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Acórdão n.º 115/2008 de 20 de Fevereiro de 2008 (Processo n.º 469/07) 
 
Não julga inconstitucional a norma do artigo 277.º, n.º 1, alínea a), do Código Penal, quando interpretada 
no sentido de que permite uma remissão para meros procedimentos ad hoc que tenham sido 
especialmente concebidos para a execução de uma determinada obra 
A norma caracteriza um crime de perigo comum, que visa tutelar o bem jurídico da segurança em 
determinadas áreas de actividade económica e garantir o regular funcionamento de serviços 
fundamentais. O perigo diz respeito à vida ou à integridade física de outrem, ou a bens patrimoniais 
alheios de valor elevado, e decorre ou do simples comportamento do agente, como no caso do tipo legal 
descrito na alínea a) do n.º 1, ou da destruição ou danificação de aparelhagem ou de instalações (alíneas 
b) e c), ou da perturbação de exploração de serviços (alínea d)). 
A lei distingue quatro modalidades da realização do tipo, interessando sobretudo analisar, por ser essa a 
situação versada nos autos, a da alínea a) do n.º 1, pela qual o legislador pretende assegurar a tutela do 
interesse da segurança na construção. 
Segundo é entendimento doutrinal, a referida disposição, no ponto em que se reporta à infracção de 
«regras legais, regulamentares ou técnicas» como constituindo um pressuposto do crime de violação das 
regras de construção, caracteriza um tipo de norma penal em branco. 
(…) uma norma penal em branco só é susceptível 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 determinabilidade da conduta tida 
como ilícita, impedindo que os destinatários possam apreender os elementos essenciais do tipo de crime. 
No caso da norma do artigo 277º, n.º 1, alínea a), do Código Penal, estando em causa um crime de 
infracção de regras de construção, quando praticado no âmbito da actividade profissional, a remissão é 
feita relativamente a um dos elementos de punibilidade, consubstanciado na violação de regras legais, 
regulamentares ou técnicas que devam ser observadas no planeamento, direcção ou execução de 
construção, demolição ou instalação, ou na sua modificação. Sendo que o inciso que é posto em causa, 
por ter sido aquele que foi objecto de aplicação concreta, é o que se refere a regras técnicas que devam 
ser observadas. 
(…) regras técnicas, nesse contexto, são as regras de carácter profissional geralmente conhecidas e 
normalmente utilizadas nos trabalhos de construção civil, quer se trate de regras de conhecimento 
técnico ou práticas de prudência comum, quer se trate de regras ou procedimentos que sejam impostos 
pelo contrato, pelo caderno de encargos, pelo plano de execução da obra ou de prevenção de riscos ou 
outro instrumento de acção que tenha sido legitimamente autorizado. 
(…) a concretização da norma penal em branco é feita através da remissão para regras que o agente não 
poderá deixar de conhecer, por respeitarem ao âmbito da sua própria actividade profissional. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 

Acórdão de 25 de Junho de 2008 (Processo n.º 06P1398) 
 

XV - Por outro lado, não se deu por provado que a arguida sabia que a obra a executar implicava a 
verificação de riscos especiais para a segurança e saúde dos trabalhadores que a executavam, já que os 
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expunha a riscos de soterramento, como veio a ocorrer. No caso concreto, a criação do perigo foi 
negligente e situou-se mesmo ao nível da negligência inconsciente. 
XVI - No tocante à ação base, ela cifra-se num comportamento omissivo. Prevê a lei que, num contexto 
de “planeamento, direção ou execução de construção, demolição ou instalação, ou na sua modificação”, 
alguém infrinja “regras legais, regulamentares ou técnicas que devam ser observadas”. Ora, o 
comportamento omissivo radica, fundamentalmente, na não observância de tais regras, pelo que é em 
relação a tal inobservância que se terá que analisar o elemento subjetivo. 
XVII - A regra omitida foi, no caso, a de verificação de anteriores aberturas de valas no local, para que a 
consequência a evitar – proximidade das valas – se não concretizasse. 
XVIII - Se a agente sabia da existência da regra em foco e a não quis cumprir, porque, por absurdo, quisera 
que as valas ficassem próximas ou se conformara com a necessidade dessa proximidade, o dolo teria sido, 
respetivamente, direto ou necessário. Mas se a agente sabia da existência da regra e desconhecia a 
existência de valas (para além daquela que se tinha destinado ao abastecimento de água), das duas uma. 
Ou admitia que existissem outras valas e se conformou com a respetiva proximidade, pouco lhe 
importando as consequências, ou, pelo contrário, confiou em que não existissem outras valas, sendo certo 
que lhe não agradava a hipótese da proximidade aludida. No primeiro caso estaríamos perante uma 
situação de dolo eventual e, na segunda, de negligência consciente. Claro que, se a agente nem sequer 
tivesse tomado consciência da existência da regra técnica em foco, haveria negligência inconsciente. 
XIX - No caso em análise, é de excluir que a arguida desconhecesse a necessidade de verificar a existência 
de valas anteriores, e, portanto, desconhecesse a existência da regra técnica de precaução, correlativa. 
Muito mais é de excluir que quisesse que a vala a escavar ficasse próxima de outra que sabia existir ali. 
Assim tudo se cifrará em apurar se a agente admitiu a existência de outras valas e com isso se conformou 
ou se, pelo contrário, esperou que elas não existissem no local, para além de tal comportamento violar 
um dever de cuidado, na circunstância, exigível. 
XX - A factualidade provada releva no sentido de que o crime cometido tenha sido o do art. 277, n.ºs 1, 
com referência à al. a), e 3, do CP. 
 
