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A consagração da responsabilidade das pessoas colectivas no âmbito do direito penalnuclear, aportada pela Lei 59/2007, de 4-9, é de saudar na parte que corresponde a ganhos decoerência sistemática e pelo modo claro como foi, no essencial, assumida. No entanto, a incom-preensível timidez consistente em terem ficado fora de previsão as pessoas colectivas de naturezapública, sejam as de direito público sejam as de direito privado às quais tenham sido concessio-nados serviços públicos, e bem assim a omissão da previsão do homicídio nos “crimes do catá-logo”, o silêncio sobre problemas substantivos essenciais como o da alteração da natureza da pes-soa colectiva após o facto, aliado ao uso de conceitos não depurados pelo labor doutrinal oujurisprudencial e, sobretudo, a absoluta imprevisão de um regime processual, na conexa alteraçãoda lei processual penal, para o processamento de crimes imputáveis às pessoas jurídicas, tudo des-lustra uma revisão louvável nos propósitos e reclama, a mais disso, urgentes esclarecimentos porbanda do legislador.

1. A responsabilidade criminal das pessoas colectivas1, com a recente
alteração ao Código Penal, ao que tudo parece indicar, foi assumida pelo
legislador nacional como um modo de reacção jurídico-penal essencial para
garantir a normal e regular actuação no mundo real de tais entidades.

Com efeito, a consagração expressa de tal responsabilidade, plasmada
na profunda alteração ao artigo 11.º2, permite concluir, sem perigo, pensamos
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1 A expressão “Pessoa Colectiva” foi fixada na literatura jurídica portuguesa por GUILHERMEMOREIRA, no seu escrito Da Personalidade collectiva, publicado na RLJ entre 1907 e 1909, nosnúmeros melhor identificados por MENEZES CORDEIRO, António, O Levantamento da Persona-
lidade Colectiva no direito civil e comercial, Almedina, Jan/2000, pág. 18, nota 10. Foi a dog-mática do direito civil que começou por desenvolver os quadros conceituais relativos às enti-dades colectivas, neste sentido, HAFTER, E., Die Delikts..., apud BACIGALUPO, Silvina, La
responsabilidad penal de las personas jurídicas, Bosch, 1998, pág. 57.

2 Para uma melhor auto-suficiência do texto passamos a transcrever a actual redacção doartigo 11.º do Código Penal:
1 — Salvo o disposto no número seguinte e nos casos especialmente previstos nalei, só as pessoas singulares são susceptíveis de responsabilidade criminal.2 — As pessoas colectivas e entidades equiparadas, com excepção do Estado,de outras pessoas colectivas públicas e de organizações internacionais de direito público,



nós, de exagero, estarmos mesmo perante a mais significativa alteração ao
Código Penal, trazida pela Lei 59/2007, de 4 de Setembro.

A assunção expressa no Código Penal da responsabilidade penal das pes-
soas colectivas trouxe, desde logo, um ganho de coerência sistemática; efec-
tivamente, tal consagração era já uma realidade em diversos diplomas avul-
sos — com realce para o diríamos longínquo DL 28/84, de 20 de Janeiro3 —,
pelo que continuar a fazer do direito penal de justiça uma sede de livre actua-
ção das entidades colectivas, sem consequências criminais, seria mesmo
fazer perigar a “posição hierárquica” daquele, relativamente ao comummente
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são responsáveis pelos crimes previstos nos artigos 152.º-A e 152.º-B, nos artigos 159.ºe 160.º, nos artigos 163.º a 166.º, sendo a vítima menor, e nos artigos 168.º, 169.º, 171.ºa 176.º, 217.º a 222.º, 240.º, 256.º, 258.º, 262.º a 283.º, 285.º, 299.º, 335.º, 348.º, 353.º,363.º, 367.º, 368.º-A e 372.º a 374.º, quando cometidos: a) Em seu nome e no interessecolectivo por pessoas que nelas ocupem uma posição de liderança; ou b) Por quem ajasob a autoridade das pessoas referidas na alínea anterior em virtude de uma violaçãodos deveres de vigilância ou controlo que lhes incumbem.3 — Para efeitos da lei penal a expressão pessoas colectivas públicas abrange:
a) Pessoas colectivas de direito público, nas quais se incluem as entidades públicasempresariais; b) Entidades concessionárias de serviços públicos, independentemente dasua titularidade; c) Demais pessoas colectivas que exerçam prerrogativas de poderpúblico.4 — Entende-se que ocupam uma posição de liderança os órgãos e representan-tes da pessoa colectiva e quem nela tiver autoridade para exercer o controlo da sua acti-vidade.5 — Para efeitos de responsabilidade criminal consideram-se entidades equipara-das a pessoas colectivas as sociedades civis e as associações de facto.6 — A responsabilidade das pessoas colectivas e entidades equiparadas é excluídaquando o agente tiver actuado contra ordens ou instruções expressas de quem dedireito.7 — A responsabilidade das pessoas colectivas e entidades equiparadas não excluia responsabilidade individual dos respectivos agentes nem depende da responsabiliza-ção destes.8 — A cisão e a fusão não determinam a extinção da responsabilidade criminal dapessoa colectiva ou entidade equiparada, respondendo pela prática do crime: a) A pes-soa colectiva ou entidade equiparada em que a fusão se tiver efectivado; e b) As pes-soas colectivas ou entidades equiparadas que resultaram da cisão.9 — Sem prejuízo do direito de regresso, as pessoas que ocupem uma posição deliderança são subsidiariamente responsáveis pelo pagamento das multas e indemniza-ções em que a pessoa colectiva ou entidade equiparada for condenada, relativamenteaos crimes: a) Praticados no período de exercício do seu cargo, sem a sua oposiçãoexpressa; b) Praticados anteriormente, quando tiver sido por culpa sua que o patrimó-nio da pessoa colectiva ou entidade equiparada se tornou insuficiente para o respectivopagamento; ou c) Praticados anteriormente, quando a decisão definitiva de as aplicar tiversido notificada durante o período de exercício do seu cargo e lhes seja imputável afalta de pagamento.10 — Sendo várias as pessoas responsáveis nos termos do número anterior, ésolidária a sua responsabilidade.11 — Se as multas ou indemnizações forem aplicadas a uma entidade sem per-sonalidade jurídica, responde por elas o património comum e, na sua falta ou insufi-ciência, solidariamente, o património de cada um dos associados.

