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APRESENTAÇÃO

A Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa (UCP) 
e o Instituto do Conhecimento Abreu Advogados (IAB) assumiram o projeto de organi-
zação conjunta de um momento de debate sobre os desafios laborais que se apresentam 
hodiernamente às empresas e aos trabalhadores. 

Por um lado, a ligação da academia com a prática – designadamente através da cola-
boração com reputadas sociedades de advogados – apresenta-se como um dos objetivos 
estratégicos da Escola do Porto da Faculdade de Direito da UCP, por outro, o Direito 
do Trabalho tem sido objeto de especial atenção por parte desta Escola a diversos níveis 
(v. g., várias unidades curriculares na licenciatura, mestrado com área de especializa-
ção neste ramo do Direito, cursos de pós-graduação, seminários de doutoramento, orga-
nização de múltiplos eventos de âmbito nacional e internacional). Da banda da Abreu 
Advogados, a sua Área de Prática do Direito do Trabalho (APDT) é desde sempre uma 
das mais pujantes e vivas na prestação de serviços jurídicos, assim como no debate e na 
problematização das temáticas de um ramo omnipresente na vida de uma sociedade 
de advogados. Neste contexto, a colaboração entre a Escola do Porto da Faculdade de 
Direito da UCP, a APDT e o Instituto do Conhecimento da Abreu Advogados surgiu 
como algo simultaneamente natural e aliciante.

Desta parceria nasceu uma conferência subordinada ao tema Desafios Laborais, 
realizada em 25 de novembro de 2016, que reuniu um conjunto de especialistas em 
Direito do Trabalho, com um programa diversificado de áreas temáticas, como o con-
trato de trabalho e figuras afins, a (des)vinculação laboral, a retenção de talento, a crise 
empresarial e as condutas desviantes. 
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O profícuo diálogo, a reflexão crítica e a partilha de experiências que caraterizaram 
este evento – não só entre os preletores, mas também com o público assistente – proporcio-
naram resultados muito positivos e enriquecedores para todos, revelando-se também como 
um contributo oportuno e relevante para a reflexão sobre as transformações do Direito 
do Trabalho em resposta aos desafios da globalização e da crise, sem prejuízo do especial 
enfoque nos aspetos particulares da situação nacional e nos efeitos jurídico-laborais dos 
difíceis tempos de crise. Com efeito, os temas foram também debatidos na perspetiva de 
clarificação de regimes jurídicos e de enunciação de linhas de rumo suscetíveis de orien-
tarem todos os aqueles que, no dia-a-dia, convivem com esta complexa área jurídica.

Esta publicação – mais uma da Colecção Estudos IAB – pretende contribuir para 
divulgar junto do público em geral muitos dos resultados desta reflexão, sendo certo que 
ficará necessariamente aquém da partilha que caraterizou a conferência e que foi deter-
minante para o enorme sucesso da iniciativa. É, pois, com agrado que apresentamos a 
nossa contribuição conjunta, enquanto académicos e práticos do Direito do Trabalho, 
para que este ramo do Direito vivifique como uma ferramenta resiliente, mobilizadora 
e global, na construção de um futuro melhor para todos os que trabalham, para os que 
empregam e para as respetivas sociedades.

Boas leituras!

CATARINA DE OLIVEIRA CARVALHO
Professora da Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa 

CARMO SOUSA MACHADO 
Presidente do Conselho de Administração e Sócia da Abreu Advogados

Coordenadora da APDT da Abreu Advogados

RICARDO COSTA
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

Coordenador Científico e Editorial do Instituto do Conhecimento Abreu Advogados
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Nótulas sobre os tipos legais de crime previstos  

no Código do Trabalho*

ANDRÉ LAMAS LEITE
Doutor em Direito. Professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto e da  

Universidade Europeia (Lisboa)

Consultor e Advogado da Abreu Advogados (2016-2017)

I) Enquadramento

É por demais conhecida a relativa escassez de trabalhos de dogmática jurí-
dico-penal quanto aos delitos prevenidos no Código do Trabalho (CT)1.  

* O presente escrito tem por base as notas que nos serviram de guião à comunicação proferida 
no âmbito da conferência Desafios Laborais, realizada na Universidade Católica do Porto, no 
dia 25 de Novembro de 2016, promovida pela Faculdade de Direito do Porto da Universidade 
Católica Portuguesa e pelo Instituto do Conhecimento Abreu Advogados, superiormente dirigido 
pelo Sr. Prof. Doutor Ricardo Costa, a quem penhoradamente agradecemos a honra do 
convite e a consabida proficiência com que vem dirigindo aquele Instituto.
1 Já João Palla Lizardo, «Existem, no nosso país, «crimes laborais?», in: Revista do Ministério 
Público, 67 (1996), pp. 125-137. Excepção feita para as anotações respectivas aos crimes 
previstos no CT, da autoria de Miguel Ângelo Carmo, in: Paulo Pinto de Albuquerque 
(coord.), Comentário das Leis Penais Extravagantes, vol. I, Lisboa: Universidade Católica Editora, 
2010, e bibliografia aí citada.
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Basta compulsar as anotações a este diploma2 para, no tocante aos crimes aí 
prevenidos – únicos que serão objecto da nossa análise –, se verificar uma 
total ou quase ausência de qualquer comentário. Trata-se, portanto, de uma 
lacuna que urge colmatar e para o que o presente artigo visa contribuir, de 
forma modesta, porquanto desejamos transmitir, com a maior proximidade 
possível, aquilo que se expendeu na comunicação que lhe serviu de base.

As razões deste desinteresse são multímodas: por um lado, os penalistas 
tendem a ter maiores dificuldades (como qualquer outro jurista) em lidar com 
normas punitivas que impliquem algum conhecimento de outros ramos de 
Direito que não dominam, a que não ajuda a enorme instabilidade legislativa 
do Direito do Trabalho, a que não é alheia a sua dimensão fortemente ideoló-
gico-política. Acresce que estamos, em regra, perante matéria de Direito Penal 
secundário, a qual, tirando os crimes fiscais e contra a Segurança Social, não 
concitam uma aplicação prático-normativa porventura tão interessante. Já o 
mesmo se não pode dizer da sua verificação estatística, dado que as «Estatís-
ticas da Justiça» normalmente não especificam o número de crimes laborais3 
denunciados, julgados e em que houve condenação, no que nada mais é que 
uma assunção da debilidade técnico-científica que subjaz, como regra, a essas 
mesmas Estatísticas. Tertio, escalpelizar os crimes previstos no CT importa 
um conjunto nem sempre fácil de remissões intra-sistemáticas para outras 
disposições do mesmo Código, ou até mesmo extra-sistemáticas, para outras 
normações, o que dificulta sobremaneira a tarefa do intérprete e aplicador 
do Direito.  De igual passo, também o uso de «normas penais em branco»4, 
com as suas conhecidas dificuldades na vida concreta da nossa disciplina,  

2 Ou os manuais, justamente interessados na problemática directamente juslaboral, mas sem 
que alguns autores se furtem, ao menos, a um bosquejo histórico da intervenção fragmentária 
do Direito Penal neste domínio, bem como a algumas considerações criminais em sede de 
lock-out e greve – cf., p. ex., Bernardo da Gama Lobo Xavier (com a colaboração de P. 
Furtado Martins et al.), Manual de Direito do Trabalho, Lisboa: Verbo, 2011, pp. 257-262;  
Pedro Romano Martinez, Direito do Trabalho, 7.ª ed., Coimbra: Almedina, 2015, pp. 1256-
-1259; Maria do Rosário Palma Ramalho, Tratado de Direito do Trabalho, t. III, 2.ª ed.,  
Coimbra: Almedina, 2015, pp. 525-528; António Monteiro Fernandes, Direito do Trabalho,  
17.ª ed., Coimbra: Almedina, 2014, pp. 858-866.
3 Doravante, quando usarmos a expressão, a mesma deve entender-se como os delitos 
expressamente reunidos no CT.
4 Veja-se, com interesse, embora aplicável ao tipo penal do art. 277.º, n.º 1, al. b), 2.ª parte 
do CP, mas relevante pelo estudo da noção em texto, José P. Ribeiro de Albuquerque,  
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poderão igualmente contribuir para este «voltar de costas» dos penalistas 
face aos crimes laborais5.

Antes de prosseguirmos, deixe-se desde já claro que, para nós, há crimes 
laborais que integram o Direito Penal clássico ou de justiça, na medida em que 
a sua ressonância comunitário-axiológica se acha já perfeitamente estabilizada, 
pelo que se não trata de comportamentos – activos ou omissivos – em que a 
matéria da proibição seja essencial para que o respectivo agente tenha acesso ao 
conteúdo de ilicitude, o que comporta, de entre outros, consequências ao nível, 
p. ex., do erro sobre as proibições do art. 16.º, n.º 1, 2.ª parte, do Código Penal 
(CP). Teremos ocasião de, no desenvolvimento do escrito, identificar aqueles 
que, em nossa perspectiva, integram já o acquis juspenalista ínsito aos bens 
jurídicos totalmente estabilizados e apreendidos pela consciência comunitária.