 

Acórdão de 14 de Julho de 2009 (Processo n.º 08P3702) 
 

Não é por acaso que a dogmática penal acolheu um princípio de ofensividade e não de ofensa dos bens 
jurídicos, porque a tutela destes bens reclama não só a punição de quem os viole, como de quem, pelo 
seu comportamento, represente apenas uma potencial lesão desses bens jurídicos. Tal antecipação de 
tutela aflora, por exemplo, na punição da tentativa, sendo patente na criação dos crimes de perigo. 
Quanto ao “perigo”, atenta a formulação da jurisprudência alemã, com a maior aceitação entre nós, 
deveremos atender a “uma situação não habitual e irregular em que, segundo uma apreciação 
especializada, e de acordo com as circunstâncias concretas do caso, surge como provável a produção de 
um dano e está próxima a possibilidade do mesmo” (cit. in Jescheck “Tratado de Derecho Penal, Parte 
General”, pag. 282). 
Consabidamente, enquanto que nos crimes de dano ou de lesão a consumação típica da agressão 
representa uma perda directa de valor, nos crimes de perigo o crime consuma-se havendo apenas um 
risco de lesão de interesses. Depois, enquanto que certas condutas, segundo a experiência comum, criam 
um perigo que lhe é próximo, porque é uma sua resultante normal, outras existem em que a acção básica 
não gera, sem mais, um potencial dano ulterior. 
Ali, o perigo não precisa de ser elemento do tipo porque se presume “juris et de jure”, é só o motivo da 
incriminação, e o crime é de perigo abstracto. Aqui, será preciso demonstrar, em cada caso, que alguém 
ou algo correu um efectivo perigo. O resultado da acção é o perigo para o bem jurídico, e o perigo torna-
se elemento do tipo, que é dum crime de perigo concreto. (cfr. v.g. Maurach/Zipf in “Derecho Penal. Parte 
General – I”, pag. 358). 
Em relação a esta última espécie de infracções, o elemento subjectivo tem que ser preenchido, a título de 
dolo ou de negligência, tanto em relação à acção básica como em relação ao perigo concreto que ela 
gerou. 
Quanto ao artº 277º (…) o nº 3 (…) prevê uma acção básica negligente e o nº 2 um perigo criado por 
negligência. 
Em qualquer dos casos, de acordo com o artº 285º do CP, se do crime “(…) resultar morte ou ofensa à 
integridade física grave de outra pessoa, o agente é punido com a pena que ao caso caberia, agravada de 
um terço nos seus limites mínimo e máximo” 
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Acórdão de 26 de Janeiro de 2011 (Processo n.º357/03.1GBMCN.P1.S1) 
 

IV - A condenação do arguido A, sócio-gerente e trabalhador da firma Y, como os demais arguidos, 
repousa, in casu, na inobservância da 2.ª parte da al. b) do n.º 1 do art. 277.º do CP, com referência ao 
art. 285.º, que estabelece uma agravação pelo resultado, que pretende sancionar, além do mais, os que, 
por infracção das regras legais, regulamentares ou técnicas, causem acidentes; aquelas regras legais, 
regulamentares e técnicas, são as que compõem o saber técnico (know how) indispensável ao 
planeamento e execução da obra, bem como para a prevenção dos acidentes dos trabalhadores e de 
terceiros que à obra acorram ou vivam perto. 
V - As regras técnicas podem ter por fonte a lei, o regulamento ou o uso profissional. Está-se, deste modo, 
a conferir protecção penal a normas de direito laboral. E o preenchimento deste tipo, que é de perigo 
concreto, tanto pode ter lugar por via de acção como por omissão – art. 10.º, n.º 2, do CP. O perigo é, 
aqui, o risco de lesão da vida, integridade física ou do património alheio. Nos crimes de perigo o legislador 
antecipa a punição para um momento anterior ao resultado, porque a prática de certos actos cria um 
risco de lesão de bens jurídicos de relevo. E quando o tipo legal pode ser violado por pessoa sobre quem 
recai um dever especial trata-se de um crime específico próprio, em que a qualidade do agente ou o dever 
que sobre ele impende fundamenta a ilicitude. 
 
 
Acórdão de 8 de Setembro de 2016 (Processo n.º 137/06.2GAVLP.G1.P1.S1) 
 
Como se vê do despacho de pronúncia de fls. 1346 e seguintes, este processo penal tem como objeto o 
crime de infração de regras de construção, p. e p. pelos artºs 277º, nº 1, alínea a), e 285º, do CP, imputado 
ao arguido AA, que o teria cometido mediante a violação de regras legais e técnicas na construção do 
muro entre o G2 e o G3, em contrário das ordens recebidas do diretor da obra, colocando em perigo a 
integridade física e a vida da vítima e causando-lhe a morte. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 
 
 
Acórdão de 23 de Maio de 2006 (Processo n.º 9923/2005-5) 
 
1- Para que se verifique o tipo legal objetivo expresso no Art.º 277º, nºs 1, alínea a) e 3 do C. Penal é 
necessário que tenha lugar a violação de regras legais, regulamentares, ou técnicas, que devam ser 
observadas nas várias fases de construção, criando essa desatenção um perigo para a vida ou para a 
integridade física de outrem, ou para bens patrimoniais alheios de valor elevado, se a conduta for 
praticada por negligência; 
2- Instalação é todo o complemento da construção destinada ou não ao ser humano; 
3- Não pode deixar de se entender que as instalações técnicas se encontram abrangidas pelo 
supramencionado tipo legal devido aos inúmeros perigos que a sua execução deficiente pode acarretar 
para a segurança das pessoas; 
4- O agente do sobredito crime tem que ter atuado contra regras legais, regulamentares ou técnicas; 
5- Estas regras são as que se referem ao planeamento, à direção ou à execução da obra, e têm em comum 
o dizerem respeito à segurança da mesma; 
6- Por outro lado, são de considerar como integrando reconhecidas regras da técnica, não só as regras 
sobre a construção técnica, como também as que dizem respeito à prevenção de acidentes. 
7- Verifica-se, além do mais, que os atos de fiscalização se inserem no conceito de direção da obra. 
 
