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Ficha	de	unidade	curricular		

	
Mestrado	em	Direito	e	Prática	Jurídica.		

Especialidades:	Ciências	Jurídico-Forenses	e	Direito	Penal	
Ano	Lectivo	de	2021-2022/1.º	Semestre		

	
Unidade	curricular	
Direito	Processual	Penal	II.	Turma	A/Dia	–	Questões	processuais	da	responsabilidade	penal	das	pessoas	colectivas	I	
	
Docente	responsável	e	respetiva	carga	letiva	na	unidade	curricular	(preencher	o	nome	completo)	
	Teresa	Maria	Quintela	de	Brito	Prazeres	da	Silva	–	2	horas	
	
Outros	docentes	e	respetivas	cargas	letivas	na	unidade	curricular	
Não	aplicável	
	
Objetivos	de	aprendizagem	(conhecimentos,	aptidões	e	competências	a	desenvolver	pelos	estudantes)	
O	 objectivo	 último	 é	 incentivar	 os	 Alunos	 a	 participar	 no	 desenho	 do	 travejamento	 básico	 do	 ainda	 inexistente	
processo	penal	das	pessoas	 jurídicas,	considerando,	designadamente,	os	critérios	de	 imputação	de	responsabilidade	
criminal	ao	ente,	consagrados	sobretudo	no	respectivo	regime	geral	(artigo	11.º	do	CP);	os	princípios	constitucionais	
do	processo	penal;	e	a	necessidade	de	adaptação	do	estatuto	de	arguido	(direitos	e	deveres),	das	medidas	de	coacção,	
dos	 meios	 de	 obtenção	 de	 prova	 e,	 até,	 dos	 graus	 de	 recurso	 aos	 sujeitos	 colectivos.	 Na	 realização	 desta	 tarefa	 é	
fundamental	a	análise	de	jurisprudência	(nacional,	estrangeira,	do	TEDH	e	do	TJUE),	pois	os	tribunais	vêm	construindo	
o	processo	penal	das	pessoas	colectivas,	a	partir	dos	casos	concretos	–	em	Portugal,	sem	qualquer	suporte	na	lei	–	e,	
ainda,	 de	 soluções	 de	 Direito	 comparado.	 Pretende-se	 habilitar	 especialmente	 os	mestrandos	 para	 o	 exercício	 das	
funções	de	investigadores	criminais,	magistrados	e	advogados	no	processo	penal	em	que	seja	suspeita	ou	arguida	uma	
pessoa	jurídica,	sensibilizando-os	para	a	necessidade	de	conduzir	a	investigação	criminal,	a	prova,	a	defesa	e	a	decisão	
final	tendo	em	conta	as	especificidades	dos	sujeitos	jurídico-penais	colectivos,	mas	sem	nunca	postergar	os	princípios	
matriciais	da	responsabilidade	penal	e	do	processo	penal	português.		
	
Conteúdos	programáticos	
1.	Silêncio	 do	 Código	 de	 Processo	Penal,	 legalidade	do	 processo	 penal	 e	 aplicação	mutatis	mutandis	 de	 um	
Código	de	Processo	Penal	antropocêntrico	a	entes	colectivos	(artigo	4.º	do	CPP)	
	
2.	Titularidade	de	direitos	fundamentais	pelas	pessoas	jurídicas	e	reflexos	no	processo	penal	
	
3.	Pessoa	colectiva	como	ofendida	
					3.1.	Legitimidade	para	apresentação	vs.	para	desistência	de	queixa	
	
4.	Constituição	como	arguida	e	estatuto	de	arguida	da	pessoa	colectiva		
	
5.	Auto-defesa	“pessoal”	
			5.1.	Distinção	entre	pressupostos	substantivos	de	responsabilização	e	participação	processual	do	ente	
			5.2.	Necessidade	de	representação	no	processo:	legal/orgânica	ou	antes	voluntária?	
			5.3.	Prestação	de	declarações	através	de	procurador	(artigos	128.º/1	e	138.º/1	ex	vi	artigo	140.º/2	do	CPP)?		
	