3 O DL 28/84, de 20 de Janeiro é, sem dúvida, o diploma legal de referência nesta área nãosó em Portugal, como no contexto europeu, v., a título de exemplo, BUJÁN PÉREZ, CarlosMartinez, Derecho Penal Económico, Parte General, Valencia, 1998, págs. 40 a 42.



designado direito penal secundário, onde a “atenção” e exigência dada à sua
actuação, se revela precisamente através dessa responsabilização.

Por outro lado, a frontal previsão da responsabilidade penal das pes-
soas colectivas no nosso Código Penal — não se optando, como se fez em
Espanha4, pela previsão apenas de “consequências acessórias” aplicáveis às
pessoas colectivas, sem tornar dogmaticamente claro se em simultâneo se pode
afirmar a sua responsabilidade penal —, evitou, nesta área do direito penal,
sentimentos de incerteza e insegurança jurídicas, pouco compatíveis com a sua
natureza.

Dito isto, cumpre, saber se a consagração no nosso Código Penal da res-
ponsabilidade penal das pessoas colectivas, se mostra feita de modo adequado
e, sob o ponto de vista processual-penal, se deu o correspondente acompa-
nhamento (ainda que a análise a esta última vertente se mostre relativamente
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4 Com efeito, com o Código Penal de 1995, o legislador espanhol previu a aplicação de san-ções acessórias às pessoas colectivas, sem clarificar se com tal aplicação estava a consa-grar a sua responsabilidade penal; que tal suscitou e suscita muitas dúvidas na doutrina espa-nhola pode analisar-se em vasta bibliografia, da qual deixamos breves referências, como seja,Santiago Mir Puig, “Una tercera via en matéria de responsabilidad penal de las personas jurí-dicas”, in Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminologia, ISSN 1695-0194, 20 Janero2004, págs. 1 a 17, http://criminet.ugr.es/recpc/06/recpc06-01.pdf, passim, com último acessoem 28 de Maio de 2008; ZUGALDIA ESPINAR, José Miguel, “Vigencia del principio societasdelinquere potest en el moderno derecho penal”, in La responsabilidad criminal de las per-
sonas jurídicas: una perspectiva comparada, coordenação de HURTADO POZO, José/ROSALBLASCO, Bernardo del/SIMONS VALLEJO, Rafael Valencia, 2001, págs. 250 a 254, para concluirque, em face da consagração de tais medidas, foi derrogado o princípio societas delinquere
non potest no direito penal espanhol (ob. cit., págs. 255 e 256) e terminando por criticar adiminuta variedade das sanções previstas. Para uma análise de cada uma das medidasacessórias previstas no código penal espanhol, cf. BACIGALUPO, Silvina, La responsabilidad
penal de las personas jurídicas, Bosh, 1998, págs. 300 a 309; muito céptico quanto à res-ponsabilidade criminal das pessoas colectivas, afirmando mesmo que em Portugal (alémde Espanha e da Alemanha) o princípio da culpabilidade, tal como se encontra constitucio-nalmente consagrado, não a permite, cf. BAJO FERNÁNDEZ, Miguel, “Responsabilidad penal delas empresas”, in Responsabilidad penal de las empresas y sus órganos y responsabilidad
por el producto, Coordinadores S. Mir Puig — D. M. Luzón Peña, J. M. Bosh Editor, 1996,págs. 25; pronunciando-se contra a consagração no Código penal espanhol, com as con-sequências acessórias aí previstas, e, em tese, contra a possibilidade de responsabilizar cri-minalmente pessoas colectiva, cf. GRACIA MARTÍN, Luis, “Responsabilidad penal de las empre-sas”, in Responsabilidad penal de las empresas y sus órganos y responsabilidad por el
producto, Coordinadores S. Mir Puig — D.M. Luzón Peña, J. M. Bosh Editor, 1996, págs. 69e ss.; noutra sede, este autor, numa obra realizada em co-autoria, nega a possibilidade deas pessoas colectivas serem responsabilizadas criminalmente, justificando a natureza das con-sequências acessórias previstas no Código penal do seu país como uma reacção à “peri-gosidade objectiva da coisa” (GRACIA MARTÍN, Luis (coordinador), BOLDOVA PASANAR, MiguelAngel, ALASTUEY DOBON, M. Carmen, Las consecuencias juridicas del delito en el Codigo
Penal Español, Tirant lo blanch, Valencia, 1996, págs. 456 e 457; ECHARRI CASI, FirmínJavier, Sanciones a Personas Jurídicas en el Processo Penal: Las Consecuencias Acceso-
rias, Thomson, Aranzadi, 2003, pág. 58, em face das “consequências acessórias” previstasno Código Penal espanhol (salientando que o legislador espanhol, logo ao nível da termi-nologia, não apelidou tais sanções de “penas” ou de “medidas de segurança”), afirma aatenuação do princípio da irresponsabilidade das pessoas colectivas, embora sustente quetal previsão não é suficiente para declarar a derrogação do princípio societas delinquere
non potest.



simples de fazer, dada a total omissão legislativa a este propósito, como
veremos), no que enunciaremos algumas questões práticas, como pretexto para
a análise sintética.

O modo sucinto e não exaustivo que pretendemos para estas breves
linhas, visa, essencialmente, tornar mais claros alguns dos problemas que
pensamos se suscitam com o novo regime da responsabilidade penal das
pessoas colectivas no Código Penal.

2. Decorre do n.º 2 do artigo 11.º que não são responsáveis criminal-
mente o Estado, outras pessoas colectivas públicas e as organizações inter-
nacionais de direito público.

Que o Estado e as organizações internacionais de direito público não
sejam alvos, em princípio, da responsabilidade criminal é algo que decorre
desde logo da sua natureza.

Que o Estado não pode sofrer a aplicação de uma pena por ser o
detentor do poder punitivo por excelência, pode ser argumento de peso,
pois levaria à “confusão” entre a entidade que comete o crime e simulta-
neamente pune a sua prática5; que tal argumento não é, nem deve ser bas-
tante para afastar a reflexão quanto à sua eventual responsabilidade penal
no futuro, pelo menos enquanto sujeito colocado perante a comunidade
internacional, também nos parece ser prudente; com efeito, a História da
Humanidade tem dado hediondos exemplos de atrocidades praticadas pelos
Estados, quer pela prática de crimes dolosos, como os já tipificados crimes
contra a Humanidade — temos, no nosso momento histórico presente, o
fatídico e chocante exemplo de Myanmar, em que as autoridades militares
ditatoriais, não só impedem que a ajuda humanitária chegue às populações
devastadas, como se apropriam de bens essenciais que a comunidade inter-
nacional forneceu para ajudar o povo daquele país fustigado pela intempé-
rie —, quer pela prática de crimes negligentes, como sejam os desastres
ambientais; entendemos, assim, não ser absurdo pensar, no futuro, embora
necessariamente no âmbito da comunidade internacional, na responsabili-
dade penal dos Estados.