 
Acórdão de 19 de Novembro de 2008 (Processo n.º 3500/2008-3) 
 
Trata-se de um crime de perigo comum que prevê e pretende acautelar a simples criação de perigo de 
lesão, tratando-se de um perigo concreto, em que o bem jurídico protegido é a segurança. Conforme se 
refere no despacho recorrido, “Para que o tipo se tenha por verificado, basta que ocorra a violação de 
regras que deveriam ser observadas, e que ao não serem, criam um perigo para a vida ou a integridade 
física”. (...) 
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E da análise conjunta da prova concluiu e bem o despacho recorrido que “não foram respeitadas as 
disposições regulamentares referentes à proteção de pessoas contra contactos indiretos, destas 
disposições salientando a referente à inexistência do dispositivo diferencial de alta sensibilidade”, não se 
mostrando, em suma, assegurada uma utilização das instalações elétricas por forma a que não 
constituíssem fator de risco para os trabalhadores. 
O arguido estava, pois, incumbido de fiscalizar a instalação elétrica de toda a obra, estando obrigado a 
verificar se as mesmas e os equipamentos fornecidos, designadamente, os disjuntores diferenciais 
residuais eram seguros e adequados às respetivas finalidades, donde “a sua pronúncia torna-se 
inevitável”, como concluiu o despacho de pronúncia. 
 
 
Acórdão de 3 de Fevereiro de 2010 (Processo n.º 7/04.9TAPVC.L1-3) 
 

I – O crime de infracção de regras de construção é um crime específico próprio, que, como todos os crimes 
que integram esta categoria dogmática, delimita o círculo de agentes. 
II – Para o preenchimento do respectivo tipo objectivo é necessário que o arguido tenha alguma das 
qualidades indicadas na norma incriminadora (e tenha actuado nas circunstâncias nela enunciadas). Dito 
de outro modo, é imprescindível que o arguido tenha actuado no exercício de qualquer actividade 
profissional relativa ao planeamento, direcção ou execução de uma construção, demolição ou instalação, 
ou à sua modificação (…) 
VI - Para assumir relevância criminal é necessário que pela conduta que preencha o tipo incriminador do 
crime de infracção de regras de construção se crie perigo concreto para a vida ou para a integridade física 
de outrem, ou para bens patrimoniais alheios de valor elevado. 
Trata-se de um resultado de perigo que implica que o intérprete, ao definir este conceito, se afaste das 
teorias do risco de perigo e seja forçado a optar pela teoria de resultado de perigo que se mostre mais 
coerente com a função que o perigo desempenha neste tipo de incriminações. 
Daí que acompanhemos a generalidade dos autores que, a partir desta perspectiva, considera que «o 
elemento essencial do perigo é que o bem jurídico se encontre numa situação em que a sua lesão não 
possa ser evitada com segurança através dos meios normais, em que se deixe a existência do bem jurídico 
à mercê de um curso causal que o agente já não pode controlar. Os conceitos chave são a falta de domínio 
da situação pelo agente e a “casualidade” como factor decisivo: o bem jurídico é colocado numa situação 
de crise, perturbado na sua segurança, ficando a sua integridade dependente do acaso». «Pode falar-se 
de perigo concreto a partir do momento em que o bem jurídico protegido entra no âmbito de eficácia da 
acção típica perigosa e deixa de ser seguro impedir a lesão». 

 
 
Acórdão de 6 de Novembro de 2010 (Processo n.º233/03.8PDFUN.L1-5) 
 