6.	Defesa	técnica		
			6.1.	Representação	pelo	defensor?	
			6.2.	Necessidade/conveniência	de	defensor	autónomo	(potencial	 conflito	de	 interesses/estratégias	de	defesa	entre											
pessoa	física	cumulativamente	imputada	e	ente	colectivo	–	cfr.	artigo	11.º/6	do	CP).		
	
7.	Notificação	da	pessoa	jurídica	antes	e	depois	da	constituição	como	arguida	
	
8.	Nemo	tenetur	se	ipsum	accusare	da	pessoa	jurídica:	âmbito	objectivo	
				8.1.	Modelo	legal	de	imputação	de	responsabilidade	penal	ao	ente	e	objecto	do	processo	movido	contra	ele;	
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				8.2.	Diversidade	dos	factos	sobre	que	incide	o	nemo	tenetur	se	ipsum	accusare	da	pessoa	jurídica	e	da	pessoa	física	
cumulativamente	imputada?	Possibilidade,	legitimidade	e	utilidade	da	distinção	entre	factos	individuais	“de	conexão”	
com	a	pessoa	colectiva	(v.g.	artigo	11.º/2	do	CP);	factos	internos	e	exclusivos	do	ente	colectivo;	e	factos	exclusivamente	
atinentes	à	responsabilidade	da	pessoa	singular?		
	
9.	Nemo	tenetur	se	ipsum	accusare	da	pessoa	jurídica:	âmbito	subjectivo		
					9.1.	 Quem	 o	 pode	 exercer?	 Só	 o	 representante	 processual;	 também	 os	 actuais	 ou	 pretéritos	 representantes				
legais/estatutários;	qualquer	funcionário?		
					9.2.	Estatuto	processual	do	dirigente	que	interveio	na	prática	do	facto	colectivo:	co-arguido	pela		prática	do	mesmo	
crime	ou	de	crime	conexo,	impedido	de	depor	como	testemunha	sobre	os	factos	imputados	ao	ente	[artigo	133.º/1,	al.	
a),	do	CPP]	e	sujeito	ao	regime	das	declarações	do	co-arguido	(artigos	343.º/4,	344.º/3	e	4,	e	345.º/4	do	CPP)?	E/ou	
testemunha	 com	mera	 possibilidade	 de	 recusa	 de	 depoimento	 (artigos	 132.º/2,	 e	 134.º/1,	 al.	 b),	 do	 CPP,	 este	 por	
analogia)?	Em	que	casos	e	segundo	que	critérios?		
	
10.	 Deveres	 de	 informação	 e	 colaboração	 do	 inspeccionado/supervisionado	 e	 de	 outras	 entidades	 vs.	
transmissão	da	informação	para	o	processo	penal:	critérios	
	
11.	Programas	de	Compliance	
							11.1.	 Modelo	 legal	 de	 imputação	 de	 responsabilidade	 penal	 ao	 ente	 e	 ónus	 da	 prova	 da	 implementação,	 falta,	
inadequação	ou	insuficiência	do	Compliance:	Non	Compliance	como	Offense	e/ou	Compliance	como	Defense?		
								11.2.	Averiguações	 internas,	 canais	 de	denúncia,	 privatização	da	 investigação	 criminal	 pré-processual	 ou	 extra-
processual,	 nemo	 tenetur	 se	 ipsum	 accusare	 do	 trabalhador	 e	 do	 ente	 colectivo,	 delação	 e	 colaboração	 premiadas,	
aproveitabilidade	da	prova	no	processo	penal	
	
