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Circular n.º 55/2021 Estatuto de “vítima”; e, do Estatuto de “vítima especialmente 
vulnerável”.  
As vítimas do crime de violência doméstica.   

 

 Está a tornar-se mais um “problema” para os Empregadores: o 

trabalhador/a que, lá em sua casa, resolveu andar à bofetada com esposa/marido. Quem 

“paga” a cena: pois o andarilho do costume: o “patrão”, que nada tem a ver com o caso! – 

Explicamos:  

Tudo começou com a previsão no Código Penal do crime de “violência 

doméstica”, no Artigo 152, que refere em especial,  

“ 1 – Quem, de modo reiterado ou não, infligir maus tratos físicos ou psíquicos, 

incluindo castigos corporais, privações da liberdade e ofensas sexuais:  

a) Ao cônjuge ou ex-cônjuge; 

b) A pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha 

mantido uma relação de namoro ou uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que 

sem coabitação;  

c) A progenitor de descendente comum em 1.º grau; ou 

d) A pessoa particularmente indefesa, nomeadamente em razão da idade, deficiência, 

doença, gravidez ou dependência económica, que com ele coabite;  

é punido com pena de prisão de um a cinco anos, (etc.)”. 

Ora, embora toda a gente, de bons princípios, esteja de acordo com a 

solução, aconteceu que o Estado, --- o tal que é omnipresente sempre que lhe convém… ---, 

resolveu “arranjar” quem solucionasse o problema da “vítima”. E, vai daí,  

Lembrou-se da “solução” mais fácil: o “patrão” da vítima que resolva o 

problema! – E, vai daí, introduziu no Código do Trabalho/versão 2009, o Artigo 195, que tem 

o título: “Transferência a pedido do trabalhador”. E, vai daí, “arranjou”, impondo, esta 

solução: 

“ 1 - O trabalhador vítima de violência doméstica tem direito a ser transferido, 

temporária ou definitivamente, a seu pedido, para outro estabelecimento da empresa, 

verificadas as seguintes condições: 

a) Apresentação de queixa-crime; 

b) Saída da casa de morada de família no momento em que se efective a 

transferência”. 

e, num n.º 2, desse artigo que o “patrão”, “…com fundamento em exigências imperiosas”, --- 

que ninguém sabe onde começam ou acabam, à vontade do juíz ---, apenas, “…pode adiar” a 

solução, imposta. Repare: adiar… e não mais! 

Ora, acontece que, se o Empregador violar este n.º 2, comete, desde 

logo, uma contraordenação grave. E, para o que chamamos a especial atenção do Sr. 

Industrial, existe ainda no Código Penal um Artigo 152-B que pode sancionar gravemente o
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“patrão” se obstar sem razão atendível a tal transferência. É que, como diz o n.º 1, deste 

artigo: 

“ 1 – Quem, não observando disposições legais ou regulamentares, sujeitar trabalhador 

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

pena de prisão de um a cinco anos (…)”. 

Portanto, se lhe cair na rifa um “mal casado”, com ou sem papel 

passado, e pedir a transferência, --- sendo esta possível, claro ---, tente solucionar o 

problema, presto, … para não apanhar, também! 

Ora,  

O Estatuto de Vítima Especialmente Vulnerável, já extravasa o “crime 

doméstico”, e abarca hoje o: “Tráfico de pessoal/auxílio à imigração ilegal”; “terrorismo”, e 

ainda outros. Para identificar e comprovar a atribuição do “estatuto de vítima”, foi agora 

aprovado modelos de documentos comprovativos de atribuição desse estatuto, com a  

PORTARIA N.º 138-E/2021, 

de 1 Julho 2021, --- D.R. n.º 126, 1.ª Série, suplemento (Fh. 28(2) e segs.). 

O “modelo” do documento comprovativo da atribuição do estatuto de 

vítima especialmente vulnerável, aplica-se precisamente às três situações atrás indicadas, 

destacando-se o caso de: “Violência Doméstica”. 

Note-se que, a atribuição do Estatuto de Vítima, esp. vul., “…tem uma 

configuração variável, incluindo na parte final os direitos e deveres específicos do tipo da 

criminalidade em causa” --- n.º 4, art.º 2.  

Este “documento”, comprovativo do Estatuto, “…incluindo por crime 

de violência doméstica” ---, é entregue às vitimas pelas autoridades judiciais ou pelos órgãos 

de policia criminal. Ora,  

Tenha, p.f., em atenção, que em face do pedido do trabalhador para ser 

transferido, --- sendo isso exequível ---, o Empregador, salvo “exigências imperiosas”, deve 

satisfazer o mesmo, o mais urgente possível, sem estar à espera que o trabalhador apresente 

o tal “documento”, comprovativo da atribuição do “Estatuto de Vítima Especialmente 

Vulnerável”.  

Em resumo: no caso de ter um caso de vítima de crime doméstico, por 

ex., trate como deve ser a situação (informe-se) e não crie problemas para si.  

     