IX - O crime de infracção de regras de construção é um crime de perigo concreto pois que, como se viu, o 
preenchimento do respectivo tipo depende, além do mais, de a conduta do agente criar perigo para a vida 
ou para a integridade física de outrem, ou para bens patrimoniais alheios de valor elevado. 
E é também um crime específico próprio, na medida em que é a qualidade especial do agente que 
fundamenta a sua responsabilidade criminal 
. No crime de infracção de regras de construção o agente tem que actuar sob uma das qualidades 
indicadas na norma incriminadora ou seja, tem que actuar no exercício de actividade profissional relativa, 
além do mais, ao planeamento, direcção ou execução de uma construção. 
X - Por construção deve entender-se «toda a actividade relacionada com o ofício de construir … no 
desempenho da qual assumem uma importância vital as regras geralmente reconhecidas da arte de 
construir, de tal modo que a sua violação faz surgir um perigo para terceiros.» (Paula Ribeiro de Faria, 
Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo II, pág. 913). 
O planeamento é a fase prévia da construção. Planear é projectar a obra, actividade levada a cabo, em 
regra, por engenheiro ou por arquitecto, e que pode incluir, para além das peças desenhadas, a memória 
descritiva e o caderno de encargos. A direcção da construção é o conjunto de instruções, orientações e 
directivas que definem, orientam e fiscalizam, em termos técnicos, o desenrolar dos trabalhos. 
Finalmente, a execução da construção compreende toda a actividade de realização material da obra, toda 
a actividade de contribui ou concorre para concluir a construção (cfr. Paula Ribeiro de Faria, Comentário 
Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo II, pág. 915 e Cons. Leal Henriques e Simas Santos, 
Código Penal Anotado, 2º Vol. 1996, pág. 853). 
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XI - Sujeito passivo deste crime, no segmento relevante, é assim o trabalhador ou o grupo de 
trabalhadores concretamente colocados na situação de perigo. E sujeito activo será então o empregador, 
quem o represente, ou quem em seu nome actue (cfr. art. 12º, nº 1, do C. Penal), na medida em que 
definem as condições de trabalho e as causas de perigo resultantes da inobservância das regras de 
segurança. 
XII - Estamos, pois, perante um crime de perigo comum, de natureza concreta, mediante o qual se procura 
garantir a segurança em determinadas áreas de actuação humana, e o regular funcionamento de serviços 
fundamentais, contra comportamentos susceptíveis de colocar em perigo a vida, a integridade física e 
bens patrimoniais alheios de valor elevado. 
Para que se verifique o tipo legal objectivo expresso na norma é necessário que tenha lugar a violação de 
regras legais, regulamentares, ou técnicas, que devam ser observadas nas várias fases de construção, 
criando essa desatenção um perigo para os sobreditos bens jurídicos fundamentais. 
XIII - A lei distingue quatro modalidades da realização do tipo, interessando sobretudo analisar, por ser 
essa a situação dos autos, a da alínea a) do n.º 1, pela qual o legislador pretende assegurar a tutela do 
interesse da segurança na construção. O cometimento do crime depende, nesse caso, da infracção de 
«regras legais, regulamentares ou técnicas que devam ser observadas no planeamento, direcção ou 
execução de construção, demolição ou instalação, ou na sua modificação». O que significa que está em 
causa a violação de regras de construção em qualquer das fases de desenvolvimento de uma obra de 
construção civil e em relação a qualquer dos processos de trabalho que possam estar envolvidos: 
concepção, execução material ou direcção técnica da obra 
Trata-se efectivamente de norma penal em branco por descrever de forma incompleta os pressupostos 
da punição de um crime (norma sancionadora), remetendo parte da sua concretização para outras fontes 
normativas (norma complementar ou integradora). 
Trata-se da descrição incompleta de uma norma penal, independentemente da forma como a mesma é 
integrada, o que levará a incluir no conceito não só as remissões de uma norma penal para outros 
instrumentos normativos inferiores, criados por uma instância legislativa diferente, como também as 
remissões para outras disposições do Código Penal ou outras disposições da mesma instância legislativa. 
XIV - No tipo de crime previsto no artigo 277º C. Penal está em causa uma acção que se traduz em, no 
âmbito da sua actividade profissional, o agente infringir regras legais, regulamentares ou técnicas que 
devam ser observadas no planeamento, direcção, ou execução de construção, demolição ou instalação 
ou na sua modificação, sendo que o perigo aí previsto continua a ser para a vida ou para a integridade 
física de outrem, ou para bens patrimoniais alheios de valor elevado. 
Pelo que, o agente tem que ter actuado contra regras legais, regulamentares ou técnicas, exteriores ao 
conteúdo da norma do referido art.º 277º. 
Cada actividade profissional, cada tipo de construção ou actividade determina a aplicação de regras 
próprias dessa profissão ou actividade. 
Estas regras são as que se referem ao planeamento, à direcção ou à execução da obra, e têm em comum 
o dizerem respeito à segurança da mesma. 
As regras aplicáveis são as resultantes de diploma legal, ou são regras técnicas, atinentes a cada uma das 
actividades levadas a cabo nas diversas áreas em que a obra se desenvolve e que abranjam os respectivos 
riscos comportados na sua execução. De acordo com cada uma dessas actividades aplicar-se-á a cada uma 
delas as regras legais que digam respeito à mesma.  
XV - Assim, à abertura de um túnel, na parte relativa ao emprego de explosivos, aplicar-se-ão os diplomas 
legais que prevêem tal actividade específica, ou seja, a referente ao uso de explosivos em obras de 
construção civil e relativas aos cuidados especiais a ter com tal uso, transporte e manuseamento. 
XVI - E essa aplicação não envolve qualquer aplicação por analogia da lei. Não se trata de aplicar normas 
legais analogicamente mas sim de aplicar as normas que regulam a actividade em análise, posto que as 
normas em causa se referem especificamente a essa actividade de abertura de túneis 
independentemente da epígrafe do diploma em análise. 
XVII - Nos diplomas legais aplicáveis é clara a definição das regras técnicas aplicáveis de acordo com uma 
previsão legal abstracta que enuncia as regras a atender, com vista ao afastamento dos riscos e perigos 
típicos da actividade em causa e que, por sinal, são coincidentes com as boas práticas inerentes à 
actividade em causa, ou seja à abertura de túneis, com a inerente deslocação de massas minerais através 
do uso, consabidamente perigoso, de utilização de explosivos. 
XVIII - Como tal, não é inconstitucional a utilização pelo legislador penal da norma penal em branco tal 
como é feita no art.º 277º C. Penal nem na interpretação dela feita pela decisão recorrida uma vez que o 
núcleo essencial da ilicitude decorre do tipo legal em causa, cujos pressupostos estão suficientemente 
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tipificados na lei e são determináveis face aos diplomas que regulam os elementos típicos em causa e em 
falta no tipo legal sancionador, como é o caso. 
E também não envolve a aplicação destes diplomas qualquer inconstitucionalidade por violação de 
princípios de reserva formal da AR em matéria de direito penal, pelo facto de os diplomas em causa serem 
de natureza inferior, como resulta do AC. TC no processo n.º 438/07 da 1ª secção relatado pelo 
Conselheiro José Borges Soeiro. 
XIX - Não é inconstitucional, seja por violação do princípio da legalidade criminal ou por violação da 
reserva de lei formal, seja por violação do princípio da tipicidade com eventual falta de segurança na 
definição do tipo legal previstos no art.º 29º, n.º1 CRP, o preenchimento do tipo penal em causa uma vez 
que o núcleo essencial decorre do tipo legal em causa independentemente de o mesmo remeter para 
outras normas contidas em diplomas, ainda que de dignidade menor, ou para regras técnicas e métodos 
referentes aos usos da profissão e da actividade em causa, reconhecidos aliás pelos arguidos como sendo 
os adequados à dita actividade. 
 