Igual raciocínio, mutatis mutantis pode ser feito em relação às organiza-
ções internacionais de direito público, pelo que também é perfeitamente pen-
sável a sua responsabilidade penal.

Já quanto à exclusão das pessoas colectivas de natureza pública6, defi-
nidas com a abrangência que decorre do n.º 3 do artigo 11.º, já temos as mais
sérias dúvidas, ainda que, assim à partida, o legislador, reconheça-se esse
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5 Assim já tivemos oportunidade de referir, in Pessoas Colectivas e Sanções Criminais: Juízos
de Adequação, Coimbra Editora, 2006, pág. 50.

6 Só a título de informação, atente-se à circunstância de o Código Penal francês de 1de Março de 1994, ter consagrado no seu artigo 121.º, n.º 2, a responsabilidade penal detodas as pessoas colectivas, somente excluindo o Estado do seu âmbito, cf. ob. cit., n. 5,n. 122, págs. 81 a 83.



único mérito, tenha afastado, pela objectividade da sua previsão, quaisquer dúvi-
das, não só excluindo a sua responsabilização, como definindo o seu conceito
para efeitos desta norma (cf. n.º 3 do artigo 11.º).

Mas as dúvidas que temos quanto à exclusão da responsabilidade penal
de todas as entidades colectivas públicas, no que traduz, além do mais, um
claríssimo retrocesso em relação ao anteprojecto do XV Governo Constitu-
cional7, relacionam-se com a circunstância de estas terem uma complexidade
jurídica tal que torna muito difícil perceber o sentido da orientação legisla-
tiva.

Com efeito, é por vezes muito problemática a caracterização da natureza
da pessoa colectiva pública, atenta a hibridez de regimes jurídicos aplicá-
veis8 à sua actuação, consoante a situação concreta perante a qual estejam
colocadas9; a diversidade e densidade do seu regime jurídico são reflexo,
sobretudo, da natureza da sua própria actuação, as mais das vezes, exclusi-
vamente feita no seio das relações de direito privado.

O que deste modo questionamos é o privilégio dado às pessoas colec-
tivas de direito público — e de direito privado, a quem lhes tenham sido con-
cedidos serviços públicos — na sua actuação na vida real, o qual nos parece
pouco compatível com o princípio constitucional da igualdade consagrado no
artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa, sobretudo na sua vertente
de proibição do arbítrio, “sendo inadmissíveis, quer diferenciações de tratamento
sem qualquer justificação razoável, de acordo com critérios de valor objecti-
vos, constitucionalmente relevantes, quer a identidade de tratamento para
situações manifestamente desiguais.”10, princípio este aplicável às pessoas
colectivas, desde logo por força do princípio estruturante da universalidade, plas-
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7 Cf. ob. cit. (n. 5), pág. 59.
8 Cf. VITAL MOREIRA, Administração Autónoma e Associações Públicas, Coimbra Editora, 1997,págs. 262 e 263, citando J. B. Auby (1979: 104), “à qualificação de ente público ou privadonão corresponde, muitas vezes, o regime jurídico correlativo (público ou privado, conforme oscasos) e que as funções são grandemente intermutáveis (a mesma realidade pode ter duasqualificações; a mesma qualificação pode corresponder a duas realidades.” Quanto à discussãodos critérios enunciados pela doutrina ao longo do tempo para aferir da personalidade pública,concluindo que o critério fundamental de caracterização é a vontade do legislador, cf. ob. cit.,págs. 265 a 273.
9 Para uma análise “problemática” da actuação privada da Administração Pública, onde seenunciam as vantagens operativas da actuação privatística de pessoas colectivas de direitopúblico, mas também as ambiguidades e riscos dessa actuação, com referência a instituiçõesconcretas e à análise do seu estatuto jurídico, como a RTP, a EXPO 98, as OGMA, a CaixaGeral de Depósitos, a Caixa Geral de Aposentações, a Fundação das Descobertas, a Cen-tro Cultural de Belém, S.G.I.I., S.A., a T.A.P., a Misericórdia de Lisboa e se afirma que “é fácilimaginar por detrás deste tipo de fenómenos, existam por vezes objectivos velados e subrep-tícios, como sejam os de tentar ultrapassar as vinculações jurídico-públicas a que a Admi-nistração de outro modo estaria sujeita, em relação às competências, às formas de organi-zação e de actuação, aos controlos ou à responsabilidade”, sublinhado nosso, cf. ESTORNINHO,Maria João, A Fuga Para o Direito Privado, contributo para o estudo da actividade de direito

privado da Administração Pública, Almedina, 1999, págs. 47 e ss.
10 Ver, GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, vol. I,Coimbra Editora, 4.ª edição, 2007, págs. 339 e ss.



mado no artigo 12.º da Constituição da República Portuguesa, pois se é ver-
dade que “[A]s pessoas colectivas não podem ser titulares de todos os direi-
tos e deveres fundamentais”, não é menos verdade que o são relativamente
àqueles que se mostram “compatíveis com a sua natureza” e “[S]aber quais
são eles, eis um problema que só pode resolver-se casuisticamente.”11, o
que, no caso presente, não oferece qualquer dificuldade de adaptação, dado
que a natureza das pessoas colectivas ou equiparadas não obsta à fruição do
princípio constitucional da igualdade.

Podemos assim dizer, em face da redacção dada ao artigo 11.º, n.º 3, do
Código Penal, que o nosso legislador optou por consagrar, de modo exclusivo,
a responsabilidade penal das pessoas colectivas que tenham natureza pri-
vada, sendo que estas desde que não sejam entidades concessionárias de ser-
viços públicos, conforme resulta da alínea b) do n.º 3 do artigo 11.º, no que
é, no nosso entendimento, um manifesto exagero, sem qualquer justificação
aparente, e redunda numa hiperbolização da arbitrariedade legislativa, com a
agravante de o inalterado artigo 8.º do Código Penal poder fazer indiciar que
em toda a legislação especial que preveja a responsabilidade colectiva esta
exclusão é igualmente aplicável.

Trata-se de um completo absurdo, perdoe-se-nos a expressão, que cau-
sará muitíssimos problemas no futuro próximo, pelo que se mostra impres-
cindível uma urgente alteração, sob pena de o não fazendo causar uma clara
distorção, desde logo, ao nível da própria concorrência entre as pessoas
colectivas públicas e privadas concessionárias de serviços públicos e as
demais pessoas colectivas de direito privado.