	
Demonstração	da	coerência	dos	conteúdos	programáticos	com	os	objetivos	da	unidade	curricular	
Os	conteúdos	programáticos	pretendem	evidenciar	o	antropocentrismo	do	actual	Código	de	Processo	Penal	português,	
a	 consequente	 dificuldade	 de	 aplicação	 às	 pessoas	 colectivas	 e	 a	 necessidade	 da	 sua	 adaptação	 às	 especificidades	
destes	sujeitos	jurídico-penais,	embora	salvaguardando	sempre	os	critérios	de	legitimidade	da	intervenção	penal	e	os	
princípios	do	processo	penal	de	um	Estado	de	Direito	democrático.	Na	adaptação	do	processo	penal	português	aos	
entes	colectivos	é	 fundamental	 considerar	 jurisprudência	 (nacional,	 estrangeira,	do	TEDH	e	do	TJUE),	bem	como	as	
soluções	 oferecidas	 por	 ordenamentos	 jurídicos	 estrangeiros	 que	 já	 dispõem	 de	 regulamentação	 na	matéria.	 Deste	
modo	 pretende-se	 que	 os	 mestrandos,	 enquanto	 investigadores,	 magistrados	 ou	 advogados	 criminais,	 fiquem	
habilitados	a	tornar	efectiva	na	prática	forense	a	responsabilidade	penal	das	pessoas	jurídicas,	respeitando	a	matriz	de	
validade	do	Direito	Penal,	a	Constituição	processual	penal	e	os	princípios	gerais	do	processo	penal	de	um	Estado	de	
Direito	democrático	(arts.	2.º,	20.º	e	32.º,	da	CRP;	e	4.º	do	CPP).		
Por	outro	lado,	a	imposição	de	responsabilidade	criminal	aos	entes	colectivos	fez	relevar	especialmente	os	programas	
de	 Compliance,	 como	 factor	 de	 determinação,	 atenuação	 e/ou	 exclusão	 dessa	 responsabilidade.	 O	 que,	 além	 do	
problema	do	ónus	da	respectiva	prova,	trouxe	para	o	primeiro	plano	as	questões	da	efectividade	do	nemo	tenetur	se	
ipsum	accusare,	da	admissibilidade	da	delação	e	colaboração	premiadas	da	parte	da	pessoa	jurídica,	da	privatização	da	
investigação	criminal	e	da	aproveitabilidade	da	prova	obtida	por	particulares	no	processo	penal.	Assim	sucede,	porque	
os	 programas	 de	 Compliance	 têm,	 justamente,	 como	 elementos	 essenciais	 as	 chamadas	 “investigações	 internas”,	 o	
estabelecimento	de	canais	de	denúncia	e	de	colaboração	com	as	autoridades	sancionatórias.		

	