Duas notas mais para encerrar este intróito. A primeira, no sentido de 
sublinhar que, depois de hesitações iniciais, é hoje claro, na sequência do 
art. 12.º, n.º 7, da Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, que aos delitos previstos 
no CT se aplica, de modo subsidiário, o CP e o Código de Processo Penal 
(CPP). Sempre que ocorre uma remissão extra-sistemática – o que apenas vem 
comprovar o que deixámos já escrito –, exige-se ao intérprete e aplicador um 
cuidado acrescido, pois não se pode limitar a uma transposição de plano das 
disposições do Direito Penal substantivo e adjectivo, devendo indagar se, no 
caso concreto, tais princípios e normas se adequam à normação de destino, 
in casu, os crimes laborais que, pelas especificidades dos interesses jurídicos 
que protegem, podem reclamar uma adaptação meramente parcial do CP 

«A infracção às regras de segurança no trabalho», 2005-2006, disponível em http://www.
pgdlisboa.pt/textos/files/acidente_de_trabalho.pdf (consulta em Dezembro de 2017).
5 Não é por acaso que existem autores (Miguel Ângelo Carmo, «Crimes laborais: reali-
dade ou utopia», in: Revista do CEJ, 1 (2013), p. 198) que propendem, nos casos de remissões 
intra-sistemáticas, pelo menos, para uma repetição dos incisos que integram o próprio tipo 
incriminador. Apesar de compreendermos o carácter prático da medida, entendemos que o 
essencial do problema não se encontra aí, sob pena de, também, os aludidos tipos legais terem 
uma redacção quase «monstruosa», o que poderia ser, por outra banda, motivo de críticas, 
agora de sinal inverso. O que já se não pode argumentar para contrariar esta proposta é a 
volatilidade assinalada em texto ao Direito do Trabalho, pois que quando se alterasse uma dis-
posição do CT que afectasse a matéria proibida criminalmente, bastaria, no mesmo diploma, 
proceder, de igual modo, à alteração nas disposições penais. Cremos bem que não poderemos 
deixar de viver com estas remissões intra e extra-sistemáticas que, apesar de dificultarem 
um pouco a leitura do Tatbestand, não são obstáculos intransponíveis à sua hermenêutica. 
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ou do CPP ou – em hipóteses mais raras e que exigem uma fundamentação 
acrescida – até mesmo uma aplicação abrogante das codificações subsidiárias 
no ponto em mérito. A derradeira nota contende com a circunstância de 
os delitos que passaremos a analisar não serem, uma vez provados todos 
os pressupostos da sua existência, apenas da responsabilidade da pessoa 
ou pessoas singulares que os cometeram, mas também, se tais agentes se 
integrarem em uma pessoa colectiva ou entidade equiparada, responsabilidade 
desta última, nos mesmíssimos termos em que ela se acha prevenida no  
art. 11.º do CP, saído da revisão de 2007 deste último diploma (cf. art. 546.º 
do CT). Note-se que se não trata propriamente de uma novidade, porquanto, 
em matéria de Direito Penal secundário, já há muito se previa a possibilidade 
de entes colectivos serem responsabilizados por delitos dessa zona de 
intervenção criminal. Mas, mesmo assim, sendo exactos e congruentes com 
o que escrevemos supra, tipos de crime haverá que, integrando o Direito Penal 
clássico, passam, desde 2007, a estar abrangidos pela corporate criminal liability. 
O que já sucedia à luz de Códigos do Trabalho anteriores, mas em que, por 
uma errada concepção de que todos esses tipos de delitos pertenciam ao 
Direito Penal secundário, se admitia sem grande resistência e sobre a qual 
o Tribunal Constitucional já havia sido chamado a pronunciar-se e não 
encontrara dúvidas de constitucionalidade quanto ao afastamento do velho 
brocardo societas delinquere non potest. 

Não é este, por certo, o momento ou o local para elaborar sobre a 
responsabilidade criminal das pessoas colectivas ou equiparadas, mas 
diremos apenas que, verificadas as circunstâncias do art. 11.º, n.º 2, do CP, 
tal responsabilidade só conhece a excepção do n.º 6 do mesmo inciso, ou 
seja, quando os titulares dos órgãos da pessoa colectiva tenham actuado 
contra ordens expressas desta última. Inexiste, portanto, ao invés do que 
sucede, p. ex., em Espanha, com o art. 31 bis da codificação criminal daquele 
país, qualquer forma de isenção de responsabilidade do ente colectivo 
por via da existência de programas de «cumprimento penal» (compliance). 
Trata-se, em nosso entender, de uma solução que deveria ser transposta, com 
algumas melhorias, para o nosso ordenamento jurídico-penal, uma vez que, 
na prática, mesmo fazendo uso da dita «teoria da culpa pela não (ou má) 
organização» – cada vez com mais adeptos para explicar como pode uma 
pessoa colectiva responder por actos que, fisicamente, terão sempre de ser 
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de terceiros (pela própria natureza das coisas) –, na materialidade do acontecer, 
acaba por restar ao menos a dúvida sobre se este não será um instrumento de 
responsabilidade objectiva da pessoa colectiva ou equiparada. Podemos, assim, 
da concatenação entre o art. 546.º do CT e do específico tipo legal de crime 
laboral com o art. 11.º do CP, concluir por uma das seguintes soluções finais 
punitivas: i) responsabilidade cumulativa da pessoa singular e da colectiva 
em que a primeira se integra como titular de uma «posição de liderança» 
(n.ºs 2, al. a), e 4, do art. 11.º, do CP); ii) responsabilidade apenas da pessoa 
singular se se não provarem os requisitos de alguma das alíneas do n.º 2,  
do dito art. 11.º do CP, ou se esta tiver actuado nas circunstâncias aludidas no 
n.º 6 do mesmo inciso; iii) responsabilidade única da pessoa colectiva ou ente 
equiparado se se não conseguir determinar a pessoa singular que actuou em 
nome e no interesse da primeira (basicamente, se falharem os requisitos do 
n.º 2, do art. 11.º, do CP, mas agora olhados do prisma do ente colectivo), bem 
como se o inquérito não tiver sido capaz de determinar a pessoa singular con-
creta que praticou o delito.

II) Análise dos específicos tipos legais de crime

A) Utilização de trabalho de menor

a) O art. 82.º do CT

Apesar de não ser habitual em textos jurídicos que assim se proceda, por 
mera comodidade do leitor, e atento o que se sublinhou sobre a necessidade 
de relacionar várias normas do CT para alcançar, em alguns casos, o conteúdo 
da proibição, optámos por transcrever, em nota, a redacção vigente de cada 
um dos crimes laborais cuja análise ora encetamos.

O art. 82.º do CT consagra o «crime por utilização abusiva de trabalho 
de menor»6.

6 1 – A utilização de trabalho de menor em violação do disposto no n.º 1 do artigo 68.º ou no n.º 2 do artigo 
72.º é punida com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias, se pena mais grave não 
couber por força de outra disposição legal. 2 – No caso de o menor não ter completado a idade mínima de 
admissão, não ter concluído a escolaridade obrigatória ou não estar matriculado e a frequentar o nível 
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O bem jurídico protegido é o livre desenvolvimento da personalidade do menor 
(saúde, formação académica e/ou profissional), em conformidade – como não 
poderia deixar de ser, pelo facto de o nosso Direito Penal ser de bens jurí-
dicos, o que importa inconstitucionalidade material de toda a incriminação 
que não encontre na Lei Fundamental reflexo nos seus princípios ou normas, 
em especial dos direitos fundamentais – com os artigos 69.º e 70.º, da CRP.

O tipo-de-ilícito objectivo resulta do uso de trabalho de menor fora das 
condições estritas em que o CT o admite (artigos 68.º, n.º 1, e 72.º, n.º 2). O 
conceito de menor para este efeito goza de autonomia do diploma em que o 
crime está contido, ou seja, será menor para este delito aquele que como tal 
for considerado pelo CT para exercer as tarefas que o mesmo visa regular. 
Donde, afastada está a concepção de menor que se retira de disposições do 
CP, como a da idade de imputabilidade penal (art. 19.º do CP) – 16 anos –, ou 
de crimes em especial, como os que contendem com a liberdade e a autode-
terminação sexuais e em que, adaptando para as presentes circunstâncias, a 
capacidade para validamente consentir se vai espelhando em distintos esca-
lões de 14, 16 ou mesmo 18 anos7. 