Numa outra perspectiva — que se traduz igualmente na constatação de
o nosso legislador não antecipar problemas que certamente se colocarão no
futuro —, há a ponderar a circunstância de poder haver fenómenos de pri-
vatização de entes públicos e publicização de entes privados12 pelo que a pre-
visão constante do n.º 8.º do artigo 11.º, se, por um lado, se revela correcta
— na linha aliás do Acórdão de Uniformização de Jurisprudência 5/2004,
publicado no Diário da República, I Série-A, de 21 de Junho — mostrando aten-
ção necessária à plasticidade inerente à natureza da pessoa colectiva —;
por outro lado, se revela totalmente omissa quanto a tais possibilidades,
maxime, a possibilidade de uma pessoa colectiva de direito privado poder vir
a assumir natureza exclusivamente pública e de os factos de natureza crimi-
nal terem sido praticados antes dessa mudança: nesta situação, à data da prá-
tica dos factos, a pessoa colectiva agente do crime era passível de ser con-
denada criminalmente, sem que a lei resolva o que fazer em caso de
publicização. Já quanto à situação inversa, mostra-se expressamente resolvida
pela exclusão feita à partida da responsabilidade criminal de uma pessoa
colectiva de direito público — ou, sendo privada, concessionária de serviços
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11 Assim, GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, ob. cit. (n. 10), pág. 330.
12 Cf. ob. cit., (n. 5), págs. 44 a 49.



públicos —, pelo que se mostrará irrelevante a sua mutação para pessoa
colectiva de direito privado ou, caso se trate de uma pessoa colectiva pri-
vada, fique sem a concessão de serviços públicos, dada a sua “inimputabili-
dade penal”, à data da prática dos factos.

Se uma das razões para o legislador penal português excluir expressa-
mente a responsabilidade penal das pessoas colectivas de direito público é a
circunstância de ser muito problemática a aplicação das penas principais pre-
vistas — de multa ou de dissolução — então temos de concluir que não foi
feito o necessário esforço de criatividade, que permitisse contornar tal difi-
culdade13.

Com efeito, seria perfeitamente possível pensar em penas aplicáveis às
pessoas colectivas de direito público por natureza ou originárias (isto é, às
Regiões Autónomas e Autarquias locais), que passassem pela aplicação de
sanções como a impossibilidade de apresentarem candidaturas para obtenção
de subsídios, quer perante o Estado, quer perante a União Europeia durante
um determinado período de tempo ou a partir de um determinado montante
ou, ainda, a retirar-lhes da sua tutela pessoas colectivas públicas derivadas por
si criadas; já quanto às pessoas colectivas derivadas (isto é, as demais pes-
soas colectivas de direito público, criadas pelas “pessoas colectivas de direito
público originárias”, que actuam sobretudo no âmbito do direito privado) é
perfeitamente possível pensar, além das sanções imediatamente supra enun-
ciadas, na aplicação da pena de multa ou na “alteração coerciva do seu esta-
tuto jurídico”, no que já tivemos oportunidade de designar, noutra sede, como
“dissolução imprópria”14.

3. Ao nível da tipificação dos crimes susceptíveis de virem a justificar a
aplicação de uma pena a uma pessoa colectiva, temos muitas dúvidas quanto
ao critério/os orientador/es do nosso legislador, ponderando as soluções con-
sagradas, em íntima conexão com o seu total desconhecimento, dada a sua
não publicitação.

No âmbito da Unidade de Missão para a reforma penal, criada pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 138/2005, de 29 de Julho (publicada
no Diário da República, I Série-B, de 17 de Agosto), e entretanto extinta por
Resolução do Conselho de Ministros de 12 de Abril de 2007, procedeu-se
ao estudo/debate que terá servido de base à opção legislativa, e, concreta-
mente, às opções que se revelam na nova redacção dada ao Código Penal.

Todavia, tal Unidade de Missão não mostrou “ao mundo” quais as suas
motivações, quais os seus pressupostos, no fundo, quais as razões das suas
opções; o que com isto queremos dizer é muito simples: ao contrário do que
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13 In ob. cit. (n. 5), págs. 76 a 80; dúvidas não há quanto à inviabilidade de aplicar a pena dedissolução a pessoas colectivas territoriais (Estado, regiões autónomas e autarquias locais)desde logo, por falta dos seus pressupostos materiais — não foram evidentemente criadaspara praticar crimes, nem a sua vivência se traduz nessa prática.
14 Cf. ob. loc. (n. 5), n. 9, págs. 18 e 19.



sucedeu em anteriores alterações, profundas, ao Código Penal (e também
ao Código de Processo Penal), esta última “criação” legislativa não surge
acompanhada dos seus trabalhos preparatórios, isto é, não surge acompanhada
das actas das reuniões de tal grupo de trabalho — nem sequer temos assim
a certeza se tal acompanhamento formal existiu, com a elaboração em cada
reunião de trabalho de uma acta que documentasse a discussão feita.

Mas a publicação das actas que documentam o evoluir dos trabalhos
no seio de tal Unidade de Missão traria ainda um muito relevante contributo,
no sentido de apurar quais as alterações entretanto ocorridas entre as propostas
finais feitas pela Unidade de Missão e a redacção legislativa decorrente da dis-
cussão e aprovação pela Assembleia da República do texto final; pode dar-se
o caso de no processo legislativo propriamente dito terem havido relevantes
alterações, elas próprias então a carecerem de uma análise e explicação,
desde logo, em contraponto com as conclusões decorrentes do trabalho feito
no seio da Unidade de Missão.

Do que cuidamos a este respeito é de chamar a atenção para a impor-
tância da transparência, enquanto valor imanente ao Estado de Direito Demo-
crático, e cujo não respeito é causa primeira para a não compreensão, por falta
de interiorização, da razão de ser da norma e, por esta via, um primeiro passo
para o incumprimento da lei, a qual — a norma — se não legitima somente atra-
vés do voto, mas também através da possibilidade que dá em saber quais
foram os seus pressupostos. A obscuridade gera a suspeita e num Estado de
Direito Democrático a “vontade do legislador” não pode ser insondável.

Este problema relativo à transparência do processo legislativo, consubs-
tanciado em saber, no caso em análise, se houve ou não elaboração de
actas dos trabalhos preparatórios realizados e qual o seu conteúdo, é tanto
mais relevante quanto foi notório o modo muitíssimo precipitado como as
novas leis penais e processuais penais entraram em vigor, pelo curtíssimo
período de vacatio legis.

Com isto só queremos cuidar de chamar a atenção de todos, para um evi-
dente défice de transparência no processo legislativo que urge evitar volte a
ocorrer e põe em causa a bondade da própria opção legislativa.