	
Metodologias	de	ensino	(avaliação	incluída)	
I.	O	método	
As	aulas	seguem	um	modelo	inicial	de	aulas	teórico-práticas	(cerca	de	metade	das	treze/catorze	aulas	programadas)	e	
depois	 de	 seminários	 científicos,	 com	 apresentação	 oral	 de	 trabalhos	 pelos	 mestrandos.	 Em	 qualquer	 um	 destes	
modelos,	ocupam	lugar	de	destaque	(i)	a	consideração	de	soluções	legislativas	estrangeiras	e	(ii)	a	análise	crítica	de	
jurisprudência	nacional,	estrangeira,	do	TEDH	e	do	TJUE,	referentes	a	questões	jurídicas	concretas.	
As	primeiras	7	aulas	estão	a	cargo	da	Regente,	 incluindo	a	apresentação	do	programa	e	método	de	ensino	(1	tempo	
lectivo),	orientação	da	escolha	de	temas	pelos	alunos	e	calendarização	de	apresentações	(1	tempo	lectivo)	e	preleções	
temáticas,	algumas	por	especialistas	convidados	(advogados,	magistrados	e	docentes	universitários).	
As	 restantes	aulas	 (cerca	de	7)	 são	dedicadas	às	apresentações	dos	 trabalhos	pelos	alunos,	 seguidas	de	discussão	e	
crítica	por	todos.	Os	temas	das	exposições	orais	devem	ser	submetidos	à	aprovação	prévia	da	Docente.	As	exposições	
orais	 consistem	 na	 análise	 crítica	 de	 um	 ou	mais	 acórdãos	 (portugueses,	 estrangeiros,	 do	 TEDH	 ou	 do	 TJUE)	 e	 de	
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soluções	legislativas	estrangeiras	a	propósito	de	um	concreto	e	delimitado	ponto	do	programa	da	UC.	Realizar-se-ão	3	
apresentações	 por	 aula,	 cada	 uma	 com	 a	 duração	 de	 10-15	minutos,	 inultrapassáveis,	 seguidos	 de	 igual	 tempo	 de	
debate.	
II.	A	avaliação	
A	avaliação	consiste:	(i)	na	realização	do	exame	escrito	final	obrigatório,	cuja	classificação	corresponde	a	50%	da	nota	
final;	e	(ii)	em	“outros	elementos	de	avaliação”	(participações	orais	espontâneas	dos	alunos	e/ou	apresentações	orais	
de	relatórios),	nos	quais	se	baseiam	os	restantes	50%	da	nota	final	(artigo	30.º/1	e	2,	do	Regulamento	do	Mestrado	e	
do	Doutoramento	-	Despacho	n.º	5181/2018).		
Os	 alunos	 sem	 participação	 oral	 nas	 aulas	 ou	 que	 não	 realizarem	 a	 apresentação	 oral	 de	 um	 trabalho	 terão	 a	
classificação	de	zero	nos	“outros	elementos	de	avaliação”,	de	modo	que	a	classificação	final	à	UC	corresponderá	a	50%	
da	nota	obtida	no	 exame	escrito	obrigatório	 (artigo	30.º/1	 e	2,	 do	Regulamento	do	Mestrado	e	do	Doutoramento	 -	
Despacho	n.º	5181/2018).		
III	-	Assiduidade	
Em	cada	aula	realiza-se	a	chamada	e	regista-se	as	ausências	dos	Alunos.	A	falta	a	um	número	de	aulas	superior	a	um	
terço	das	previstas	para	a	unidade	 curricular	 importa	 a	perda	de	 frequência	 e	 consequente	 reprovação	na	unidade	
curricular	 (artigo	 13.º/1	 e	 2	 do	 Regulamento).	 A	 falta	 da	 assiduidade	mínima,	 tal	 como	 definida	 no	 artigo	 13.º	 do	
Regulamento,	impede	também	o	acesso	à	época	de	recurso,	uma	vez	que	esta	época	tem	por	pressuposto	a	obtenção	
de	nota	negativa	na	unidade	curricular	(artigo	30.º/4	do	Regulamento).		
	
Demonstração	da	coerência	das	metodologias	de	ensino	com	os	objetivos	de	aprendizagem	da	unidade	curricular	
Para	que	os	mestrandos	aprendam	a	tornar	efectiva	na	prática	forense	a	responsabilidade	penal	de	entes	colectivos	
(cujo	regime	geral	devem	igualmente	conhecer),	precisam	de	ser	confrontados	com	as	limitações	do	actual	Código	de	
Processo	Penal	português	na	sua	aplicação	a	estes	sujeitos	 jurídico-penais,	de	analisar	e	discutir	casos	reais	em	que	
essa	questão	 se	 suscitou,	 bem	como	as	 correspondentes	decisões	 judiciais,	 ponderando,	 ainda,	 soluções	 legislativas	
estrangeiras	para	os	mesmos	problemas.	Tudo	em	ordem	a	encontrar,	para	 cada	 instituto	e	núcleo	problemático,	o	
regime	 jurídico-processual	 que	 melhor	 se	 adequa	 à	 natureza	 das	 pessoas	 colectivas,	 à	 matriz	 de	 validade	 da	
intervenção	penal	e	à	Constituição	processual	penal.		
O	 modelo	 inicial	 de	 aulas	 teórico-práticas	 é	 necessário	 para	 introduzir	 os	 problemas,	 conteúdos	 e	 objectivos	 da	
unidade	curricular.	Seguidamente,	o	modelo	de	seminário	científico	é	o	mais	adequado	ao	aprofundamento	dos	temas,	
desde	que	haja	um	menor	denominador	comum	que	fomente	em	todos	os	alunos	o	interesse	e	a	participação	oral	nas	
aulas.	
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Bogotá	 (Colombia),	 n.°	 11,	 mayo	 de	 2008,	 pp.	 119-154,	 disponível	 em	
https://www.corteidh.or.cr/tablas/R22648.pdf	[8.09.2021].	