No que diz respeito aos chamados «tipos de tipicidade», estamos em face 
de um crime específico (quanto ao agente), formal e de execução vinculada 

secundário de educação, os limites das penas são elevados para o dobro. 3 – Em caso de reincidência,  
os limites mínimos das penas previstas nos números anteriores são elevados para o triplo.
7 Este último coincidente com a maioridade civil, como todos sabemos, e que, para nós, 
deveria ser, também, o da imputabilidade penal em razão da idade, não se compreendendo 
que um contrato jurídico-civil seja, em regra, ferido de anulabilidade se celebrado por um 
jovem de 17 anos, quando esse mesmo indivíduo é julgado com todo o arsenal punitivo do 
Estado – supostamente de ultima ratio – pela prática de um delito. Para um mero negócio 
jurídico é, fora das zonas de capacidade, incapaz de exercício de direitos, mas para o Direito 
Criminal responde como um adulto de 30 ou 40 anos. Bem se sabe que esta posição vai ao 
arrepio de um certo populismo penal que campeia, bem como de um punitive turn («“Nova 
penologia”, punitive turn e Direito Criminal: quo vadimus? Pelos caminhos da incerteza pós-
moderna», in: Manuel da Costa Andrade et al. (coord.), Direito Penal: fundamentos dogmáticos 
e político-criminais. Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Peter Hünerfeld, Coimbra: Coimbra 
Editora, 2013, pp. 395-476), sobre o qual já tivemos o ensejo de escrever. Mas, não ignorando 
a possível aplicação do diploma dos ditos «jovens adultos» (Decreto-Lei n.º 401/82, de 23 de 
Setembro) – os que, ao tempus delicti, tenham já 16 anos e ainda não tenham completado 21 –,  
o qual prevê uma possível atenuação especial da pena (art. 73.º do CP), nos termos do seu 
art. 4.º, a qual não é de funcionamento automático – note-se –, mantemos a nossa posição no 
sentido da equiparação das duas «maioridades», civil e criminal. 
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(quanto à conduta) e de perigo (atendendo ao bem jurídico). Específico,  
na medida em que não é possível a sua comissão por qualquer pessoa, mas 
apenas por aquele que tenha contratado um menor para trabalhar para ele, 
necessariamente em situação de subordinação funcional. E específico puro, 
porquanto se não divisa qualquer outra norma que puna um comportamento 
idêntico, pelo que a qualidade de empregador (e, obviamente, de trabalhador, 
mas o critério do «agente» deve ser aferido, no essencial, do prisma do 
«sujeito activo» da relação jurídico-criminal) é fundamento de incriminação. 
A consumação do delito, por seu turno, não exige a verificação de qualquer 
resultado externo-objectivo, pelo que a dita consumação se verifica a partir do 
momento em que o menor é admitido a trabalhar fora dos específicos casos em 
que o CT o admite. Note-se que é indiferente para a consumação e verificação 
do delito a existência ou não de título jurídico (v. g., contrato) ao abrigo do qual 
essa prestação laboral ocorre. Ainda usando o critério da «conduta», dentro do 
tipo objectivo, o delito é de execução não livre ou vinculada, já que o mesmo 
só se consuma através de um específico processo, qual seja o da admissão 
do trabalhador em contravenção às respectivas normas do CT. Relembre-se, 
a este propósito, que a evolução do Direito do Trabalho ocorreu sempre, 
após a Revolução Industrial, no sentido de limitar ao máximo as hipóteses 
concretas em que os menores são admitidos a trabalhar, em conformidade 
com a ideia societariamente aceite de que o seu lugar preferencial é na escola 
ou em cursos de formação profissional, até que tenham a maturidade e os 
conhecimentos suficientes para entrar no mercado laboral, não apenas por só 
aí reunirem as condições físicas e psicológicas para o fazerem, mas também 
por deterem conhecimentos técnicos, académicos, artísticos ou de outro 
tipo que os habilitem a uma melhor inserção nesse mesmo mercado. Já da 
perspectiva do ataque ao bem jurídico que acima identificámos, basta para que 
o delito se perfeccione que o menor seja admitido irregularmente a trabalhar, 
ainda que nenhum dano concreto se verifique ao livre desenvolvimento da 
sua personalidade físico-psicológica. Dito de outro modo, estamos perante 
uma antecipação máxima da tutela penal, visto que se trata de um delito de 
perigo abstracto – logo que se prove que o menor foi contratado ou iniciou 
efectivamente a prestação laboral (conforme o que ocorra em primeiro lugar), 
há lugar à intervenção do nosso ramo de Direito. Apenas um crime de perigo 
abstracto, na verdade, garante uma tutela eficaz e suficiente para evitar um 
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resultado de dano que, como dito, de todo se exige para a sua consumação, 
assim se justificando até constitucionalmente esta «entrada prematura» do 
Direito Penal na matéria da incriminação. 

O art. 72.º, n.º 2, do CT prevê que «os trabalhos que, pela sua natureza ou 
pelas condições em que são prestados, sejam prejudiciais ao desenvolvimento 
físico, psíquico e moral dos menores são proibidos ou condicionados por 
legislação específica.». Vejamos se em relação a esta segunda modalidade 
típica do crime em estudo existem ou não razões para se defender uma outra 
classificação atentos os «tipos de tipicidade». Quanto ao sujeito, nada altera a 
sua qualificação como crime específico puro; no tocante à conduta, de igual 
modo, estamos perante um delito de mera actividade, dado que se não exige 
qualquer resultado prejudicial ao agente, estando o crime perfeito a partir 
do momento em que as partes admitem essa possibilidade, p. ex., através de 
contrato (reduzido a escrito ou não), sendo que se efectivamente se verificar 
uma lesão à integridade física, psíquica ou moral do menor, este facto apenas 
reafirma a ilicitude e a culpa do agente, agravando-as. No tangente ainda 
ao critério da conduta, esta outra modalidade resultante do art. 72.º, n.º 2,  
do CT é de maior execução vinculada, pois terá de se provar que a activi-
dade a ser desenvolvida, ao menos em abstracto, comporta um risco para os 
assinalados vectores do desenvolvimento do menor – e só aqueles, atentas 
as exigências do princípio da legalidade criminal (cf. art. 29.º, n.º 1, da CRP,  
e art. 1.º do CP). Finalmente, também pelo que se acabou de expor, a classi-
ficação de crime de perigo abstracto é reforçada, não se exigindo a prova de 
que, de facto, aqueles aspectos da integridade do trabalhador menor esti-
veram em risco de lesão. E bem se compreende que assim seja, pois se já se 
justificava a antecipação da tutela criminal no caso do art. 82.º, n.º 1, do CT, 
por maioria de razão tal ocorre nestas últimas, em que, pela sua natureza ou 
pelas condições de prestação de trabalho, existe um perigo – que basta ser 
meramente abstracto – para o menor.

Sendo todo o crime p. e p. pelo art. 82.º do CT, ou seja, as suas duas moda-
lidades típicas, abrangidas por uma cláusula de subsidiariedade expressa, é 
indubitável que essas hipóteses podem, na prática, ocorrer com maior fre-
quência nas da previsão típica do art. 72.º, n.º 2, do CT, em especial no que 
contende com a figura de delito do art. 152.º-A do CP (maus tratos), o qual 
prevê uma punição de 1 a 5 anos de prisão. Curiosamente, nesta modalidade 
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de concurso aparente ou legal, pode acontecer uma dupla subsidiariedade 
expressa, porquanto o art. 152.º-A do CP prevê, igualmente, que a sua pena só 
se aplique se e na medida em que outro tipo não associe aos comportamentos 
proibidos uma sanção mais severa.

O n.º 2, do art. 82.º, do CT prevê uma punição mais dura que a do n.º 1, em 
função de um acréscimo da ilicitude, centrada na criação das já assinaladas 
condições para um menor entrar no mercado de trabalho nas circunstâncias 
que o ordenamento jurídico considera as mais desejáveis e normais. Aqui 
está um caso em que a formação escolar do menor e as suas capacidades 
físicas e psicológicas (no caso da idade mínima de admissão ao trabalho) 
são asseguradas pelo Direito Penal, incluído no programa de protecção das 
condições de acesso ao trabalho a que já aludimos. A caracterização desta 
modalidade típica do n.º 2 é exactamente a mesma que a do número anterior, 
pelo que remetemos para o que deixámos dito.

Por fim, a norma do n.º 3, do art. 82.º, do CT consagra um regime especial 
em face de uma das formas especiais de determinação da pena e que é, ao 
mesmo tempo, uma circunstância modificativa agravante, nominada e 
comum (porque, em abstracto, não existem crimes que não lhe possam 
estar submetidos, o que não significa que a sua concreta determinação não 
esteja dependente – como está – do bem jurídico protegido, no âmbito do 
que, para nós, ao contrário da doutrina maioritária, não é um estrito sistema 
de politropia, mas de «homotropia mitigada»8). Nesta situação, os limites  

8 É usual exigir-se uma «íntima conexão» entre os delitos repetidos para se afirmar a existência 
da reincidência. Diz-se, ainda, que tal conexão existe em função de uma relação intrínseca 
entre os crimes, que, por rectas contas, só se pode aferir em face dos bens jurídicos lesados. 
Assim, na verdade, o nosso sistema não é de politropia pura, pois tal implicaria a possibilidade 
de afirmar a existência de reincidência mesmo que os interesses penalmente relevantes 
fossem bastante diversos. Ao invés, afirma-se que o bem jurídico tem de ser o mesmo ou 
sensivelmente o mesmo (contender com a mesma área de tutela típica, como a propriedade 
ou o património, p. ex.). Donde, a bem da verdade, o que temos é um sistema de homotropia 
mitigada, no sentido em que se não nega, antes de mais, em abstracto, que a reincidência 
possa verificar-se quanto a qualquer crime, mas para que o subsequente releve no sentido 
de accionar esta circunstância modificativa, exige-se uma relação entres os bens jurídicos, 
o que é o traço caracterizador da homotropia. Donde, não sendo uma homotropia pura, que 
só admitiria, ainda em abstracto, a reincidência quanto aos mesmos bens jurídicos, julgamos 
quadrar ao nosso sistema a designação de «homotropia mitigada», parecendo-nos que a sua 
caracterização como polítropo é inconsequente com aquilo que, na prática, a doutrina e a 
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mínimos das penas previstas nos números anteriores são elevados para o triplo. 
Ao invés do art. 76.º do CP, o qual determina que a punição reincidente opera, 
ao nível da moldura penal abstracta, somente uma agravação no seu limiar 
mínimo, que acresce em um terço, permanecendo o máximo inalterado, 
aqui é o primeiro que se altera e em valor que não é despiciendo. Por certo 
entendeu o legislador desencorajar a repetição criminosa mais fortemente 
que aquilo que sucede na generalidade dos tipos penais. Prova indubitável de 
uma tutela acrescida do bem jurídico que dificilmente encontra paralelo em 
outros tipos legais e que, de um prisma objectivo, levanta dúvidas quanto à sua 
proporcionalidade, se pensarmos em delitos tão graves quanto o homicídio ou o 
abuso sexual de criança, cuja reiteração segue o regime-regra do art. 76.º do CP.

b) O art. 83.º do CT

O programa tutelar do legislador laboral no tangente à utilização de menores 
no trabalho continua com o artigo em epígrafe, atinente à «desobediência por 
não cessação da actividade de menor»9.