Porventura, caso soubéssemos dos motivos orientadores das diversas
opções, talvez não nos surgissem as reservas que assim servem também
de pretexto para estas linhas.

4. Diremos agora algumas palavras a propósito dos crimes do catálogo
susceptíveis de serem praticados por e através de pessoas colectivas, limi-
tando-nos, numa “aproximação negativa”, a colocar um único problema e com
o qual queremos pôr em causa o critério legislativo globalmente considerado.

Por que motivo se excluiu do catálogo de crimes susceptíveis de serem
perpetrados pelas pessoas colectivas o crime de homicídio, previsto e punido
pelo artigo 131.º do Código Penal?

Pensamos que o melhor modo de tornar mais compreensível o problema
que colocamos é avançar com um exemplo concreto.
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É ou não razoável pensar na possibilidade de, no âmbito de uma sociedade
comercial ou de outra natureza, por falta de adequada formação profissional, por
falta de condições de trabalho, por violação das legis artis ou devido à conju-
gação de todos estes factores e outros, imputáveis à organização/gestão da pes-
soa colectiva, ser imputável à pessoa colectiva enquanto organização o faleci-
mento de um seu trabalhador ou de um seu cliente/utente/utilizador/paciente?

Pensamos que a resposta se revela de mediana facilidade e só pode ser sim.
Porém, o nosso legislador, deliberadamente, afastou a possibilidade de

uma pessoa colectiva vir a ser responsabilizada criminalmente pela prática de
um crime de homicídio, quer a título de dolo, quer a título negligente, o que
é tanto mais estranho dado tratar-se, o tipo legal previsto no artigo 131.º do
Código Penal, daquele que protege o bem jurídico mais valioso da nossa
sociedade: a vida.

Entendemos que a exclusão deste crime do catálogo dos crimes suscep-
tíveis de serem imputados aos entes colectivos carece de uma explicação cabal.

Quis o nosso legislador “proteger” deliberadamente algumas entidades
colectivas? Por que motivo?

Também aqui temos muita curiosidade em saber quais os critérios ou fac-
tores que orientaram, neste aspecto, a Unidade de Missão e, numa fase
seguinte, o legislador. Porém, sem elementos publicados só nos resta a
íntima especulação e uma pública dúvida.

5. Quanto ao concreto modo de tornar uma pessoa colectiva responsável
criminalmente, devemos atender ao que se prescreve no artigo 11.º, n.º 2, do
Código Penal.

Devemos reconhecer o esforço feito para concretizar ao máximo — com
o perigo de o legislador ser excessivamente descritivo — o “quem” que pode
fazer actuar a responsabilidade penal de uma pessoa colectiva; há aqui a
considerar as alíneas a) e b) do n.º 2, o n.º 4 e, quanto aos efeitos das
penas aplicáveis, os n.os 9, 10 e 11 do artigo 11.º do Código Penal.

Do artigo em análise decorre um conceito novo, ou pelo menos, um
nomen iuris que se mostra pouco sedimentado sob o ponto de vista doutrinal,
e que consiste em saber o que é a liderança de uma pessoa colectiva privada;
certamente por esta razão o legislador sentiu necessidade de ser muito des-
critivo, pelo que, perante cada caso concreto, o investigador e, depois, o jul-
gador, terá que aferir, sob o ponto de vista semântico, cada situação concreta,
de modo a poder concluir se a pessoa colectiva de direito privado actuou.

Cremos, todavia, que a solução sedimentada já no nosso ordenamento
com o DL 28/84, de 20 de Janeiro se mostrou, ajudada pelo modo sintético
da sua formulação, perfeitamente adequada, pelo que esta inovação legisla-
tiva15 se nos afigura algo pleonástica, inserindo factores, mais de perturbação
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— dada a forma prolixa como tenta definir o conceito de liderança16 — do que
de pacificação.

Que a certeza e segurança jurídicas tinham muito a ganhar com as fór-
mulas já conhecidas do nosso direito criminal, não temos dúvidas, embora não
afastemos liminarmente a capacidade operatória que tal conceito possa ter: a
vida judiciária o dirá, com a jurisprudência, e a sua análise crítica, a fazer a
concretização necessária, possivelmente pouco acrescentando à fórmula “…
agindo no interesse e por conta da pessoa colectiva”.

Deve-se assim considerar que a pessoa colectiva, para efeitos da sua res-
ponsabilização criminal, deve ter agido através dos seus representantes legais,
dos seus mandatários, trabalhadores ou através de quem de algum modo a
represente17 e que tenham agido no seu interesse e por sua conta — devendo,
neste sentido, englobar-se quem colabore com a actividade da pessoa colectiva,
mesmo que não tenha um vínculo formal em relação a ela, o que pode suce-
der, por exemplo, com alguém que lhe preste serviços, como um vendedor ou
contabilista e que pode ser, por sua vez, em si mesmo, uma pessoa colectiva.

Podemos ainda, noutro sentido, recorrer à expressão “agentes” para aju-
dar a caracterizar esse “quem” por intermédio do qual a pessoa colectiva
pode ter actuado no mundo real, pois que é utilizada pela própria lei, no n.º 7
do artigo 11.º do Código Penal.

A este respeito diríamos, no entanto, que a consagração do “quem pode
fazer agir a pessoa colectiva ou equiparada” com consequências penalmente
relevantes se mostra com a amplitude bastante, sendo assim um factor rele-
vante, a merecer nota positiva.
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Devemos, numa última nota a este respeito, ter em consideração que pode
ser muitíssimo difícil, no seio de organizações por vezes extremamente com-
plexas, com muitos níveis de decisão, detectar quem concretamente agiu em
nome e por conta da pessoa colectiva — podendo a conduta ser precisa-
mente fruto da actuação conjugada de todos os níveis de decisão — o que
não deve, nem pode impedir a condenação desta18, desde logo tendo em
consideração que a própria razão de ser da responsabilidade penal das pes-
soas colectivas assenta em juízos de necessidade de política criminal, ali-
cerçados nessa realidade, além de que tal é a razão de ser do próprio n.º 7
do artigo 11.º do Código Penal, ao afirmar a responsabilidade das pessoas
colectivas não depende da responsabilização dos respectivos agentes.

6. DAS PENAS APLICÁVEIS
Diríamos, a este respeito, muito brevemente, que o legislador, tendo à sua

disposição um exemplo inovador, recorreu ao critério antigo de enunciação de
penas principais — aqui não incluindo, e bem a nosso ver, com a pena de
admoestação como pena principal, o que ocorre no âmbito do DL 28/84,
de 20 de Dezembro19, muito embora apareça como pena de substituição da
pena de multa em medida não superior a 240 dias 20 e penas acessórias,
embora tenha criado penas de substituição21.