RODRIGUES,	Anabela	Miranda	
- “Compliance	 programs	 and	 corporate	 criminal	 compliance”,	 PoLaR	—	 Portuguese	 Law	 Review,	 n.º	 1,	 Vol.	 2,	

January	 2018,	 pp.	 1-14,	 disponível	 em	 http://www.portugueselawreview.pt/wp-
content/uploads/2018/05/PoLaR-Vol.-2-No.-1-January-2018-1.pdf	[6.09.2021].		

- Direito	Penal	Económico.	Uma	política	criminal	na	era	Compliance,	Coimbra:	Almedina,	2019.	
RODRÍGUEZ-GARCÍA,	Nicolás		

- “Adecuación	 del	 proceso	 penal	 español	 a	 la	 fijación	 legal	 de	 la	 responsabilidad	 criminal	 de	 las	 personas	
jurídicas”,	Revista	Penal,	n.º	35,	2015,	pp.	139-172.	

RODRÍGUEZ-GARCÍA,	 Nicolás/GONZÁLEZ-CASTEL,	 Adán	 C./RODRÍGUEZ	 LÓPEZ,	 Fernando	 (Eds.)/SÁNCHEZ	BERNAL,	
Javier/CARRILLODEL	TESO,	Ana	E.	(Coord.)	

- Corrupción:	Compliance,	represión	y	recuperación	de	activos,	Valencia:	Tirant	lo	Blanch,	2019.	
RODRÍGUEZ-GARCÍA,	Nicolás/	RODRÍGUEZ	LÓPEZ,	Fernando	(Eds.)	

- Compliance	y	responsabilidad	de	las	personas	jurídicas,	Valencia:	Tirant	lo	Blanch,	2021.	
(Dir.)	 RODRÍGUEZ	 GARCÍA,	 Nicolás/(Coord.)	 ONTIVEROS	 ALONSO,	 Miguel/ORSI,	 Omar	 Gabriel/RODRÍGUEZ	 LÓPEZ,	
Fernando	

- Tratado	do	angloiberoamericano	sobre	Compliance	penal,	Valencia:	Tirant	lo	Blanch,	2021.		
RODRI�GUEZ	RAMOS,	Luis	

- “¿In	dubio	pro	reo	aut	in	dubio	contra	opulentibus?		(Comentario	a	la	STS	116/2017	de	23	de	febrero	sobre	la	
prueba	 ilícita)”,	 Diario	 La	 Ley,	 Nº	 8974,	 Sección	 Tribuna,	 8	 de	 Mayo	 de	 2017,	pp.	 1-23,	 disponível	 em	
https://ueap.es/wp-content/uploads/2017/05/¿In_dubio_pro_reo_aut_in....pdf	[9.09.2021].	

ROTSCH,	Thomas		



	

Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa – Portugal  
Tel. + (351) 217 984 600 – Fax. + (351) 217 984 603 – www.fd.ul.pt 

14 

- Criminal	Compliance.	Handbuch,	Nomos,	2015,	pp.	1153-1411.	
ROXIN,	Claus/SCHÜNEMANN,	Bernd	

- Derecho	 Procesal	 Penal,	 traducción	 de	 la	 29.ª	 edición	 alemana	 (2017)	 de	Mario	 F.	 Amoretti/Darío	N.	 Rolón,	
revisada	por	Ignacio	F.	Tedesco,	Buenos	Aires:	Didot,	2019.	

RÜBENSTAHL,	Markus/PREUSS,	Tamina	
- “Internal	 investigations	 als	 Compliance-Aufgabe	und	Pflicht	 der	Organe	deutscher	Kapitalgesellschaften”,	 In:	

Tratado	 de	 Compliance	 criminal.	 Responsabilidad	 penal	 de	 las	 personas	 jurídicas	 y	modelos	 de	 organización	 y	
gestión,	(Dir.)	Juan-Luis	Gómez	Colomer/(Coord.)	Christa	M.	Madrid	Boquín,	Valencia:	Tirant	lo	Blanch,	2019,	
pp.		1579-1613.	