Estamos em face de um típico delito de desobediência em que se pune o 
agente que, apesar da possibilidade concedida pelas entidades administrativas 
competentes, não faz cessar a conduta ilícita, pelo que é advertido que 
a sua continuação o faz incorrer na forma qualificada deste delito. Não 
há especificidades a assinalar em face do art. 348.º, n.º 1, al. b), conjugado 
com o n.º 2, do CP. A desobediência é sempre o incumprimento (um delito 
omissivo puro10) de uma ordem legítima de autoridade que assume a sua forma 
qualificada quando uma norma expressamente o impõe (em cumprimento do 
princípio da legalidade do art. 29.º da CRP, e do art. 1.º do CP). Mais ainda, 
atente-se na centralidade da cominação, uma vez que, sem ela, não há crime 

jurisprudência exigem para afirmar o preenchimento dos requisitos desta forma especial de 
determinação da pena.
9 Quando o serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral verificar a 
violação do disposto no n.º 1 do artigo 68.º ou das normas relativas a trabalhos proibidos a que se refere o 
n.º 2 do artigo 72.º, notifica por escrito o infractor para que faça cessar de imediato a actividade do menor, 
com a cominação de que, se o não fizer, incorre em crime de desobediência qualificada.
10 Para a distinção entre estes e os impuros ou impróprios, cf. o nosso As «posições de garantia» 
na omissão impura. Em especial, o problema da determinabilidade penal, Coimbra: Coimbra Editora, 
2007, passim.
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(estamos em face de um elemento do tipo objectivo e não de uma condição 
objectiva de punibilidade).

O bem jurídico protegido pela incriminação é o mesmo que se surpreende 
no sobredito art. 348.º do CP, ou seja, o asseguramento da autonomia inten-
cional do Estado ou, dito de outra forma, a garantia que o próprio Estado dá a 
si mesmo e aos cidadãos que as suas ordens legítimas são efectivamente para 
cumprir, no que pode ser visto como enquadrando-se em um desiderato mais 
vasto de boa aplicação da Justiça, entendida esta não somente na sua feição 
criminal, mas também de todos os demais ramos de Direito e, no que aqui 
mais importa, do adimplemento de ordens de entes administrativos. Mas será 
mesmo assim? Ou, ao invés, o interesse juridicamente protegido que se isolou 
até aqui nada mais é que um «bem jurídico-meio ou instrumento» para atin-
gir um «bem jurídico-fim» (o identificado no art. 82.º do CT)? Cremos que 
esta última será a visão que mais se coaduna com o programa de protecção 
erigido pelo legislador e que, por isso, melhor se acomoda a uma hermenêu-
tica teleologicamente fundada. Por outras palavras: o essencial é punir todos 
quantos utilizam menores em trabalhos fora dos condicionalismos estritos 
que o CT admite. Tudo o mais – e aqui trata-se de uma desobediência por não 
cessar um comportamento que se protrai no tempo, o que nos ajuda a carac-
terizar a conduta do art. 82.º do CT e, reflexamente, a do art. 83.º do mesmo 
diploma, como de execução permanente – são instrumentos ao serviço do 
mesmo fim. Se assim não fosse, o próprio art. 83.º do CT perderia todo o seu 
campo de aplicação e interesse juscriminais. Ele só existe na medida em que 
se verifica o crime do art. 82.º do CT, o que põe a nu, cremos, a circunstância 
de o bem jurídico ínsito ao tipo legal em comentário ser de natureza mera-
mente instrumental, como se assinalou.

Isto dito, melhor se entende que, se o agente cometer o delito do art. 82.º 
do CT e, conhecedor desse facto, a entidade competente para a fiscalização 
(em regra, a Autoridade para as Condições de Trabalho) o advertir nos termos 
e para os efeitos do disposto no art. 83.º do CT e, mesmo assim, se mantiver 
o incumprimento das normas aí indicadas, existe concurso efectivo entre o 
crime do art. 82.º do CT e este de desobediência qualificada, ex vi do art. 83.º 
do mesmo diploma. Para tal basta que, uma vez notificado pela entidade com-
petente, o agente não cesse, de imediato a conduta ilícita, não se exigindo 
que a mesma se protraia no tempo por um determinado lapso temporal para 
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se consumar a desobediência qualificada. Nesse sentido, a disposição do art. 
83.º do CT deve ser qualificada como de execução instantânea.

Obviamente que o último inciso citado afasta a aplicação do art. 348.º, 
n.º 2, do CP, por com este se encontrar em relação de concurso aparente, na 
modalidade do princípio da especialidade.

Por fim, atendendo aos «tipos de tipicidade», o art. 83.º do CT configura 
um delito específico puro, formal, de execução livre e de dano. Duas breves 
explicações sobre o facto de se tratar, em nossa perspectiva, de um crime espe-
cífico puro e de mera actividade. Quanto ao primeiro, não é qualquer cida-
dão que pode cometer a infracção penal, mas somente aqueles que tenham 
a trabalhar para si menores fora das condições estritas indicadas no próprio 
art. 83.º do CT, e não encontramos outro tipo legal de crime que puna com-
portamentos como este no ordenamento jurídico-penal, razão pela qual esta-
mos na sua modalidade pura ou própria. Que se trata de um crime formal, 
ou seja, a consumação ocorre logo que, notificado para cessar a conduta, o 
agente o não faz, julgamos não oferecer igualmente grandes dúvidas, não se 
exigindo a ocorrência de um qualquer resultado em perspectiva especifica-
mente criminal. 

B) Encerramento ilegal de empresa ou estabelecimento

O art. 316.º do CT11 confere tutela penal ao incumprimento dos artigos 311.º, 
312.º, e 315.º, do mesmo Código, ou seja, respectivamente, procedimento em 
caso de encerramento temporário por facto imputável ao empregador, caução 
em caso de encerramento temporário por facto imputável ao empregador, e 
extensão do regime em caso de encerramento definitivo.

O tipo legal de crime ora em análise apresenta como bem jurídico a pro-
tecção dos direitos e expectativas juridicamente protegidas dos trabalhado-
res, nomeadamente aos créditos laborais, em hipóteses críticas da vida dos 
empregadores, como são aquelas que constam dos artigos referidos do CT.

11 1 – O empregador que encerre, temporária ou definitivamente, empresa ou estabelecimento, em caso 
previsto no artigo 311.º ou no artigo anterior, sem ter dado cumprimento ao disposto nos artigos 311.º e 
312.º, é punido com pena de prisão até 2 anos ou de multa até 240 dias. 2 – A violação do disposto no 
artigo 313.º é punida com pena de prisão até 3 anos, sem prejuízo de pena mais grave aplicável ao caso.
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Trata-se de um crime específico puro (só passível de ser cometido pelas 
entidades patronais que se encontrem nas condições descritas no tipo 
objectivo), material, de execução vinculada (a conduta exige um determinado 
modus operandi descrito no tipo) e de dano.

Elemento essencial do tipo objectivo é, como se afigura óbvio, o incum-
primento dos artigos 311.º, 312.º, e 315.º, do CT12, a que, como se salientou já, 
o legislador quis emprestar dignidade criminal, o que bem se justifica tendo 
em conta os interesses dos trabalhadores, maxime os seus créditos laborais.

Estamos em face de um crime de dever (Pflichtdelikt) e de um delito de 
desobediência, visto que se consuma por omissão pura (é o seu núcleo essen-
cial, embora exista igualmente um conteúdo de acção – o acto do encerra-
mento total ou parcial –, de menor interesse na economia do tipo). Donde, a 
partir do momento em que o agente não faz aquilo que o comando normativo 
lhe exige, aí estará o tempus delicti da consumação.

Repare-se, por outro lado, que o incumprimento do art. 311.º, n.º 3 não 
está abrangido pelo tipo, em virtude da específica relação entre o Direito 
Penal e o Direito de mera ordenação social – cf. art. 20.º do RGCO (punição 
pelo crime, sem prejuízo da aplicação das sanções acessórias do ilícito contra-
-ordenacional, no que não modifica a essência da infracção, mas enriquece 
a sua paleta sancionatória com instrumentos provenientes de outro ramo de 
Direito, in casu, Administrativo).