 
Acórdão de 11 de Abril de 2018 (Processo n.º 368/09.3GBSXL.L1-3) 
 
No crime um crime de infracção às regras de construção, p. e p. pelo artigo 277º /CP, o elemento do tipo 
reporta-se, única e exclusivamente, a regras legais, regulamentares e técnicas de execução dos trabalhos 
em execução. 
Este tipo de crime configura-se como um tipo de perigo comum, em que o bem jurídico tutelado é o perigo 
emergente da conduta. 
Ou seja, visam-se necessariamente condutas perigosas (aquelas de que emerge um perigo comum 
verificado no facto), que só podem ser aquelas relativas à execução da obra e não as relativas à tramitação 
meramente administrativa prévia ou subsequente a essa execução. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 
 
 

Acórdão de 13 de Setembro de 2003 (Processo n.º 0313294) 
 
Não tem, pois, qualquer fundamento a afirmação da decisão recorrida de que “se tivesse visitado a obra 
nos termos apontados (com assiduidade) não lhe passaria despercebida a omissão grave de segurança 
que se vem apontando”. Não se considerou provado que tivesse existido qualquer “omissão grave de 
segurança” em dia anterior ao do acidente nem que o arguido devesse estar na obra nesse dia. 
Segundo os factos dados como provados, o arguido tinha como obrigações promover iniciativas 
destinadas à informação e formação de pessoal da sociedade “C....., SA” e, através de visitas a todas as 
obras que a empresa em cada momento tivesse em curso, incluindo o troço ora em causa, inteirar-se do 
modo como estavam a ser ou deviam ser observadas as normas de segurança e saúde e aconselhar e/ou 
coadjuvar as pessoas que em cada obra do empreiteiro mais diretamente tinham responsabilidades 
naquela área”. Os termos “regulares”, para qualificar as visitas, e “assiduidade” não contêm matéria de 
facto, pelo que nessa sede são inócuos. 
E, sem crítica, não se deu como provado que deixasse de cumprir qualquer dessas obrigações. 
Fica, assim, claro que dos factos considerados provados não resulta preenchida, no que respeita ao 
recorrente, a previsão do artº 277º, nº 1, alínea a), do CP. 
 
 
Acórdão de 11 de Fevereiro de 2004 (Processo n.º 0344753) 
 
Pode constituir-se assistente em relação ao crime de infração de regras de construção, sempre que em 
consequência da conduta violadora ocorre o resultado que se pretendia evitar, a pessoa afetada em bens 
pessoais ou patrimoniais. 
 
 
Acórdão de 27 de Setembro de 2006 (Processo n.º 0515840) 
 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8625991a6c77f07d80257b6c003ef0c0?OpenDocument&Highlight=0,1793.%C2%BA
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II. O crime de infração de regras de construção, tal como está tipificado no art. 277º, n.º 1 al. b) CP, contém 
uma descrição objetiva e subjetiva do tipo suficientemente expressiva, apreensível e entendível para a 
normalidade dos cidadãos, pelo que a remissão que faz para as regras legais, regulamentares ou técnicas 
aí expressas não padece de qualquer vício de inconstitucionalidade. 
 
 
Acórdão de 30 de Outubro de 2013 (Processo n.º 10004/09.2TDPRT.P1) 
 

I - Para a verificação do crime de infracção a regras de construção, p. e p. pelo artigo 277º, nº 1, a) e nº 2, 
agravado nos termos do artigo 285º, todos do Código Penal, não basta apurar se a conduta culposa dos 
arguidos de eventual infração de regras de construção é causa da verificação de um perigo concreto para 
a vida, e da ocorrência da morte da vítima em questão. 
II – É necessário apurar ainda se para essa verificação e essa ocorrência possam ter concorrido outras 
causas por se tratar de facto relevante para decidir do nexo de imputação objetiva, bem assim para 
determinação da medida concreta da pena (e até de eventual responsabilidade civil). 
 
 
Acórdão de 25 de Fevereiro de 2015 (Processo n.º 401/12.1TDPRT.P1) 
 
(...) e devendo afastar-se ainda o também imputado crime de infração das regras de construção (pelas 
sobreditas razões, também aqui não existiria a imputada agravação), já que este último, tal como decorre 
do seu expresso teor, é um crime especial cuja verificação exige uma específica atividade profissional, que 
poderia ser a do atribuído encargo de efetuar obras de conservação no passadiço em questão, coisa 
diversa da ontológica incumbência funcional de dar o aval para a realização de obras e reparações, tal 
como aqui sucedia, o que vale por dizer que um tal delito específico exigiria que decorresse uma 
empreitada de conservação do passadiço, incluindo, logicamente, esta zona adjacente onde o mesmo 
também assentava, o que, como se indicia, só mais tarde terá ocorrido (embora, do que se apreende, o 
passadiço continue com o piso irregular, já que nada foi feito também a esse nível, sendo certo que quem 
embater com um pé numa dessas irregularidades, pode muito bem lesionar-se e, até, com gravidade, 
mormente ao nível dos joelhos; e não se diga depois que quem por ali caminha terá de ter uma atenção 
redobrada, pois que não é disso que se trata, seguramente). 