RUGGIERO,	Rosa	Anna	
- “Cracking	down	on	corporate	crime	in	Italy”,	Washington	University	Global	Studies	Law	Review,	403	(2016),	Vol.	

15,	 Issue	 3,	 pp.	 403-445,	 disponível	 em	 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2656508	
[6.09.2021].	

SACOJI,	Eliseu	José	
- Proibições	 de	 prova	 e	 nulidades	 processuais.	 Um	 estudo	 comparado	 entre	 Portugal	 e	 Angola	 (uma	 análise	 ao	

futuro	Código	de	Processo	Penal	angolano),	Lisboa:	AAFDL	Editora,	2020.	
SANGUINÉ,	Odone	

- “Os	 direitos	 fundamentais	 das	 pessoas	 jurídicas	 no	 processo	 penal”,	 Revista	 Eletrônica	 de	 Direito	 Penal	 e	
Política	 Criminal	 –	 UFRGS,	 Vol.	 2,	 n.º	 2,	 2014,	 pp.	 23-71,	 disponível	 em	
https://seer.ufrgs.br/redppc/article/view/54949/33490	

SANTORIELLO,	Ciro	
- “Vent’anni	di	giurisprudenza	in	tema	di	responsabilità	da	reato	degli	enti	collettivi.	Le	pronunce	più	importanti,	

i	dubbi	risolti	e	le	questioni	ancora	aperte”,	Rivista	231	sul	D.	Lgs.	231/2001,	La	responsabilità	amministrativa	
delle	società	e	degli	enti,	n.	4,	ottobre	-	dicembre	2018,	pp.	235-267.	

SANTOS,	Hugo	Luz	dos		
- Processo	penal	da	pessoa	colectiva	na	Era	Compliance,	Braga:	Nova	Causa	Edições	Jurídicas,	2021.	

SANTOS,	Manuel	Simas		
- “Nótula	para	uma	reforma	do	sistema	de	recursos	em	processo	penal”,	 In:	Corrupção	em	Portugal.	Avaliação	

legislativa	 e	 propostas	 de	 reforma,	 (Org.)	 Paulo	 Pinto	 de	 Albuquerque/Rui	 Cardoso/Sónia	 Moura,	 Lisboa:	
Universidade	Católica	Editora,	2021,	pp.	664-675.	

SANTOS,	Nuno	R.	Pica	dos	Santos	
- “Contraordenações	no	âmbito	económico:	sua	investigação	e	a	problemática	dos	meios	intrusivos	de	obtenção	

da	prova”,	C&R	–	Revista	de	Concorrência	e	Regulação,	n.os	46-47	(2021).	
SERRA,	Teresa	

- “Contra-ordenações:	 responsabilidade	 de	 entidades	 colectivas.	 A	 propósito	 dos	 critérios	 de	 imputação	
previstos	no	Regime	Geral	do	Ilícito	de	Mera	Ordenação	Social	e	em	diversos	regimes	especiais.	Problemas	de	
(in)constitucionalidade”,	RPCC,	Ano	9	(1999),	Fasc.	2º,	pp.	187-212.	

SERENI,	Andrea		
- “Collaborazione	investigativa	e	riflessi	sulla	responsabilità	dell’ente	da	reato”,	In:	La	responsabilità	dell’ente	da	

reato	nel	sistema	generale	degli	illeciti	e	delle	sanzioni	anche	in	una	comparazione	con	i	sistemi	sudamericani.	In	
memoria	 di	 Giuliano	 Vassalli,	 (A	 cura	 di)	 Antonio	 Fiorella/Alfredo	 Gaito/Anna	 Salvina	 Valenzano,	 Sapienza	
Università	 Editrice,	 2018,	 pp.	 157-166,	 disponível	 em	 http://www.editricesapienza.it/node/7818	
[11.09.2021].	