O n.º 2 erige em matéria de proibição a prática de actos vedados durante o 
período de encerramento temporário, sendo que o bem jurídico protegido é 
o mesmo que o identificado no n.º 1, não sendo despiciendo referir que nesta 
modalidade típica do n.º 2 existe, em regra, maior possibilidade objectiva de 
lesão desses direitos.

12 Claro, a este propósito, o ac. do Tribunal da Relação de Coimbra (TRC) de 25/2/2015, 
disponível em http://www.dgsi.pt (todos os arestos citados ao longo deste artigo foram 
consultados neste sítio e estavam disponíveis em Dezembro de 2017): (…) II – A responsabilidade 
penal do empregador tipificada no art. 316.º do Código do Trabalho exige a verificação cumulativa dos 
seguintes elementos objectivos: (i) encerramento definitivo de uma empresa ou estabelecimento; (ii) 
omissão do dever de o empregador iniciar os legais procedimentos com vista à cessação do contrato de 
trabalho através do despedimento colectivo (tratando-se de microempresa, comunicação do encerramento 
a cada trabalhador, nos termos do disposto nos arts. 346.º, n.º 4, e 363.º, n.os 1 e 2, do referido compêndio 
legislativo), ou, na falta dele, das comunicações previstas no n.º 3 do artigo 311.º, ainda do mesmo Código); 
(iii) falta de constituição da garantida de caução, conforme previsão do art. 312.º do CT.
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Estamos em face de um crime específico puro (apenas praticável por 
empregadores e sem correlato em outra incriminação conhecida do orde-
namento jurídico-penal), material, de execução vinculada e de dano. Uma 
vez mais, todo o tipo se constrói na base de um delito de dever e o legisla-
dor demonstra a preocupação com o bem jurídico protegido ao consagrar 
uma cláusula de subsidiariedade expressa, adequada a garantir um quantum 
mínimo de punição.

C) Falta de pagamento da retribuição

Prevê o art. 324.º, n.os 1 e 3, do CT13 a intervenção criminal nas hipóteses de 
não pagamento da retribuição devida ao trabalhador, o que constitui uma 
garantia penal de um crédito laboral. Não se discute a dignidade penal ou a 
carência criminal, na medida em que não nos estamos a referir a um qualquer 
valor creditício, mas a um crédito que advém do exercício de um direito 
constitucionalmente consagrado (e também um dever), que goza, aliás, no 
ordenamento jurídico, como um todo, de importantes protecções acrescidas, 
bastando atentar nas normas do processo executivo e do direito insolvencial, 
p. ex. Donde, é de saudar a intervenção penal do legislador, pela centralidade 
que o crédito laboral desempenha na vida do trabalhador, pelo seu reflexo 
em norma constitucional e, sobretudo, por ser facilmente apreensível que o 
salário desempenha, para além de uma óbvia função para o sustento básico do 
trabalhador e da sua família, uma relevante dimensão social e económica. Na 
verdade, a reposição ou o aumento salarial é uma das mais conhecidas formas 
de intervenção na economia de um Estado sempre que se pretende aumentar a 
sua taxa de crescimento interno. Donde, o bem jurídico, a protecção do salário 
do trabalhador, encontra guarida na Lei Fundamental e nenhuma questão 
levanta de conformidade com a norma normarum. Note-se que isto não significa 
que se o legislador ordinário decidisse não conceder protecção juscriminal a 
este bem jurídico, nesta particular modalidade típica, de igual modo se não 
verificaria qualquer inconstitucionalidade por omissão, conhecida que é a 

13 1 – Ao empregador em situação de falta de pagamento pontual de retribuição é aplicável o disposto 
no artigo 313.º. 2 – O acto de disposição do património da empresa praticado em situação de falta de 
pagamento pontual de retribuições, ou nos seis meses anteriores, é anulável nos termos do artigo 314.º. 3 – A 
violação do n.º 1 é punida com pena de prisão até 3 anos, sem prejuízo de pena mais grave aplicável ao caso.
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ampla latitude do legislador infraconstitucional na concreta configuração 
de tipos legais de delito, o que vem sendo afirmado por uma jurisprudência 
constante do Tribunal Constitucional.

Quanto ao mais, por remissão expressa do n.º 3 para o n.º 1, do art. 324.º, 
do CT, valem aqui as considerações que fizemos aquando da análise do  
art. 313.º do mesmo Código.

Interessante é ainda a previsão do n.º 2, do art. 324.º, na medida em que 
consagra a cumulação da tutela penal com a civil e, bem assim, saliente-se a 
excepcionalidade do regime da anulabilidade: invocação por qualquer inte-
ressado e atribuição de legitimidade (activa) extraordinária às estruturas de 
representação colectiva dos trabalhadores.

D) Violação da autonomia ou independência sindical, ou por acto  
        discriminatório

O art. 407.º do CT14 exige uma leitura conjugada com o art. 405.º do mesmo 
diploma, no que vem sendo já um lugar-comum na hermenêutica destes deli-
tos. O bem jurídico protegido assome com grande clareza: o asseguramento 
das condições do livre exercício da liberdade sindical (em sentido amplo), 
proibindo-se qualquer tentativa de ingerência na independência dessas estru-
turas representativas dos trabalhadores, na sua organização, gestão e finan-
ciamento (n.º 1, do art. 405.º). Por outro lado, o tipo objectivo abrange ainda 
todas as condutas dos empregadores – por acção ou omissão – destinadas a 
«(…) individualmente ou através das suas associações, promover a constitui-
ção, manter ou financiar o funcionamento, por quaisquer meios, de estruturas 
de representação colectiva dos trabalhadores ou, por qualquer modo, intervir 
na sua organização e gestão, assim como impedir ou dificultar o exercício dos 
seus direitos.». É a essência do movimento representativo dos trabalhadores, 
da sua auto-organização e plena autonomiza que recebe protecção crimi-
nal, ciente de que esta é também apta a proteger o bem mais precioso dessas  

14 1 – A entidade que viole o disposto nos n.ºs 1 ou 2 do artigo 405.º ou no artigo anterior é punida com 
pena de multa até 120 dias. 2 – O administrador, director, gerente ou outro trabalhador que ocupe lugar 
de chefia que seja responsável por acto referido no número anterior é punido com pena de prisão até  
1 ano. 3 – Perde os direitos específicos atribuídos por este Código o dirigente ou delegado sindical que seja 
condenado nos termos do número anterior.
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estruturas: a sua independência face aos habitualmente parceiros tensionais 
nas relações laborais. 

Estamos em face de um crime específico próprio, de execução vinculada 
(o resultado tem de se atingir, através de um facere ou de um omittere, por 
uma das formas assinaladas nos n.ºs 1 e 2, do art. 405.º), sendo o delito for-
mal (basta a mera conduta destinada a pôr em crise a autonomia sindical para 
que o crime se ache consumado) e de perigo (consideramos que, in casu, bem 
quadra a categoria de perigo abstracto-concreto, pois deve ser dada a possi-
bilidade aos empregadores de afastarem a presunção inilidível de perigo no 
concreto caso, assim se salvaguardando a antecipada tutela criminal e com-
patibilizando-a com as vantagens de tal prova, no que é uma concretização 
mais perfeita da proporcionalidade). 

Na interpretação do n.º 2, do art. 407.º é útil para o preenchimento do 
conceito de «lugar de chefia» a noção de «posição de liderança» do art. 11.º, 
n.º 4, do CP. O n.º 3 consagra uma pena acessória sujeita ao princípio geral 
do art. 65.º do CP.

Pode existir, em algumas circunstâncias concretas, um concurso aparente 
com o delito de coacção ou de discriminação, ambos resolvidos através dos 
critérios gerais da especialidade, cedendo as disposições do CP em face da  
do CT.

E) Retenção de quota sindical

O art. 459.º do CT é norma perfeitamente dispensável e que mereceria revo-
gação em posterior revisão do Código. Na verdade, o próprio comando limita-
-se a estabelecer que «[o] empregador que retiver e não entregar à associação 
sindical a quota sindical cobrada é punido com a pena prevista para o crime 
de abuso de confiança.». A tal resultado já se chegaria por via do art. 205.º do 
CP, pelo que o art. 459.º do CT é mais uma norma remissiva e com preten-
sões esclarecedoras (desnecessárias, embora). Nada de específico há a assi-
nalar quanto ao delito para o qual o CT remete, tratando-se de uma coisa 
móvel entregue pelo trabalhador ao empregador, sem qualquer alteração ao 
nível do título translativo de propriedade e cuja inversão este último opera, 
integrando o que lhe não pertencia a qualquer título no respectivo patrimó-
nio. O empregador é um mero veículo para que a quota sindical chegue ao 
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seu destinatário, em função da maior comodidade, para o trabalhador, de um 
desconto imediato no seu salário.

O bem jurídico protegido é a propriedade (neste caso, das organizações 
sindicais), encontrando-nos perante um delito específico impuro, material, de 
execução livre e de dano. No tocante ao princípio da oficialidade, em princípio, 
o mesmo é semipúblico, embora com eventual aplicação da agravação do 
n.º 5, do art. 205.º do CP (crime público). Existe ainda a possibilidade de 
preenchimento do abuso de confiança agravado do n.º 4, do art. 205.º do CP 
(crime público), admitindo-se a extinção da responsabilidade penal se houver 
restituição (art. 206.º, n.º 1, do CP); nas outras modalidades típicas, existe 
atenuação especial obrigatória (art. 206.º, n.º 2, do CP).