O bom caminho teria sido, pensamos nós, o que nos é dado pela
Lei 99/2003, de 27 de Agosto, o Código do Trabalho, sobretudo, no seu
artigo 610.º22, que prevê a aplicação isolada ou cumulativa das penas de
multa, interdição temporária do exercício da actividade de dois meses a dois
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18 Neste sentido é de todo o interesse analisar os exemplos avançados por JAKOBS, Günter, “Res-ponsabilidad penal en supuestos de adopcion colectiva de acuerdos”, tradução de MiguelDíaz y García Conlledo, Responsabilidad penal de las empresas y sus órganos y responsa-
bilidad por el producto, Coordinadores S. Mir Puig — D. M. Luzón Peña, J. M. Bosh Editor,Barcelona, 1996, págs. 75 e ss., onde se descrevem situações de “formação da vontade”, a
intervención durante a planificación de un hecho, no âmbito de um Conselho de Administra-ção de uma sociedade, composta por cinco membros e em que se colocam problemas rela-cionados com a participação dos seus membros na votação de adopção de uma determinadamedida (pôr em circulação um produto perigoso ou retirá-lo de circulação), cuja repartição dasresponsabilidades é extremamente delicada e, portanto, independentemente da sua resolução,sempre haverá razão para responsabilizar a pessoa colectiva, ela mesma.

19 Cf. ob. cit.( n. 5), págs. 66 a 68.
20 Cf. artigo 90.º-C do Código Penal.
21 Como sejam as penas previstas nos artigos 90.º-C (admoestação), 90.º-D (caução de boa con-duta) e 90.º-E (vigilância judiciária) do Código Penal.
22 A título de curiosidade cumpre analisar que este artigo foi alterado, por força da Lei 59/2007,de 4 de Setembro, no seu artigo 6.º, no sentido de serem responsabilizadas pela práticados crimes previstos no Código do Trabalho também as entidades equiparadas a pessoas colec-tivas, pois na versão originária somente se previa a punição de pessoas colectivas, o que, aliás,tivemos oportunidade de salientar expressamente como parecendo ser uma opção legislativadeliberada de afastar da punição criminal as entidades colectivas sem personalidade jurí-dica, ob. cit. pág. 56.



anos ou de privação do direito a subsídios ou subvenções, outorgados por enti-
dades ou serviços públicos, de um a cinco anos.

No Código do Trabalho faz-se a superação da distinção entre penas
principais e acessórias, elegendo todas a penas principais, permitindo a sua
cumulação, no que permite maleabilidade na aplicação em concreto das
penas, o que é tão importante para lidar com a multiplicidade de “realidades
colectivas” alvo das reacções criminais.

Queremos com isto dizer, no nosso modesto entendimento, que teria
sido mais profícuo enunciar, como penas principais, não só a pena de multa
e a pena de dissolução, como também as penas de caução de boa conduta
(artigo 90.º-D), vigilância judiciária (artigo 90.º-E), proibição de celebrar con-
tratos (artigo 90.º-H), privação do direito a subsídios, subvenções ou incenti-
vos (artigo 90.º-I), interdição do exercício de actividade (artigo 90.º-J), encer-
ramento do estabelecimento (artigo 90.º-L) e a publicidade da sentença
condenatória (artigo 90.º-M), permitindo a sua cumulação entre si (excepto, natu-
ralmente, com a pena de dissolução, que só poderia ser cumulável com a pena
da publicidade da sentença condenatória, e prevendo algumas incompatibili-
dades nessa cumulação, como, por exemplo, não permitir a cumulação da pena
de multa com a caução de boa conduta, excepto se tivesse sido criada a
figura da suspensão da pena de multa23, situação em que tal cumulação já faria
todo o sentido, como reforço da sua eficácia).

Há no entanto que chamar a atenção para a necessidade de, no quadro
legal, em cada caso concreto, dever a pena de multa ser devidamente acom-
panhada por uma ou mais sanções acessórias previstas, de modo a que a efi-
cácia da reacção criminal seja potenciada, devendo a pena de dissolução
ser sempre acompanhada da pena acessória prevista no artigo 90-A), al. f),
do Código Penal — a publicidade da decisão condenatória — atenta a sua gra-
vidade e a relevância de terceiros deverem ficar devidamente salvaguardados.

Pode surgir a dificuldade, no caso concreto, de saber se as penas aces-
sórias são cumuláveis entre si, juntamente com a pena principal.

Cremos que a resposta deve ser positiva, uma vez que o legislador, se
o não estimula, também não o impede expressamente; será assim possível,
a título de exemplo, associar à pena de multa, as penas acessórias de encer-
ramento de estabelecimento e de publicidade da decisão condenatória.

O nosso legislador não resolveu o problema da eficácia da pena de dis-
solução de entidades colectivas não dotadas de personalidade jurídica.

Com efeito, relativamente a um ente colectivo não dotado de personali-
dade jurídica a sua dissolução jurídica é inviável — pois que nunca se che-
gou a constituir como ente autónomo de direitos e obrigações — pelo que urge
saber como se pode operar a sua dissolução de facto, no que o legislador não
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enunciou os critérios necessários. Poderia prever-se em relação às pessoas
humanas que integram tal ente colectivo não dotado de personalidade jurídica,
o mecanismo semelhante ao previsto para os casos de incumprimento das san-
ções acessórias no âmbito do DL 28/84, de 20 de Dezembro, nos seus arti-
gos 12.º, n.º 3, e 15.º, n.º 3, com a imputação de um crime de proibições ou
interdições àqueles que, de facto, não dissolvessem a entidade colectiva,
sem personalidade jurídica24.

7. Tratamos em seguida de algumas questões processuais relaciona-
das com a presença da pessoa colectiva num processo de natureza criminal,
recorrendo, tal como nos comprometemos no início, a algumas perguntas, a
que, sinteticamente, tentaremos dar resposta, quando tal nos for possível,
sendo que, noutros casos, remeteremos para o insigne leitor apenas o pro-
blema, terminando com algumas propostas.

As perguntas que colocaremos têm como pano de fundo uma constata-
ção, que não deixa de ser, pensamos nós, surpreendente: o legislador, em
simultâneo, publicou alterações de muito relevo ao Código Penal (com a ino-
vação absoluta da consagração da responsabilidade penal das pessoas colec-
tivas), sem que tivesse cuidado de acompanhar tão importante inovação com
as consequentes alterações ao Código de Processo Penal, diploma este que
até veio a ser alterado quase em simultâneo, pela Lei 48/2007, de 29
de Agosto, matéria igualmente tratada na Unidade de Missão já referida.