SILVA,	Germano	Marques	da	Silva	
- “Responsabilidade	penal	das	pessoas	colectivas.	Alterações	ao	Código	Penal	introduzidas	pela	Lei	n.º	59/2007,	

de	 4	 de	 Setembro»,	 Jornadas	 sobre	 a	 Revisão	 do	 Código	 Penal,	número	 especial	 da	Revista	 do	 CEJ,	 n.º	 8,	 1º	
Semestre	de	2008,	pp.	69-97;	

- Responsabilidade	penal	das	sociedades	e	dos	seus	administradores	e	representantes,	Lisboa-São	Paulo:	Editorial	
Verbo,	2009;	

- Direito	 Penal	 tributário.	 Sobre	 as	 responsabilidades	 das	 sociedades	 e	 dos	 seus	 administradores	 conexas	 com	 o	
crime	tributário,	Lisboa:	Universidade	Católica	Editora,	2009;	

- 	“Questões	processuais	na	responsabilidade	cumulativa	das	empresas	e	seus	gestores”,	 In:	Que	 futuro	para	o	
Direito	Processual	Penal?	Simpósio	em	Homenagem	a	 JORGE	de	FIGUEIREDO	DIAS,	por	ocasião	dos	20	anos	do	
Código	de	Processo	Penal	Português,	Coimbra:	Coimbra	Editora,	2009,	pp.	789-803;	

- Direito	Processual	Penal	português.	Noções	gerais,	sujeitos	processuais	e	objecto,	Lisboa:	Universidade	Católica	
Editora,	2013;	



	

Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa – Portugal  
Tel. + (351) 217 984 600 – Fax. + (351) 217 984 603 – www.fd.ul.pt 

15 

- “A	 pessoa	 colectiva	 como	 arguida	 no	 processo	 penal”,	 2014,	 disponível	 em	
https://carlospintodeabreu.com/public/files/a_pessoa_colectiva_como_arguida_no_processo_penal.pdf;	

- “Questões	 processuais	 da	 responsabilidade	 penal	 das	 pessoas	 colectivas”,	 In:	 Estudos	 de	 Law	 Enforcement,	
Compliance	 e	 Direito	 Penal,	 (Coord.)	 Maria	 Fernanda	 Palma/Augusto	 Silva	 Dias/Paulo	 de	 Sousa	 Mendes,	
Coimbra:	Coimbra	Editora,	2018,	pp.	151-169;		

- “Processo	contra	pessoas	colectivas”,	 In:	Corrupção	em	Portugal.	Avaliação	legislativa	e	propostas	de	reforma,	
(Org.)	Paulo	Pinto	de	Albuquerque/Rui	Cardoso/Sónia	Moura,	Lisboa:	Universidade	Católica	Editora,	2021,	pp.	
465-476;		

- Responsabilidade	penal	dos	dirigentes	das	sociedades,	Lisboa:	Universidade	Católica	Editora,	2021.	
SILVA,	Sandra	Oliveira	e	

- “A	liberdade	contra	a	autoincriminação	no	processo	penal:	breves	considerações	em	torno	do	princípio	nemo	
tenetur	se	ipsum	accusare”,	Revista	do	Ministério	Público	do	RS,	Porto	Alegre,	n.º	80,	maio	–	agosto	2016,	p.	111-
128,	 disponível	 em	 http://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1504551588.pdf	
[8.09.2021].	

SOUSA,	João	de	Castro	e		
- As	 pessoas	 colectivas	 em	 face	 do	 Direito	 Criminal	 e	 do	 chamado	 Direito	 de	Mera	 Ordenação	 Social,	 Coimbra:	

Coimbra	Editora,	1985.	
SOUSA,	Miguel	Teixeira	de		

- “Personalidade	judiciária:	breve	plaidoyer	a	favor	da	autonomia	do	processo	civil.	Anotação	ao	Acórdão	do	STA	
de	 1/10/2015	 (Proc.	 0556/15)”,	 	 disponível	 em	
https://www.academia.edu/30949037/TEIXEIRA_DE_SOUSA_M_Personalidade_judiciária_breve_plaidoyer_a_f
avor_da_autonomia_do_processo_civil_pdf	[8.09.2021];	

- “A	 prova	 ilícita	 em	 processo	 civil:	 em	 busca	 das	 linhas	 orientadoras”,	 Revista	 da	 Faculdade	 de	 Direito	 da	
Universidade	 de	 Lisboa	 –	 Lisbon	 Law	 Review,	 Vol.	 LXI,	 2020,	 n.º	 2,	 pp.	 15-52,	 	 disponível	 em	
https://drive.google.com/file/d/1WFelToETPQKCi_thTRBOEi_9ygb4jiB2/view			

SOUSA,	Susana	Aires	de		
- Questões	fundamentais	de	Direito	Penal	da	empresa,	Coimbra:	Almedina,	2019.		