F) Violação da proibição do lock-out

O art. 544.º, n.º 1, do CT define lock-out como «(…) qualquer paralisação total 
ou parcial da empresa ou a interdição do acesso a locais de trabalho a alguns 
ou à totalidade dos trabalhadores e, ainda, a recusa em fornecer trabalho, 
condições e instrumentos de trabalho que determine ou possa determinar a 
paralisação de todos ou alguns sectores da empresa, desde que, em qualquer 
caso, vise atingir finalidades alheias à normal actividade da empresa, por 
decisão unilateral do empregador.». O n.º 2 do preceito proíbe in limine esta 
prática, em linha com o art. 57.º, n.º 4, da CRP. Trata-se, assim, de um limite 
inultrapassável à garantia da prestação laboral.

Este tipo legal de crime visa proteger os direitos e expectativas dos traba-
lhadores ao posto de trabalho e à manutenção da relação laboral (indirecta-
mente, também, os interesses da economia nacional, embora sem autonomia 
suficiente para estarmos perante um delito pluriofensivo). A norma radica 
ainda no reconhecimento da inexistência, em geral, de igualdade de armas 
entre os trabalhadores (direito à greve) e empregadores, sendo que, como  
elemento implícito do tipo objectivo, se deverá divisar a existência de uma situa-
ção de conflito laboral15.

15 Embora não usando a expressão técnico-dogmática, é para nós claro que a jurisprudência se 
manifesta em idêntico sentido. Assim: ac. do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) de 16/12/1987: 
I – Só se configura como lock-out o encerramento de um estabelecimento ou a impossibilitação de acesso 
dos trabalhadores ao mesmo, sem se providenciar pela manutenção dos postos de trabalho, se tal ocorrer 
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Em função das formas típicas constantes da definição da remissão intra-
-sistemática, o crime pode ser praticado por acção ou omissão, sendo um delito 
específico puro. Na modalidade de paralisação total ou parcial da empresa, 
estamos em face de um resultado lesivo do bem jurídico que, por isso, se auto-
nomiza da conduta, falando-se em crime material e de dano, o que levanta 
o problema da imputação objectiva, a solucionar nos quadros das moder-
nas «teorias da conexão do risco» (veja-se que o art. 10.º, n.º 1, do CP alude 
ao seu segundo escalão, a «teoria da adequação», não apenas de um prisma 
literal, mas também tendo em conta o momento da aprovação do diploma 
e a concepção mais celebrada à época). Na modalidade (activa) de interdi-
ção de acesso, estamos igualmente perante um crime formal e de perigo.  
A recusa em fornecer trabalho e outras condições e instrumentos de traba-
lho, de igual modo não exige a produção de um resultado externo-objectivo 
distinto da conduta, nem uma efectiva lesão do bem jurídico (a parte in fine 
da noção citada é clara na disjuntiva), pelo que nos mantemos no domínio de 
modalidades formais e de perigo.

G) Delitos relacionados com a greve

Visando recobrir com o manto juscriminal a protecção constitucio-
nal do direito à greve16 (art. 57.º, n.ºs 1 a 3, da CRP), os artigos 535.º17,  

tendo por origem um conflito de ordem laboral, e no intuito de, exercendo coacção sobre os trabalhadores 
afectados pela paralisação, obter determinada vantagem nesse conflito. II – Não se verifica a infracção 
(…) quando o encerramento de um estabelecimento de ensino, com substituição das fechaduras, esteve 
directamente relacionado com razões de saúde da sua gestora e directora e depois de esta não ter conseguido 
acordo com os trabalhadores por divergências na determinação do preço, no sentido de lhes transmitir 
o estabelecimento, os quais chegam a celebrar escritura de constituição de uma cooperativa, para esse 
efeito. (…). Na mesma senda, cf. o ac. do Tribunal da Relação do Porto (TRP) de 21/12/2005: 
O lock-out só configura ilícito penal quando constitui forma de exercer pressão sobre os trabalhadores 
para tentar solucionar um conflito colectivo de trabalho. Do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), 
no mesmo sentido, cf. arestos de 4/2/1987 e de 28/6/1995. 
16 Por todos, cf. Francisco Liberal Fernandes, A obrigação de serviços mínimos como técnica 
de regulação da greve nos serviços essenciais, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, e, do mesmo autor, 
«Da incriminação da greve à incriminação dos actos anti-sindicais», in: André Lamas Leite 
et al. (coord.), Infrações económicas e financeiras: estudos de Criminologia e Direito, Coimbra: Coimbra 
Editora, 2014, pp. 699-711.
17 Artigo 535.º (Proibição de substituição de grevistas) 1 – O empregador não pode, durante a greve, 
substituir os grevistas por pessoas que, à data do aviso prévio, não trabalhavam no respectivo estabe-
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540.º18 e 543.º19 do CT consagram um programa tutelar cujo tipo objectivo 
se reconduz a eliminar os obstáculos a esse livre exercício – substituição dos 
grevistas; contratação de empresa para esse fim; coacção, prejuízo ou dis-
criminação por adesão à greve. Como deve suceder sempre que o legislador 
penal intervém, estas são as modalidades prototípicas através das quais os 
empregadores visam obviar ao que consideram ser efeitos nefastos para as 
suas empresas e respectiva obtenção de lucro. Devido às exigências do prin-
cípio da legalidade criminal, se a específica actuação da entidade patronal se 
não achar recoberta por qualquer um dos comportamentos descritos naque-
les incisos do CT, inexiste delito (art. 29.º, n.º 1, da CRP, e art. 1.º, n.º 1, do CP). 
Saliente-se que a norma é essencial, mesmo em face de outras com as quais 
se pode situar em relação de concurso aparente, como a do art. 154.º do CP, 
de preenchimento mais exigente, de tal modo que se pode dizer que entre 
ambas intercede, em regra, uma relação de alternatividade, visto que a factuali-
dade segregada pela vida social ou é assemelhável à matéria proibida do CT 
que ora se analisa, ou ao citado art. 154.º do CP.

As modalidades típicas são praticáveis apenas por acção, excepto nas hipó-
teses de discriminação20 (por facere ou non facere). Estamos em presença de 
delitos específicos puros, materiais, de execução livre e de dano. Cumpre 
ainda salientar que, no domínio da manutenção integral do direito à greve e 
da protecção das suas naturais consequências, a existência de uma dupla tutela 
penal e contra-ordenacional (obviamente que com campos de aplicação dis-
tintos) é bem elucidativa da centralidade do objecto de protecção da norma.

lecimento ou serviço nem pode, desde essa data, admitir trabalhadores para aquele fim. 2 — A tarefa a 
cargo de trabalhador em greve não pode, durante esta, ser realizada por empresa contratada para esse fim, 
salvo em caso de incumprimento dos serviços mínimos necessários à satisfação das necessidades sociais 
impreteríveis ou à segurança e manutenção de equipamento e instalações e na estrita medida necessária 
à prestação desses serviços. (…)
18 Artigo 540.º (Proibição de coacção, prejuízo ou discriminação de trabalhador) 1 – É nulo o acto que 
implique coacção, prejuízo ou discriminação de trabalhador por motivo de adesão ou não a greve. (…)
19 Artigo 543.º (Responsabilidade penal em matéria de greve) A violação do disposto no n.º 1 ou 2  
do artigo 535.º ou no n.º 1 do artigo 540.º é punida com pena de multa até 120 dias.
20 Para uma visão geral sobre o crime de discriminação, tal como se acha prevenido no  
art. 240.º do CP e a partir do qual se retiram variadas hipóteses heurísticas para o problema 
em texto, cf. o nosso «Direito Penal e discriminação religiosa – subsídios para uma visão 
humanista», in: O Direito, 144, 4 (2012), pp. 865-908.
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O art. 535.º do CT configura o aviso prévio da greve como verdadeiro marco 
temporal inultrapassável para o preenchimento do tipo21 ou, dito de outra 
forma, tecnicamente mais exacta, trata-se de uma verdadeira condição objec-
tiva de punibilidade. Donde, se os comportamentos descritos nesse inciso, por 
parte do empregador, forem perpetrados antes da comunicação do dito aviso 
prévio, estamos em face de condutas penalmente atípicas (não cuidando aqui 
de saber se configuram contra-ordenações laborais ou meros ilícitos civis aos 
quais os tribunais de trabalho (onde existirem) devem pôr cobro). O n.º 1, do 
art. 535.º, do CT é claro, no domínio do tipo objectivo, no sentido de abran-
ger os trabalhadores que já se achavam vinculados ao empregador na data do 
aviso prévio e que são deslocados para outros estabelecimentos detidos pelo 
mesmo, ou aqueles que, ex novo, venham a ser contratados para suprir os gre-
vistas22. Note-se que, sob pena de fraude à lei, uma interpretação teleologica-
mente fundada do artigo só consente a hermenêutica segundo a qual o tipo 
objectivo se preenche quer os novos trabalhadores sejam contratados espe-
cificamente para substituir os grevistas, quer (o que corresponderá à grande 