7.1. A pessoa colectiva ou entidade equiparada deve prestar Termo
de Identidade e Residência (T.I.R.) e, se sim, de que modo?

A resposta só pode ser positiva, não obstante a raiz claramente perso-
nalista da redacção do artigo 196.º do Código de Processo Penal (CPP); tem
esta medida de coacção, sempre aplicável a quem é constituído arguido, e
determinante para a sua consequente notificação ao longo de todo o pro-
cesso e, sobretudo, para o julgamento, de ser prestada na pessoa que, legal-
mente, represente a pessoa colectiva, pelo que não pode haver, no nosso, claro
está, modesto entendimento, qualquer delegação desta em alguém por von-
tade societária; caso haja mais do que um representante legal bastará que só
na pessoa de um deles seja tal de medida de coacção prestada. A morada
que deve constar do T.I.R., para as pessoas colectivas, deve ser a sua sede,
tal como resulta do registo comercial, sendo que para as entidades equiparadas
deverá ser a que consta dos seus estatutos e, na sua ausência, a morada que
for indicada pela pessoa humana sobre quem incidirá tal T.I.R. Quanto à
morada constante do T.I.R. e para a qual serão feitas todas as posteriores noti-
ficações, com a relevante consequência de, comprovado o depósito, o julga-
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mento se poder realizar sem a presença do arguido (neste caso, da entidade
colectiva), deverá ter-se o cuidado de confirmar se a morada constante do T.I.R.
permite a eficácia da medida de coacção para efeitos de notificação, nomea-
damente, se é passível de depósito.

Já a prévia constituição da pessoa colectiva ou entidade equiparada
como arguida, atenta a redacção do artigo 58.º do CPP, se mostra muito difí-
cil de compreender ou satisfazer; como, porém, essa qualidade pode resultar
da dedução da acusação (artigo 57.º, n.º 1, do CPP), tenderemos a observar
que, relativamente às pessoas colectivas ou entidades equiparadas, esta
poderá ser a via a privilegiar para a sua constituição como arguida (atento n.º 1,
1.ª parte, do artigo 58.º do CPP), a que se seguirá a prestação do T.I.R.,
por força do disposto no artigo 61.º, n.º 3, al. c), do CPP, não obstante todos
os incidentes que tal pode suscitar, por força da constatação da existência de
um inquérito sem intervenção da pessoa colectiva ou equiparada, em virtude
da dificuldade em fazer cumprir regras básicas do processo penal.

Vislumbra-se a necessidade de criar regras próprias a este respeito apli-
cáveis às pessoas colectivas ou entidades equiparadas, de modo a evitar
que a investigação seja feita sem recurso ao “pré-inquérito”.

7.2. Quais as medidas de coacção que podem ser aplicadas às pes-
soas colectivas?

A este respeito, pela natureza das diversas medidas de coacção previs-
tas, dir-se-ia que não poderiam em princípio ser aplicadas às pessoas colec-
tivas ou equiparadas as previstas nos artigos 198.º (obrigação de apresenta-
ção periódica), 200.º (proibição e imposição de condutas), 201.º (obrigação de
permanência na habitação) e 202.º (prisão preventiva), sendo apenas com-
patível com a sua natureza, além do T.I.R., a medida de coacção prevista no
artigo 197.º (caução); porém, quanto a esta última medida, de acordo com o
n.º 1 do artigo 197.º, há um pressuposto sem o qual esta medida não pode
ser aplicada “se o crime imputado for punível com pena de prisão.”; entendemos
que esta razão literal impede que seja também esta medida de coacção apli-
cável às pessoas colectivas, não obstante do catálogo dos crimes imputá-
veis se prever a pena de prisão, porém somente aplicável às pessoas huma-
nas. A resposta à questão enunciada é portanto a seguinte: só é possível,
de acordo com o nosso Código de Processo Penal, aplicar às pessoas colec-
tivas ou equiparadas a medida de coacção prevista no artigo 196.º do Código
de Processo Penal.

Noutro plano distinto das medidas de coacção, nada obsta a que sejam
aplicáveis às pessoas colectivas ou entidades equiparadas as medidas de
garantia patrimonial previstas nos artigos 227.º (caução económica) e 228.º
(arresto preventivo) do CPP, pois não depende a sua aplicação da pena abs-
tracta do crime que lhes é imputável.

É assim fundamental criar medidas de coacção adequadas às entida-
des colectivas, o que pode passar pela criação de “medidas de garantia pro-
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cessual”, como, por exemplo, impedir que haja alterações ao nível da com-
posição societária ou fazer depender da autorização prévia da autoridade
judiciária quaisquer iniciativas nesse sentido ou, ainda, nos casos mais gra-
ves, publicitar no registo comercial a pendência de determinados processos ou
no mesmo fazer registar determinadas decisões judiciárias de aplicação das
tais “medidas de garantia processual”.

7.3. Pode a pessoa colectiva ou entidade equiparada ser sujeita a
interrogatório judicial ou não judicial?

Supõe a figura processual penal do interrogatório do arguido, quer seja
judicial, quer seja não judicial, a prévia situação de detenção do arguido
(cf. artigos 141.º, n.º 1, e 143.º, n.º 1, do CPP), pelo que não é proces-
sualmente possível que os mesmos ocorram em relação a tais entidades.
Situação distinta ocorre com os “outros interrogatórios”, previstos no
artigo 144.º do CPP, caso em que serão perfeitamente passíveis de ser
realizados, através da presença da pessoa humana sobre quem tiver recaído
a prestação de T.I.R.

7.4. Pode haver incompatibilidade de defesas entre a pessoa colec-
tiva e a ou as pessoas — humanas ou colectivas — que a com-
põem, sobretudo quando uma mesma pessoa humana arguida
em determinado processo é quem representa a pessoa colec-
tiva no processo criminal? E, neste caso, como interpretar o
direito ao silêncio exercido pela pessoa humana em relação a
si mesmo, mas prestando declarações enquanto representante
da pessoa colectiva no processo penal? E se ocorrer a situa-
ção inversa?

Estas questões enunciadas descrevem em si mesmo diversos proble-
mas, cuja complexidade impede que respondamos de modo simplista, mas
devendo o legislador, ao nível das supra propostas “medidas de garantia pro-
cessual”, fazer face a tais problemas.

