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 (Infracção de regras de construção, dano em instalações e perturbação de 
serviços) 

 

 1 - Quem: 

 a) No âmbito da sua actividade profissional infringir regras legais, regulamentares 
ou técnicas que devam ser observadas no planeamento, direcção ou execução de 
construção, demolição ou instalação, ou na sua modificação ou conservação; 

 (…) 

 e criar deste modo perigo para a vida ou para a integridade física de outrem, ou 
para bens patrimoniais alheios de valor elevado, é punido com pena de prisão de 
1 a 8 anos. 

 2 - Se o perigo referido no número anterior for criado por negligência, o agente é 
punido com pena de prisão até 5 anos. 

 3 - Se a conduta referida no nº 1 for praticada por negligência, o agente é punido 
com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. 

Artigo 277º do Código Penal 
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 Tipo legal inserido no Capítulo III – dos crimes de perigo comum - do Título 
IV – dos crimes contra a vida em sociedade – da Parte Especial do Código 
Penal. 

 

 Crime de perigo comum – pune-se o perigo e não o dano, razão porque a 
moldura penal não é excessivamente elevada. 

 

 Razão de ser da punição do perigo – o dano a ocorrer poderá assumir 
proporções não raro catastrófico. 

 

 Perigo – estado irregular, de acordo com o qual a verificação do dano se 
torna provável. 

 

 Perigo –  para a vida, integridade física de outrem ou para bens 
patrimoniais alheios de valor elevado (actualmente, aquele que exceder € 
5.100,00). 

 

 Perigo concreto - é necessário fazer a prova, em cada caso, de um perigo 
comum verificado de facto. 

 

Generalidades 



DIAP de Lisboa Filomena Rosado – Procuradora-Adjunta 

 A vida 

 

 A integridade física 

 

 O património de outrem 

O Bem Jurídico Protegido 
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 Acção típica: a violação de regras legais, regulamentares ou técnicas, que 

devam ser observadas nas várias fases de construção (crime de violação de 

dever), criando essa desatenção um perigo para bens jurídicos fundamentais 

(resultado de perigo).  

 

 Faz-se apelo a normas de natureza não penal para o preenchimento deste 

tipo legal (norma penal em branco) – regras da arte da construção. As regras 

técnicas podem ter fundamento na lei, em regulamento ou em usos 

profissionais. 

 

 Excluídos do objecto da acção típica ficam todos aqueles trabalhos que pela 

sua simplicidade não exigem o cumprimento de quaisquer regras técnicas. 

 

O Tipo Objectivo de Ilícito 
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 A acção típica respeita a qualquer fase da obra (planeamento, execução e/ou 

a direcção da obra). 

 

 A conduta típica pode traduzir-se numa acção ou omissão (conduta omitida 

pelo agente é previsivelmente apta para evitar o resultado. 

 

 Objecto da acção típica: a construção (de um edifício novo ou o seu 

alargamento, melhoramento ou conservação), a demolição (total ou parcial) e 

a instalação. 

  

 Abrange quer a construção principal, quer as obras laterais ou auxiliares. 

 

O Tipo Objectivo de Ilícito 
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 É agente deste crime quem actua no exercício da sua profissão ou ofício, ou 

seja, quem participa na construção, demolição, instalação ou modificação 

como planeante, director ou executante (delito específico que exige especiais 

qualidades pessoais do agente). 

 

 Cada uma das pessoas que intervém nestas diferentes fases (planeamento, 

execução e direcção) torna-se responsável pela violação de regras vigentes 

nos sectores respectivos e pela consequente criação de perigo para a vida, a 

integridade física ou bens patrimoniais alheios de valor elevado. 

 

 Para haver responsabilização do agente a conduta deve ser adequada a 

provocar o resultado. Esta adequação (nexo de causalidade) assenta na ideia 

de previsibilidade.  

 
 

 

 

O Tipo Objectivo de Ilícito 
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 Para se responsabilizar alguém criminalmente também é necessário o 

preenchimento da vertente subjectiva do tipo, sob a forma de dolo ou sob a 

forma de negligência. 

 

 Artigo 14º do Código Penal 

 (Dolo) 
 1 - Age com dolo quem, representando um facto que preenche um tipo de 

crime, actuar com intenção de o realizar. 

 2 - Age ainda com dolo quem representar a realização de um facto que 

preenche um tipo de crime como consequência necessária da sua 

conduta. 

 3 - Quando a realização de um facto que preenche um tipo de crime for 

representada como consequência possível da conduta, há dolo se o 

agente actuar conformando-se com aquela realização. 
 

 . 

 

 

 

O Tipo Subjectivo de Ilícito 
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 Artigo 15º do Código Penal 

     (Negligência) 
 

 Age com negligência quem, por não proceder com o cuidado a que, 

segundo as circunstâncias, está obrigado e de que é capaz: 

 

 a) representar como possível a realização de um facto que preenche um 

tipo de crime mas actuar sem se conformar com essa realização; ou 

 

 b) não chegar sequer a representar a possibilidade de realização do facto. 

 

O Tipo Subjectivo de Ilícito 
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 A punição da negligência é excepcional; só ocorre quando a lei 
expressamente a prevê e pressupõe a violação de um dever de 
cuidado. 
 

