declarações da pessoa coletiva (reconhecendo-lhe o 
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direito ao silêncio), de medidas cautelares, de domicílio, de acordo processual e de 

ausência.  

Note-se que a sobrevivência de legislação que não contempla normas de natureza 

processual específicas em matéria de responsabilidade penal das pessoas coletivas não é 

acompanhada de jurisprudência relevante que saliente a ausência de tais normas. É, de 

facto, singular que a problemática atinente ao processo penal da pessoa coletiva arguida 

tenha eco reduzido na jurisprudência dos tribunais superiores, no que é acompanhada de 

uma utilização parcimoniosa de instrumentos hierárquicos de uniformização da ação do 

Ministério Público. Tem eco reduzido na jurisprudência dos tribunais superiores, ou seja, 

na dos tribunais da relação, uma vez que as alterações legislativas de 2007, dando nova 

redação ao artigo 400.º do Código de Processo Penal esvaziaram o Supremo Tribunal de 

Justiça em matéria de responsabilidade penal das pessoas coletivas. 

Por se tratar de matéria de reserva de lei, mais singular ainda é a omissão do 

legislador processual penal. 
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