7.5.
a) Pode uma decisão por parte do órgão deliberativo de uma socie-

dade condicionar quem pode ser ouvido como testemunha num pro-
cesso-crime, estando tal processo-crime já em curso ou após ter havido
prestação de T.I.R., por exemplo, nomeando tal pessoa gerente ou admi-
nistrador executivo?
b) Ou, por outro lado, não deve estar na livre disponibilidade da

pessoa colectiva a indicação de quem a representa, devendo tal con-
clusão derivar do regime legal que lhe é correspondentemente aplicável,
de acordo com a sua natureza e resultante do registo comercial, aferida
à data, por exemplo, da prestação do T.I.R.?
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Entendemos que a pergunta constante da alínea b) contém a perspec-
tiva correcta, sob pena de o processo criminal ficar totalmente à mercê da mani-
pulação de quem dirige a entidade colectiva.

7.6. Pode um representante legal de uma pessoa colectiva ser
ouvido como testemunha no processo, nomeadamente em jul-
gamento, quando ainda não tinha tal qualidade de represen-
tante legal à data da prática dos factos imputados à pessoa
colectiva ou à data da constituição de arguido de tal entidade?

Esta questão, numa outra perspectiva, retrata o problema enunciado
pelas perguntas feitas supra em 7.5; se a resposta é negativa em face das
regras processuais actuais (sobretudo por aplicação das constantes no Código
de Processo Civil, por força do artigo 4.º do CPP), entendemos que é uma
questão que pode perfeitamente ser alvo de alterações no futuro, no sentido
de permitir tal inquirição ocorra, ficando à livre apreciação do tribunal o sen-
tido de tal depoimento em sede de julgamento.

7.7. Quem deve ser a pessoa humana que representa a pessoa
colectiva ou entidade equiparada em sede de julgamento?

A resposta a esta questão, que a actual lei não resolve minimamente,
deverá passar por fazer a seguinte distinção: se a entidade colectiva, desde
a data da prática dos factos até ao decurso de todo o processo criminal, não
viu a sua composição societária ou colectiva alterada, então deverá ser o
representante legal ou, havendo mais do que um, aquele que o órgão com-
petente da entidade colectiva designar, a estar em juízo em representação da
pessoa colectiva, sem prejuízo da possibilidade de aplicação do disposto no
artigo 334.º do Código de Processo Penal; se a entidade colectiva viu a sua
composição societária ou colectiva totalmente alterada desde a data da prá-
tica dos factos até ao julgamento, entendemos que, neste caso, já nada impe-
dirá que se lhe dê a possibilidade de se fazer representar por quem entender
ou mesmo somente através do seu defensor.

7.8. Pode uma pessoa colectiva ou equiparada ser declarada con-
tumaz?

Dada a redacção do actual artigo 335.º do Código de Processo Penal,
entendemos que tal declaração supõe diligências no sentido de conseguir a
notificação do arguido para o julgamento que, tal como se mostra redigida tal
norma, no nosso modesto modo de ver, não se mostra aplicável, mesmo
com adaptações, às pessoas colectivas ou entidades equiparadas. Aliás, no
sentido que pugnamos, se mostram ainda redigidas as normas que comple-
tam o instituto da contumácia, tal como o mesmo decorre do disposto nos arti-
gos 336.º e 337.º do Código de Processo Penal, atendendo, nomeadamente,
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aos efeitos previstos para a declaração da contumácia, não susceptíveis de
aplicação às entidades colectivas, mesmo com adaptações.

Significa isto que não sendo a pessoa colectiva ou equiparada suscep-
tível de ser declarada contumaz, a prescrição do procedimento criminal se
mostra assim facilitada, pois não pode ocorrer, quanto a ela, esta causa de
suspensão da prescrição (cf. artigo 120.º, n.º 1, alínea c), do Código Penal);
há assim que criar, com urgência, regras próprias que permitam a aplicação
do instituto da contumácia às entidades colectivas.

7.9. Poderão ser utilizados os mecanismos processuais do arqui-
vamento em caso de dispensa de pena (artigo 280.º do Código
de Processo Penal) e da suspensão provisória do processo
(artigo 281.º do Código de Processo Penal)?

Como os crimes do catálogo susceptíveis de serem praticados por pes-
soas colectivas ou equiparadas não são susceptíveis de dispensa de pena,
atenta as molduras penais aplicáveis a tais crimes e o disposto no artigo 74.º
do Código Penal, não é viável a aplicação do instituto do arquivamento do supra
citado artigo 280.º. Já quanto à suspensão provisória do processo nada
impede a sua aplicação às pessoas colectivas ou entidades equiparadas.

7.10. Podem ser aplicáveis às pessoas colectivas ou entidades
equiparadas outras formas de processo além do processo
comum?

Que não é possível aplicar o processo sumário às entidades colectivas
parece-nos uma evidência, atenta a exigência da detenção em flagrante delito
(cf. artigo 381.º, n.º 1 do Código de Processo Penal). Mas já quanto ao pro-
cesso abreviado (previsto nos artigos 391.º-A e ss. do Código de Processo
Penal) e ao processo sumaríssimo (artigos 392.º a 398.º do Código de Pro-
cesso Penal) já nada nos parece impeça a sua aplicação.

7.11. Qual a instância de recurso a que pode chegar uma pessoa
colectiva ou entidade equiparada a quem lhe tenha sido apli-
cada a pena mais drástica de dissolução?

No actual regime de recursos somente é admissível o recurso para a Rela-
ção, atenta a redacção do artigo 432.º do Código de Processo Penal o que
nos parece ser um regime muito severo, dado tratar-se da “pena máxima”
aplicável aos entes colectivos, pelo que propomos seja aditado à alínea c) do
n.º 1 do artigo 432.º o seguinte excerto: “ou a pena de dissolução”.

Estes problemas processuais que enunciámos impõem uma última proposta:
Deve o legislador, num futuro próximo, se efectivamente pretende seja a

recente consagração da responsabilidade penal das pessoas colectivas no
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Código Penal coerente com o regime processual penal, criar no Código Pro-
cesso Penal um capítulo especial aplicável em exclusivo a tais entidades,
que expressamente resolva, não só as questões que supra enunciámos, como
muitas outras que certamente se colocam, permitindo que as demais normas
do Código de Processo Penal se lhes apliquem se forem compatíveis com a
sua natureza.

Sem quaisquer alterações, que assumam a presença de um novo sujeito
processual — precisamente as entidades colectivas —, a concretização da res-
ponsabilidade penal das pessoas colectivas ou entidades equiparadas no
Código Penal pode não passar, na prática, de uma fonte interminável de pro-
blemas, que tornem o processo criminal insusceptível de conduzir a um jul-
gamento justo.
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