 O tipo subjectivo apresenta uma estrutura tripartida: 
 

 Prevê-se o cometimento doloso da conduta (nº 1); 

 

 Prevê-se o cometimento negligente da conduta (nº 3); e 

 

 Prevê-se o cometimento doloso da conduta, com imputação negligente 
do perigo causado (nº 2) – situação mais frequente na prática judiciária. 

 
 

O Tipo Subjectivo de Ilícito 
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 Artigo 22º 

 (Tentativa) 
 

 1 - Há tentativa quando o agente praticar actos de execução de um crime que 

decidiu cometer, sem que este chegue a consumar-se. 

 

 2 - São actos de execução: 

 

 a) Os que preencherem um elemento constitutivo de um tipo de crime; 

 b) Os que forem idóneos a produzir o resultado típico; ou 

 c) Os que, segundo a experiência comum e salvo circunstâncias 

imprevisíveis, forem de natureza a fazer esperar que se lhes sigam actos das 

espécies indicadas nas alíneas anteriores. 

 

A Tentativa 
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 A tentativa só se coloca em relação ao crime doloso do nº 1 do artigo 277º. 

 

 Se a consumação supõe o preenchimento de todos os elementos típicos, e 

por conseguinte, não só a conduta do agente, como a ocorrência do perigo 

concreto, o termo da execução tem lugar quando termina o comportamento 

dirigido à criação do perigo, sendo possível falar de tentativa desde o início 

da execução material até à ocorrência do perigo. 

 

A Tentativa 
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 Artigo 285º do Código Penal 

 (Agravação pelo resultado) 

  

 Se dos crimes previstos nos artigos 272º, 273º, 277º, 280º, ou 282º a 284º 

resultar a 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. 

Agravação pelo Resultado 
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 Artigo 286º do Código Penal 

 (Atenuação especial e dispensa de pena) 

  

 Se, nos casos previstos nos artigos 272º, 273º, 277º, ou 280º a 284º, o agente 

remover voluntariamente o perigo antes de se ter verificado dano considerável, a 

pena é especialmente atenuada ou pode ter lugar a dispensa de pena.  

 

 visa permitir a possibilidade de o agente poder gozar de uma atenuação ou 

mesmo de dispensa da pena, caso “desista”. 

 

 pretende-se evitar a lesão efectiva da vida, integridade física ou bens jurídicos 

patrimoniais de valor elevado.  

Atenuação Especial 
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 Inscreve-se também no âmbito do Direito sancionatório, mas as sanções 
que prescreve, contrariamente às do Direito Criminal, não visam punir, mas 
antes ressarcir ou compensar (obrigação de indemnizar). 

 

 

 Interessa-nos a responsabilidade civil extra-contratual: a que assenta na 
violação de bens ou interesses de terceiros juridicamente tutelados, sem ter 
como pressuposto qualquer vínculo contratual prévio. 

 

  

 

Responsabilidade Civil 
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Artigo 483º do Código Civil 

 (Princípio Geral) 
 

 1. Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de 

outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios 

fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação. 

 

 2. Só existe obrigação de indemnizar independentemente de culpa nos 

casos especificados na lei. 

 

Responsabilidade Civil 
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 Pressupostos da responsabilidade civil:  
 

      1. ilicitude (contrariedade à ordem jurídica); 

 

        2. culpa (dever de o agente agir de outra forma e capacidade e possibilidade 
      de seguir esse dever); 

 

       3. dano; e 

 

       4. nexo de causalidade (entre a conduta ilícita e o dano). 

 

 

 

Responsabilidade Civil 
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 Provimento nº 16/2008, de 19 de Setembro de 
2008 

 

 Pondera que nalgumas investigações a apreciação dos factos e da 
prova recolhida depende da intervenção e coadjuvação de pessoas 
com especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos; 

 

 Cria o Gabinete de Perícias e Consultoria Técnica do DIAP de 
Lisboa, o qual agrega os Assessores Militares do Ministério Público 
e as seguintes pessoas, por área de especialização: 

 (…) 

 Infracção das Regras de Construção (acidentes na construção civil): 

• José Eduardo Marçal Ruivo da Silva, Lic. em Eng.ª Civil pelo IST (…) 

 

 As pessoas indicadas no Provimento, com excepção dos 
Assessores Militares, que têm as suas funções delimitadas na lei, 
devem ser nomeadas consultores técnicos ou peritos nos 

inquéritos, nos termos da legislação processual penal. 

A Experiência do DIAP de Lisboa 
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 Provimento nº 16/2008, de 19 de Setembro de 2008 

 
 A responsabilidade pelo pagamento dos honorários e despesas 

por intervenção processual como consultor técnico ou perito é da 
responsabilidade do Instituto de Gestão Financeira e de Infra-
Estruturas da Justiça. 

 

 As pessoas indicadas no Provimento poderão igualmente 
colaborar com a Direcção do DIAP na área da intelligence, 
poderão ser chamadas para estarem presentes em diligência de 
inquérito, no sentido de assessorar os Magistrados do MP, e na 
preservação na recolha da prova e, outrossim, poderão propor à 
Direcção a realização de acções de formação. 

 

No caso de realização de buscas em que seja expectável a 
apreensão de documentos e/ou material relativamente aos quais 
se preveja vir a ser necessária a realização de perícia, os Exmºs 
Peritos/Consultores Técnicos deverão participar nessas 
diligências, de modo a garantir a eficácia da perícia e a 
preservação do apreendido.   

 

A Experiência do DIAP de Lisboa 