 
Acórdão de 11 de Março de 2015 (Processo n.º10004/09.2TDPRT.P2) 
 

É verdade que do acórdão recorrido não consta a decisão sobre se a arguida e recorrente deu o seu 
consentimento para a retirada do “guarda-corpos” em questão, mas apenas que ela teve conhecimento 
dessa retirada (o que não é exatamente o mesmo). Mas a prova do conhecimento pela arguida dessa 
retirada, juntamente com a do conhecimento por ela de que estavam a realizar-se na altura trabalhos de 
impermeabilização, assim como a do facto de que a colocação desse “guarda-corpos” evitaria a queda do 
rolo que veio a atingir a vítima (prova que agora foi produzida e não o tinha sido na sentença anterior, o 
que justificou o reenvio) e a de que à arguida cabia fiscalizar e colmatar essa falha de segurança, é 
suficiente para concluir pela verificação de uma infração de uma regra regulamentar e técnica de 
segurança do trabalho numa construção, que faz a arguida incorrer na prática do crime p. e p. pelo artigo 
277º, nº 1, a), do Código Penal. Para essa decisão, não se afigura agora necessária a prova de que a arguida 
deu o seu consentimento para a retirada dos “guarda-corpos”, basta que se prove que teve conhecimento 
dessa retirada (mesmo que não tenha dado consentimento para ela) e nada fez para evitar a realização 
de trabalhos de impermeabilização que poderiam dar origem a quedas como a que veio a verificar-se 
(sendo que essa retirada também não era necessária para a realização desses trabalhos – prova que 
também agora foi produzida e não o tinha sido na sentença anterior, o que justificou o reenvio). 
 
 
Acórdão de 13 de Janeiro de 2016 (Processo n.º 1076/07.5TASTS.P2) 
 

III – Apesar de absolver o arguido (e demandado civil) da prática do crime de infração de regras de 
construção, do art. 277.º, do Cód. Penal, o tribunal pode condená-lo no pedido de indemnização civil 
fundado na responsabilidade civil extracontratual ainda que, no caso, se invoque a responsabilidade 
contratual decorrente do regime da empreitada. 
 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/9fa6e9a8a86eb33180257b24004c1fc0?OpenDocument&Highlight=0,1793.%C2%BA
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/07a89c51cd40896080257af3003621cd?OpenDocument&Highlight=0,1793.%C2%BA
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/64ae31564daa25f980257be50033ff74?OpenDocument&Highlight=0,1793.%C2%BA
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JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 

 
 

Acórdão de 4 de Abril de 2013 (Processo n.º 58/08.4GCSTB-E1) 
 
I – O crime de violação de regras de segurança é um crime de perigo concreto, específico, omissivo e de 
violação de dever. 
II – O dever de garante é aquele que recai sobre a pessoa a quem incumbe diretamente evitar a violação 
do bem jurídico penalmente protegido. 
III – A conduta do sinistrado, ainda que com relevância para a produção do evento, não exclui a omissão 
relevante por violação desse dever de garante, ao não lhe terem sido fornecidos os meios necessários e 
exigíveis para o evitar. 
 
 

Acórdão de 23 de Janeiro de 2018 (Processo n.º 344/10.3GHSTC.E1) 
 
Quanto ao conceito de regra técnica a que se referem as citadas alíneas a) e b) do nº1 do art. 277º do C. 
Penal, entendemos que este conceito abrange, quer as normas geralmente respeitadas ou reconhecidas 
no sector de atividade a que respeitem, quer outras regras ou procedimentos que sejam impostos pelos 
documentos contratuais, pelos planos de execução da obra ou pelos planos de segurança no trabalho e 
ainda métodos ou procedimentos ad hoc, concebidos e destinados à execução de trabalhos concretos e 
singulares» - vd a este respeito, com particular interesse, o Acórdão do T. Constitucional nº 115/2008, 
bem como a doutrina penal e a jurisprudência constitucional aí citadas. 
Por um lado, este conceito abrangente é conforme com o sentido possível da expressão (regras técnicas), 
que surge ao lado da menção a normas legais ou regulamentares sem outras especificações ou 
predicados, e com a evolução histórica do art. 277º nº1, pois a revisão do C. Penal de 1995 deixou de 
conter a menção a normas geralmente respeitadas ou reconhecidas que acompanhava a referência a 
regras técnicas que constava do art. 263º nº1 da versão originária do C. Penal de 1982, antecedente 
próximo do art. 277º nº1. 
Por outro lado, ajusta-se à noção comum de normas penais em branco cuja constitucionalidade é aceite 
por boa parte da doutrina penal e pela jurisprudência constitucional, máxime pelo citado Ac T.C. 115/2008 
que entendeu não ser o art. 277º nº1 a) inconstitucional, por não ser desconforme com o princípio da 
legalidade, quer do ponto de vista do princípio da reserva de lei fornal, quer do princípio da tipicidade. 
Particularmente no que concerne às regras técnicas consistentes em procedimentos ad hoc idealizados 
por um responsável técnico como adequados à boa realização dos trabalhos e que vieram a ser aprovados 
pelo dono da obra, em termos válidos para outras situações semelhantes, diz-se no citado acórdão 
115/2008 que não pode sequer invocar-se a indeterminabilidade das regras técnicas para que remete o 
artigo 277º, n.º 1, alínea a) do Código Penal, porque justamente essas são as regras de uso comum no 
exercício da actividade profissional ou a que o agente se vinculou (e, como tal, não podia desconhecer) 
em relação à conceção ou execução de uma determinada obra concreta. 
Nada obsta, pois, a que a incriminação dos arguidos no caso presente possa assentar em regras que 
tenham por fonte contratos ou outras disposições convencionais bem como o uso comum na atividade 
profissional em que se integra o arguido ou os usos aplicáveis à concreta tarefa de remoção das juntas 
cegas que o arguido e os trabalhadores que chefiava levavam a cabo. 
 