21 Assim, na jurisprudência, cf. o ac. do TRL de 12/7/2007, Proc. n.º 7896/2007-4, Duro 
Mateus Cardoso: I – Atento o [então] art. 596.º do CT, para se verificar a sua previsão tem de haver 
substituição dos grevistas e que essa substituição ocorra durante a greve.  II – O art. 596.º do CT não impede 
que as empresas tomem as medidas de gestão necessárias e adequadas para debelar as consequências do 
exercício do direito à greve, embora essas medidas não possam ter lugar durante a greve, se incidirem sobre 
o trabalho concreto dos grevistas. III – Sendo a greve decretada para o 2.º período de trabalho, durante o 1.º 
a entidade pode ter a trabalhar outros novos trabalhadores com o objectivo de ultrapassar as acumulações 
de serviço resultantes do exercício da greve no 2.º período. No mesmo sentido, da mesma Relação, 
antes dele, já o ac. de 9/11/1983, Proc. n.º 0001402, Leite Ferreira: I – É proibido à entidade 
patronal, durante a greve, substituir os grevistas por pessoas que, à data do seu anúncio, não trabalham 
no respectivo estabelecimento, e desde aquela data admitir novos trabalhadores. II – Todavia, se antes 
do pré-aviso da greve, a mesma entidade patronal já tinha decidido admitir novos trabalhadores, com os 
quais celebrara os respectivos contratos, não comete infracção legalmente punível se essa admissão se vier 
a verificar no período do pré-aviso ou até já em plena greve.
22 Com interesse, nesta matéria, vide o ac. uniformizador do STJ n.º 2/2001, de 30/11/2000, 
Proc. n.º 86/2000, in: Diário da República, I série A, de 18 de Janeiro de 2001: I – Em relação às 
empresas cuja actividade é a prestação de serviços de segurança privada a terceiros, atenta a especificidade 
da organização dessas empresas, deve-se entender, para efeitos da proibição constante do artigo 6.º da Lei 
n.º 65/77, de 26 de Agosto, como “estabelecimento” ou “serviço” o local onde, de acordo com a distribuição 
de serviço organizada pela entidade patronal, estava prevista a apresentação do trabalhador para prestar 
a sua actividade durante a greve. II – Assim, verifica-se a violação daquele artigo 6 com a substituição de 
um trabalhador que aderiu à greve por outro, que, à data do pré-aviso de greve e até ao termo desta, não 
estava previsto trabalhar naquele local.
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generalidade dos casos), caso o não sejam expressis verbis, dizendo-se nos res-
pectivos contratos que ocupam um posto de trabalho (a termo ou sem termo) 
sem qualquer ligação directa ou indirecta ao evento da greve.

O art. 535.º, n.º 2, do CT visa prevenir as hipóteses em que a entidade 
patronal recorre, na substituição de grevistas, a empresas para esse efeito 
contratadas (em regra de trabalho temporário). É de sublinhar que, 
provando-se o conhecimento, por parte da sociedade comercial contratada, 
de que o foi com o fito previsto neste inciso, a mesma se acha igualmente 
incursa em responsabilidade criminal, em regra como co-autora, embora não 
estejam excluídas as hipóteses de instigação (cf. art. 26.º do CP). Outro aspecto 
interessante contende com o facto de essas empresas (terceiras), quanto à 
relação jurídico-laboral, por via do art. 546.º do CT, serem responsáveis 
penalmente, nos termos gerais dos artigos 11.º e 90.º-A, ss., do CP. Não se diga 
que este normativo do CT apenas visa atingir as entidades empregadoras qua 
tale, mas pretende sim atribuir um título de responsabilização criminal a todas 
as pessoas colectivas e entidades equiparadas que comparticipem na prática 
de qualquer dos ilícitos penais prevenidos no CT. Se assim se não entendesse, 
seriam vulneradas as regras básicas da comparticipação criminosa, como se 
criaria uma situação materialmente desigual e, por isso, inconstitucional, de 
somente responsabilizar a entidade patronal e não as pessoas colectivas que 
com esta celebram qualquer acto jurídico com o desiderato de cometerem 
um delito. Como é evidente, não releva, nesta discussão, a comunicabilidade 
das circunstâncias do art. 28.º do CP, visto não nos encontrarmos em 
situações em que as características de um dos agentes do crime bastam para 
se “propagarem” aos demais em que tais características se não verificam, o 
que se exige, de entre outros motivos, uma vez mais, por razões ínsitas ao 
art. 13.º da CRP e às exigências preventivas especiais e gerais que as reacções 
criminais sempre devem almejar (cf. art. 40.º, n.º 1, do CP). Uma última palavra 
para a 2.ª parte, do n.º 2, do art. 535.º do CT, porquanto a mesma consagra 
uma verdadeira causa de atipicidade da conduta (princípio constitucional 
da ponderação de interesses). Para a sua compreensão impõe-se a consulta 
dos artigos 537.º e 538.º do CT, e da Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, a qual «cria 
no ordenamento jurídico alguns mecanismos destinados a proteger o utente 
de serviços públicos essenciais». Na verdade, sempre que os trabalhadores 
em greve não assegurem os «serviços mínimos necessários à satisfação das  
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necessidades sociais impreteríveis ou à segurança e manutenção de 
equipamento e instalações e na estrita medida necessária à prestação desses 
serviços», a contratação de trabalhadores por via de empresas terceiras 
não assume qualquer relevância penal, visto que o legislador, na própria 
norma, sopesou os interesses em tensão e deu primazia à manutenção do 
asseguramento de serviços que se afiguram essenciais para a vida comunitária. 
Diremos mesmo que, em tais domínios, nasce mesmo uma obrigação para a 
entidade patronal de promover essa substituição de grevistas – sem prejuízo do 
regime da requisição civil23 –, pelo que, tal não sucedendo, não está afastada, 
para além de outros títulos de responsabilidade, que o empregador venha a 
responder em processo-crime pelos delitos omissivos impuros em relação 
aos quais seja possível estabelecer a imputação objectiva entre o non facere da 
entidade patronal e os resultados lesivos de bens jurídico-penais derivados 
do incumprimento das regras dos serviços mínimos.

O art. 540.º do CT, conjugado com o art. 544.º, para além de cristalizar 
a sanção jurídico-civil da nulidade, criminaliza «o acto que implique coac-
ção, prejuízo ou discriminação de trabalhador por motivo de adesão ou não 
a greve». Apesar de o tipo legal usar a palavra «acto», nada impede que o 
mesmo seja cometido por via omissiva, sendo tal particularmente visível na 
causação de um prejuízo e na discriminação (não estando eliminada, todavia, 
a possibilidade da sua consumação por um non facere também na coacção).  

23 Cf. Decreto-Lei n.º 637/74, de 20 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 23-A/79,  
de 14 de Fevereiro. Na falta de disposição penal expressa neste diploma, o seu incumprimento 
configura o crime de desobediência simples, se cumpridas todas as condições do art. 348.º, 
n.º 1, al. b), do CP, não se divisando de que modo as normas constitucionais do direito à greve 
impeçam esta criminalização, porquanto a requisição civil também tem cobertura consti-
tucional, acha-se devidamente regulada e balizada, porventura até com parâmetros mais 
exigentes do que hoje seriam consagrados, atenta a circunstância da proximidade temporal 
de tal legislação em face da Revolução de 1974. Também não é argumento o facto de tal legis-
lação não ter expressamente previsto o crime de desobediência, na medida em que existe o 
princípio da unidade da ordem (ou do sistema) jurídica. Ponto é que exista a cominação da al. 
b), do n.º 1, do art. 348.º, do CP, no diploma governamental que ordena a requisição civil. Sem 
essa advertência não existirá, de facto, qualquer responsabilidade criminal dos trabalhadores 
que incumpram a ordem legítima de autoridade emanada de quem de Direito e no escrupu-
loso respeito pelos condicionalismos da Lei aplicável. Concordamos, pois, com a opinião já 
expressa por António Monteiro Fernandes, A lei e as greves. Comentários a dezasseis artigos 
do Código de Trabalho, Coimbra: Almedina, p. 153. Em sentido contrário, Francisco Liberal 
Fernandes, A obrigação…, pp. 600-601.
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Regista-se um concurso aparente, na modalidade de consunção pura, sempre 
que a conduta do empregador preencha, igualmente, os correspondentes deli-
tos do CP, aplicando-se, portanto, a norma (e a sanção) indicada neste último 
corpo legislativo. De salientar que o prejuízo a que alude o art. 540.º, n.º 1, do 
CT não é apenas patrimonial (lucros cessantes e danos emergentes), podendo 
assumir a feição não patrimonial (compensação). Estaremos no domínio da 
responsabilidade civil extraobrigacional, que se transmuta, para este efeito, 
em responsabilidade criminal, o que não afasta – bem é de ver – a dedução 
do pedido indemnizatório civil em processo penal, como regra, em obediên-
cia ao princípio da adesão. Assim, esta norma acaba por prever um programa 
tutelar de largo espectro, que se não observa, como regra, nos direitos dos 
trabalhadores inscritos na Constituição, como direitos económicos, sociais e 
culturais. Para além da declaração da invalidade (na forma mais grave de nuli-
dade) do comportamento do empregador, existe responsabilidade criminal  
(e muitas vezes não a que resulta do art. 543.º do CT, mas a da correspondente 
norma do CP) e civil (extraobrigacional), não se confundindo esta última com 
a dita nulidade. Estamos em face de duas fontes das obrigações (incumpri-
mento contratual e responsabilidade civil extraobrigacional ex delicto), pelo 
que inexiste qualquer punição (civil) dupla, vedada pela Lei Fundamental e 
pela lei ordinária. Tudo, portanto, no sentido de demonstrar à comunidade 
a importância do bem jurídico protegido pelo segmento constituído pelos 
artigos 540.º, n.º 1, e 543.º do CT.

