
XI COLÓQUIO SOBRE DIREITO DO TRABALHO 

SINISTRALIDADE LABORAL - RESPONSABILIDADES 

* 

SÍNTESE CONCLUSIVA 

DAS INTERVENÇÕES DOS CONFERENCISTAS 

* 

 

❖ PROFESSOR DOUTOR LUÍS MENEZES LEITÃO 

Causalidade na responsabilidade por acidente de trabalho 

• A reparação de danos no regime jurídico dos acidentes de trabalho está 

sujeita a um pressuposto causal, resultando do art.º 8.º, n.º 1, da Lei dos 

Acidentes de Trabalho a exigência de que o dano tenha derivado direta ou 

indiretamente de um acidente de trabalho, ainda que em concorrência com 

outras causas, como a predisposição patológica, doença ou lesão anterior e 

a lesão ou doença que seja consequência do tratamento (art.º 11.º, n.ºs 1, 2 

e 5, da Lei dos Acidentes de Trabalho), causalidade essa que é presumida 

quando a lesão ocorre em seguida ao acidente (art.º 10.º, da Lei dos 

Acidentes de Trabalho). 

• Não se exige, de acordo com os artigos 8.º e 9.º, da Lei dos Acidentes de 

Trabalho, um nexo de causalidade entre a prestação de trabalho e os danos. 

O nexo de causalidade só tem de se verificar entre o acidente e os danos. 

 

❖ JUIZ CONSELHEIRO JÚLIO VIEIRA GOMES 

Danos Reparáveis e Exclusão do Direito à Reparação 

• A responsabilidade do empregador por acidentes de trabalho é, em regra, 

uma responsabilidade objetiva e, neste caso, o conceito de dano reparável 

é muito limitado na medida em que não são por ela abrangidos os danos 

não patrimoniais e também uma parte do dano patrimonial, como é o caso 

daquele que não se repercute na capacidade de trabalho ou de ganho. 



• A divergência entre o dano reparável nos casos de responsabilidade 

objetiva pelo acidente de trabalho e nos casos da responsabilidade civil 

”comum” assume grande importância (por exemplo, quando um acidente 

de viação é simultaneamente acidente de trabalho), sendo fundamental que 

os tribunais procedam à concreta discriminação dos danos em causa quando 

condenam os lesantes (ou as suas seguradoras) ao pagamento de 

indemnizações, mesmo por danos patrimoniais. 

• A evolução da descaracterização do acidente de trabalho mostra que a 

figura inicialmente residual se foi expandindo, impondo-se a sua 

interpretação rigorosa no contexto de todo o sistema de reparação dos 

acidentes de trabalho, nomeadamente quando tais acidentes resultam da 

negligência ou da imprevidência do trabalhador e quando resultam de 

motivos de força maior. 

 

❖ PROFESSORA DOUTORA MARIA JOÃO ANTUNES 

Responsabilidade Criminal Emergente de Acidente de Trabalho 

• A responsabilidade penal decorrente de acidentes de trabalho deve deixar 

de ter em vista a proteção dos bens jurídicos vida e integridade física, 

devendo a punição da violação de regras legais, regulamentares e técnicas 

que previnam de acidentes de trabalho servir a tutela do bem jurídico da 

segurança no trabalho, o qual tem dignidade penal por referência ao artigo 

59.º da Constituição. 

• Não obstante as pessoas coletivas e entidades equiparadas terem passado a 

poder ser responsabilizadas pelos crimes previstos nos artigo 152.º-B e 

277.º do Código Penal, segundo um modelo de imputação – o da hétero 

responsabilidade – em que é necessário identificar a pessoa física concreta 

que ocupa uma posição de liderança, certo é que ainda não há normas de 

natureza processual específicas quando estas sejam arguidas, o que 

constitui uma singularidade do direito português. 



 

❖ PROFESSOR DOUTOR ANTÓNIO SOUSA UVA 

Doenças Profissionais e Acidentes de Trabalho: A Perspetiva da 

Medicina do Trabalho na Prevenção, Reparação de Danos e 

Reabilitação 

• A Saúde Ocupacional é uma área de intervenção que valoriza um ambiente 

de trabalho saudável, seguro e satisfatoriamente confortável, promovendo 

o local de trabalho como espaço privilegiado para a prevenção dos riscos 

profissionais, assim como a proteção e a promoção da saúde do trabalhador, 

que se pretende seja saudável, ativo e produtivo, sem doenças naturais ou 

profissionais, e apto e motivado para o exercício da sua atividade 

profissional, com satisfação e desenvolvendo-se de forma pessoal e 

profissional. 

• É imperioso que se valorize o trabalho como atividade central da vida 

humana, isenta de riscos profissionais ou, no mínimo, ambientes de 

trabalho em que o seu controlo seja efetivo e com condições compatíveis 

com as situações de saúde concretas dos trabalhadores. 

• O trabalho e o ambiente onde o mesmo se desenvolve não deve ser 

considerado imutável, devendo adaptar-se os trabalhadores concretos que 

o realizam, mesmo em situações em que possam surgir com necessidades 

de readaptação, recolocação ou reconversão. 

 

❖ PROCURADOR DA REPÚBLICA VIRIATO REIS 

Especificidades do Processo por Acidente de Trabalho 

• O processo especial para a efetivação de direitos resultantes de acidente de 

trabalho, encontra-se regulado nos arts.º 99.º a 150.º do Código de Processo 

do Trabalho, e comporta especificidades das quais se destacam as 

seguintes: 



o Trata-se de um processo judicial único, cuja instância se inicia com 

a participação e que se estrutura em duas fases, a conciliatória, que é 

obrigatória, e a contenciosa, que só terá lugar se o processo não 

terminar por acordo na primeira. 

o A fase conciliatória do processo é dirigida pelo Ministério Público,  

como órgão de justiça e não como patrono do sinistrado ou dos 

beneficiários legais, e destina-se a alcançar um acordo de legalidade 

estrita, ou, caso não seja possível, a delimitar o objeto do litígio a 

dirimir na fase contenciosa; 

o No âmbito da responsabilidade solidária dos vários responsáveis 

previstos no art.º 18.º da LAT de 2009, ocorre um alargamento do 

âmbito da legitimidade processual, havendo na fase contenciosa o 

reforço da  aplicação do poder/dever de o Juiz, até ao encerramento 

da audiência, mandar intervir na ação qualquer entidade que julgue 

ser eventual responsável, nos termos previstos no n.º 1, do art.º 127.º 

do CPT. 

 