 
Acórdão de 12 de Maio de 2020 (Processo n.º 307/10.9TAVRS.E1) 
 
I - A ordem jurídica, ao impor o dever objectivo de cuidado, não prescinde, objectivamente, da imputação 
do resultado à conduta do agente, dentro da problemática da causalidade, conquanto com as 
especificidades de se tratar de um facto meramente culposo fundado na violação desse dever. 
II - Tal violação, simultaneamente revestindo um juízo de facto e um juízo de valor, deve ser apreciada à 
luz do grau de diligência exigível ao destinatário da norma, na perspectiva de uma culpa em abstracto, 
através do padrão do bonus pater familias, ou seja, de um homem médio e normal colocado nas 
circunstâncias que o caso mereça, sem, contudo, esquecer as capacidades individuais do agente. 
III - Esse dever de cuidado revela-se interna e externamente. 
 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/7b808cc62986106a80257af60043d5ff?OpenDocument&Highlight=0,Casa,morada,fam%C3%ADlia
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/850aa1594edff288802578bf004fa46b?OpenDocument&Highlight=0,Casa,morada,fam%C3%ADlia
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a) A vertente interna determinará o dever de representar ou prever o perigo para o bem tutelado pela 
norma jurídica e de valorar esse perigo. 
b) O aspecto externo comporta três exigências: 
(i) o dever de omitir acções perigosas que se mostrem propícias à realização do facto típico, em que cabem 
as acções empreendidas pelo agente que tenha falta de preparação ou capacidade para as levar a cabo; 
(ii) o dever de actuar prudentemente em situações perigosas, por comportarem, em si, um perigo inato, 
mas que são valiosas e indispensáveis do ponto de vista social e no actual contexto da vida em sociedade, 
em que entronca a margem de risco permitido; 
(iii) o dever de preparação e informação prévia relativamente à exigência de cada indivíduo se munir, 
anteriormente à acção que envolve um risco, dos conhecimentos que lhe permita empreendê-la com 
segurança. 

 
 
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES 
 
 
Acórdão de 16 de Fevereiro de 2009 (Processo n.º 1517/08-1) 
 
I - Com o crime de “infracção de regras de construção, dano em instalações e perturbação de serviços”, 
previsto no artigo 277.º do Código Penal, procura-se garantir a segurança em determinadas áreas de 
actuação humana, e o regular funcionamento de serviços fundamentais, contra comportamentos 
susceptíveis de colocar em perigo a vida, a integridade física e bens patrimoniais de valor elevado. 
II - O crime p. e p. pelo citado artigo 277.º é um crime de perigo concreto (“criar deste modo perigo”), 
“um crime em que o perigo faz parte do tipo, isto é o tipo só é preenchido quando o bem jurídico tenha 
efectivamente sido posto em causa” (Figueiredo Dias) 
Para o preenchimento do tipo em questão o perigo deverá ficar comprovado no caso concreto, seja perigo 
para a vida ou integridade física de outrem seja para bens patrimoniais de valor elevado. 
III - O tipo incriminador positiva três situações distintas: 
a) acção dolosa e perigo doloso (n.º1); 
b) acção dolosa e perigo negligente (n.º2) e; 
c) acção e perigo negligentes (n.º3). 
IV - O perigo, enquanto elemento típico, não só terá de existir objectivamente, como tem que ser 
abrangido pelo dolo do agente, nos casos do n.º1 (dolo de perigo), ou não ter sido tomado em conta pelo 
agente, nos casos dos n.ºs 2 e 3 (negligência). 
V- Para efeitos do preenchimento do requisito subjectivo do tipo do crime do art.º 277.°, n.º1 al. a) do 
Código Penal, é de primordial importância a distinção entre aquele que realiza a obra por administração 
directa e aquele que a manda realizar por empreitada, adjudicada mediante um preço. 
Sujeito activo do crime previsto na alínea a) do n.º1 do artigo 277º é aquele que planeia, executa ou dirige 
a obra. 
VI - Director da obra é, em princípio, o empreiteiro ou aquele em quem este delega as suas funções, e não 
o dono da obra. (…) 
 

Na verdade, para efeitos do preenchimento do requisito subjectivo do tipo do crime do art° 277°, n.º1 al. 
a) do Código Penal, é de primordial importância a distinção entre aquele que realiza a obra por 
administração directa e aquele que a manda realizar por empreitada, adjudicada mediante um preço. 
Sujeito activo do crime previsto na alínea a) do n.º1 do artigo 277º é aquele que planeia, executa ou dirige 
a obra. Como refere a Prof. Paula Ribeiro de Faria, “Director da obra é, em princípio, o empreiteiro ou 
aquele em quem este delega as suas funções, e não o dono da obra.” (…) No mesmo sentido se pronunciou 
o Prof. Pinto de Albuquerque: “A direcção pertence a quem tem a disponibilidade fáctica dos meios de 
produção para a execução da obra, tenha ou não um contrato válido para o efeito. Em regra, o director 
da obra é o empreiteiro ou, havendo-o, o sub-empreiteiro no âmbito da sub-empreitada.” (…) Na verdade, 
no contrato de empreitada não há um vínculo de subordinação do empreiteiro relativamente ao dono da 
obra, agindo o empreiteiro sob sua própria direcção, autonomamente dirigindo e executando o trabalho 
para apresentar a obra feita findo o prazo. (…) Por outro lado, o perigo enquanto elemento típico não só 
terá de existir objectivamente, como tem que ser abrangido pelo dolo do agente, nos casos do n.º1 (dolo 
de perigo), ou não ter sido tomado em conta pelo agente (negligência), nos casos do n.º3 (…) A este 
respeito, revela-se valiosa a seguinte lição de Paulo Albuquerque: “a negligência consciente de perigo, ao 
invés [do dolo de perigo] implica necessariamente um juízo conclusivo negativo sobre o perigo, que 