Cela va de soi que essencial ao preenchimento do tipo objectivo é a ligação 
directa entre o comportamento proibido e a adesão do trabalhador à greve, 
pelo que, bem vistas as coisas, se tem de provar esta conexão em sede do pro-
blema geral da imputação objectiva. O tipo subjectivo, por seu turno, aponta 
para a punição somente a título de dolo (em qualquer uma das suas modali-
dades), em linha com a regra geral do art. 13.º do CP.

Dificilmente se configuram tipos justificadores, desde logo na medida 
em que não estamos em face de um bem jurídico sensivelmente superior 
se o empregador argumentar que actuou nos termos do n.º 1, do art. 540.º 
do CT para, p. ex., assegurar a manutenção do funcionamento da empresa 
ou para garantir necessidades sociais impreteríveis. Na verdade, ao invés da 
2.ª parte, do n.º 2, do art. 535.º, do CT, o citado inciso não faz referência 
a qualquer causa de atipicidade, não sendo de sufragar a tese equacioná-
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vel de aplicação analógica (permitida – cf. art. 1.º, n.º 3, do CP) do inciso 
com que se inicia esta oração, uma vez que os interesses em causa no art. 
540.º, n.º 1 contendem com a liberdade pessoal, o património ou a garantia 
da não vulneração do art. 13.º da Lei Fundamental, na vertente da proibi-
ção da não-discriminação, que o legislador considerou mais importante que 
as razões subjacentes à manutenção dos serviços mínimos. O que fica dito 
não obsta à responsabilidade prevista para os trabalhadores que violem o 
definido na legislação supra referida quanto ao inadimplemento dos serviços  
mínimos.

Uma última referência no tangente à pena aplicável, de multa até 120 dias, 
e que, comparada com o art. 545.º do CT, é bem demonstrativa da protecção 
constitucional do direito à greve e da proibição do lock-out (prisão até 2 anos 
ou multa até 240 dias). Assim, o art. 543.º do CT admite a dispensa de pena 
do art. 74.º do CP e, antes disso, o arquivamento em caso de dispensa de pena 
do art. 280.º do CPP. De modo algo incongruente com o já analisado plano de 
protecção de largo espectro que encerra o art. 543.º do CT, a tentativa não é 
punível (cf. art. 23.º, n.º 1, do CP).

H) Desobediência qualificada

O art. 547.º do CT24 prevê um típico delito de desobediência, cujo bem jurídico 
é a autonomia funcional do Estado (in casu, dos serviços competentes na área 
laboral), entendendo-se esta como aquele conjunto de poderes-deveres titula-
dos pelo Estado (em sentido amplo) e que são essenciais ao cumprimento das 
suas atribuições, i. é, a necessidade de o Estado não encontrar estorvos ilegais 
à sua concreta actuação, antes se cumprindo o mandamento jusconstitucional 
de que todas as pessoas singulares ou colectivas (públicas e privadas) cola-
borem nas diversas actuações do Estado destinadas ao exercício lícito desse 
quadro funcional. Em obediência ao art. 348.º, n.º 2, do CP, e reforçando o 
princípio da unidade da ordem jurídica, só estaremos perante desobediência  

24 (Desobediência qualificada) Incorre no crime de desobediência qualificada o empregador que: a) Não 
apresentar ao serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral documen-
to ou outro registo por este requisitado que interesse ao esclarecimento de qualquer situação laboral; b) 
Ocultar, destruir ou danificar documento ou outro registo que tenha sido requisitado pelo serviço referido 
na alínea anterior.



NÓTULAS SOBRE OS TIPOS LEGAIS DE CRIME PREVISTOS NO CÓDIGO DO TRABALHO

205

qualificada quando uma norma a qualifique como tal, em virtude de uma 
acrescida censurabilidade em termos de ilicitude e/ou culpa (nas hipóteses 
do art. 547.º do CT são essencialmente razões de acrescida ilicitude que jus-
tificam uma moldura penal abstracta mais gravosa e que se retira do indi-
cado art. 348.º, n.º 2, do CP, ou seja, prisão até 2 anos ou multa até 240 dias).

A fattispecie recoberta pela al. a) só pode ser praticada por omissão, neste 
caso, pura (dado se achar expressamente prevista na Lei e não resultar do prin-
cípio geral de equiparação da acção à omissão do art. 10.º, n.º 1, do CP, a que 
sempre acrescerá o preenchimento de, ao menos, um concreto dever legal de 
garante do n.º 2). Estamos em face de um delito específico impuro ou impró-
prio, formal e de dano (visto que a mera não entrega já lesa o bem jurídico 
identificado). As situações da vida social a que alude o n.º 2, do art. 547.º do 
CT podem ser perpetradas por acção ou omissão, configurando igualmente 
uma modalidade delitual específica impura, formal, na modalidade de ocul-
tação, e material nas de destruição ou danificação, sendo, igualmente, atento 
o bem jurídico, um delito de dano.

Não são de eliminar in totum eventuais casos de estado de necessidade, em 
especial desculpante (art. 35.º do CP) ou de conflito de deveres (justificante 
– art. 36.º, n.º 1, do CP – ou desculpante – aplicação analógica do art. 35.º do 
mesmo Código). Registe-se a ausência de punibilidade da tentativa (art. 23.º, 
n.º 1, do CP) e a possibilidade de comunicabilidade das circunstâncias em 
caso de comparticipação (art. 28.º do mesmo diploma).

3. Síntese conclusiva

Do caminho percorrido ressalta clara a centralidade de um estudo multi-
disciplinar destes tipos legais de crime, cuja matéria de proibição é, amiúde, 
construída por referência intra-sistemática a normativos não penais do CT. 
Por outro lado, entendemos por adequada a tutela sancionatória criminal 
conferida aos bens jurídicos essenciais que, na matéria jusconstitucional dos 
direitos e deveres dos trabalhadores, é conferida pelo CT (artigos 53.º, ss., da 
CRP), por certo marcada por uma dada posição ideológica a que o Direito do 
Trabalho nunca pode fugir, mas que em nada bolem com o carácter de ultima 
ratio do Direito Penal, nem com os princípios de necessidade, carência e dig-
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nidade criminais, existindo sempre – como deve – um adequado referencial 
axiológico-constitucional.

A dispersão das normas criminais e, em alguns aspectos, certas deficiências 
sistemáticas são aspectos a melhorar, bem como as contadas e estudadas 
sobreposições com o CP, nunca benéficas no trabalho concreto de aplicação 
do Direito. Acresce que dificilmente se pode considerar que estamos em face 
de Direito Penal secundário, mesmo no âmbito dos preceitos atinentes ao 
direito à greve e à proibição do lock-out, uma vez que consideramos que os 
valores que lhes estão subjacentes se acham já suficientemente interiorizados 
na consciências axiológica comunitária, não se podendo argumentar com a 
não inclusão no CP para defender posição contrária, por não ser esse o critério 
distintivo entre o Direito Penal Clássico ou de Justiça e o Secundário, por uma 
banda, e, por outra, na medida em que a sistematização das normas é um mero 
indício classificatório tendencial. Bastaria lembrar que o CP espanhol (artigos 
311 a 318: «delitos contra os direitos dos trabalhadores»), inter alia, consagra 
os crimes laborais, nada se perdendo que o mesmo acontecesse no nosso país. 
Em consequência, muito dificilmente se podem configurar hipóteses de erro 
sobre a ilicitude censurável (art. 17.º, n.º 2, do CP), visto que o não censurável 
se aproxima, na prática, de uma verdadeira inimputabilidade do agente  
(art. 17.º, n.º 1, do mesmo diploma). Afastadas estão, também, as hipóteses de 
erro sobre as proibições a que alude o art. 16.º, n.º 1, 2.ª parte, do CP.

De elogiar, por fim, a existência de responsabilidade criminal das pes-
soas colectivas e entes equiparados que, depois da reforma de 2007 do CP, 
mais ajuda a aproximar os delitos em estudo do Direito Penal Clássico, bem 
como a necessidade, neste particular, de desenvolver técnicas de compliance, 
as quais poderiam passar, em nosso entender, por normas similares às do art. 
31 bis, 2 a 5, do CP espanhol, o qual consagra «isenção de responsabilidade»  
(entre nós, poderia corresponder à dispensa de pena ou mesmo a uma cláusula de 
não punibilidade da conduta) às pessoas colectivas (maxime, sociedades comer-
ciais) que implementem e tenham em funcionamento real esses programas de 
cumprimento, como forma de não deixar essas pessoas tanto à mercê – como 
se acham hoje – do comportamento das pessoas singulares que ocupam os 
seus cargos sociais, em «posições de liderança».