http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/dfb44075c3a36e74802579ae0052ac2b?OpenDocument&Highlight=0,1793.%C2%BA
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emparelha com uma negligência inconsciente do dano, em virtude de os deveres de cuidado exigirem 
então ao agente que ao menos previsse a possibilidade da realização de dano” 
Por fim, a negligência inconsciente de perigo só se distinguirá da negligência inconsciente de dano em 
virtude da diferente natureza e intensidade dos deveres de cuidado violados pelo agente, sendo 
obviamente os deveres violados aquando da negligência inconsciente de perigo mais exigentes” 
 
 

Acórdão de 15 de Outubro de 2012 (Processo n.º 137/04.7GAMNC.G1) 
 
1 - O crime de violação de regras de construção é um crime de perigo concreto quanto ao grau de lesão 
dos bens jurídicos, e de resultado, quanto à forma de consumação do ataque ao objeto da ação. 
2 - No crime doloso com imputação de resultado por negligência, previsto no n.º 2 do art.º 277º do CP, 
não pode haver lugar a situações de comparticipação. 
3 - A condenação de legais representantes de empresas que desenvolvem atividade em obra na qual não 
têm qualquer intervenção direta e para a qual foi nomeado diretor de obra, responsável também pela 
segurança, e fiscalização da mesma, equivale a uma responsabilização criminal de pessoas coletivas por 
"interposta" pessoa. 
 
 
Acórdão de 14 de Outubro de 2019 (Processo n.º 137/04.7GAMNC.G1) 
 

Os recorrentes ainda antes de arguirem a nulidade supra referida tinham aduzido a questão de que nunca 
a arguida sociedade poderia ser qualificada como “entidade executante” para os efeitos do DL 273/2003, 
que pressupõe a direcção efectiva da obra, designadamente por apenas ter sido incumbida da realização 
de uma operação, ou seja, de demolir de paredes em alvenaria, o que constituindo uma questão de 
direito, implicaria por si só a sua absolvição, por o crime de infracção de regras de construção ser um 
crime especifico próprio, delimitando o círculo de agentes, que têm que ter as qualidades previstas na 
norma incriminadora. (…) 
Ora, no caso vertente a recorrente sociedade, que tem como actividade principal a construção de 
edifícios, celebrou com a co-arguida X – Sociedade Representações Irmãos..., S.A. um acordo verbal, nos 
termos do qual se obrigou a demolir as paredes de partes do interior de um edifício daquela empresa, 
mediante o pagamento de um preço, no caso calculado de acordo com a fixação de um valor unitário por 
hora de trabalho de cada trabalhador por si utilizado nessa demolição. 
Celebrou, pois, com esta um contrato de empreitada, pois independentemente de a X também ter como 
actividade a construção civil, nele funciona como o sujeito para quem aquela recorrente se obrigou a 
realizar aquela demolição, mediante o pagamento de um preço (art.º 1207º do Código Civil), ou seja, 
como entidade executante desta obra/demolição, na definição dada pela alínea h) do n.º 1 do art.º 3º do 
DL 273/03, de 29/10, que regulamenta as condições de segurança e de saúde dos trabalhadores no âmbito 
da actividade de construção civil. 
Ora, tendo-se a recorrente sociedade, no exercício da sua actividade profissional, obrigado a fazer aquela 
demolição, detém nesta obra a qualidade exigida no tipo legal em causa, e agiu na mesma como o 
executante desta, independentemente, de quem é o seu planeante (que nada na lei impõe que seja a 
entidade executante), de quem fornece os materiais e utensílios necessários, da forma de fixação do 
preço do trabalho, e de paralelamente, serem efectuados outros trabalhos de outra natureza nessa obra 
(que apenas podia impor ao dono da obra a obrigação de nomeação de um coordenador de segurança, o 
que não acontecia no caso em análise, por a obra realizada pela recorrente não envolver riscos especiais), 
cuja existência não exonera a entidade executante da sua responsabilidade nos termos da legislação 
aplicável em matéria de segurança e saúde no trabalho (art.º 10º do DL supra citado). 
Assim, e quanto à obra de demolição, e mesmo sendo esta apenas uma parte da obra onde esse trabalho 
era feito, só a arguida sociedade, na sua qualidade de empreiteira contratualmente obrigada a faze-la, 
tem o domínio e direcção da execução dessa obra concreta, pelo que, não se verifica o erro de direito 
apontado ao douto acórdão recorrido independentemente de ter tido que ser dada como provada a 
realização por outros sujeitos de outras partes da mesma obra, em simultâneo com a executada pela 
autora. 
 
        Carlos Pinto de Abreu 

Inês Morgado Madaíl 
 

http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/939b69720fee15ed8025791f003cb726?OpenDocument&Highlight=0,1793.%C2%BA
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/939b69720fee15ed8025791f003cb726?OpenDocument&Highlight=0,1793.%C2%BA
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