SOUZA,	Renato	Machado	de		
- “Personas	jurídicas	y	cumplimiento	normativo:	breve	análisis	de	los	incentivos	sistémicos	de	Brasil	y	España”,	

In:	Compliance	y	responsabilidad	de	las	personas	jurídicas,	(Eds.)	Nicolás	Rodríguez-García/Fernando	Rodríguez	
López,	Valencia:	Tirant	lo	Blanch,	2021,	pp.	747-768.	

TARUFFO,	Michele	
- A	prova,	tradução	de	João	Miguel	Couto,	Madrid/Barcelona/Buenos	Aires/São	Paulo:	Marcial	Pons,	2014.	

TEIXEIRA,	Carlos	Adérito	
- “A	pessoa	 colectiva	 como	 sujeito	 processual;	 ou	 a	 “descontinuidade”	 processual	 da	 responsabilidade	penal”,	

Revista	do	Centro	de	Estudos	Judiciários,	n.º	8	(2008),	n.º	especial,	p.	99-166;	
- “Perspectiva	 judiciária	da	 imputação	do	facto	da	pessoa	singular	à	pessoa	colectiva”,	Colóquio	Internacional	-	

Processo	Penal	português:	desafios	europeus,	RPCC,	Ano	29,	n.º	1,	2019,	pp.	141-171.	
TORRÃO,	Fernando		

- “Societas	 delinquere	 potest”?	 Da	 responsabilidade	 individual	 e	 colectiva	 nos	 “crimes	 de	 empresa”,	 Coimbra:	
Almedina,	2010.	

TUZET,	Giovanni		
- Filosofía	 de	 la	 prueba	 jurídica,	 traducción	 de	 Diego	 dei	 Vecchi,	 Madrid/Barcelona/Buenos	 Aires/São	 Paulo,	

2021.	
URBINA	GIMENO,	Íñigo	Ortiz	de/CHIESA,	Luis	

- “Compliance	 y	 responsabilidad	penal	 de	 entes	 colectivos	 em	 los	EE.UU”,	 In:	Tratado	de	 Compliance	 criminal.	
Responsabilidad	 penal	 de	 las	 personas	 jurídicas	 y	 modelos	 de	 organización	 y	 gestión,	 (Dir.)	 (Dir.)	 Juan-Luis	
Gómez	Colomer/(Coord.)	Christa	M.	Madrid	Boquín,	Valencia:	Tirant	lo	Blanch,	2019,	pp.		1501-1542.	

VAN	KEMPEN,	P.H.P.H.M.C.		
- “Human	Rights	 and	Criminal	 Justice	Applied	 to	Legal	Persons.	Protection	and	Liability	of	Private	 and	Public	

Juristic	Entities	under	the	ICCPR,	ECHR,	ACHR	and	AfChHPR”,	Electronic	Journal	of	Comparative	Law,	vol.	14.3	
(December	 2010),	 pp.	 1-34,	 disponível	 em	 http://pgil.pk/wp-content/uploads/2014/06/HR-CJ-applied-to-
legal-persons.pdf	[5.09.2021].	

VICENTE,	Dário	Moura	Vicente	
- Direito	Comparado,	Vol.	I,	4.ª	edição,	Coimbra:	Almedina,	2020.	

VILELA,	Alexandra	



	

Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa – Portugal  
Tel. + (351) 217 984 600 – Fax. + (351) 217 984 603 – www.fd.ul.pt 

16 

- O	 Direito	 de	Mera	 Ordenação	 Social.	 Entre	 a	 ideia	 de	 “recorrência”	 e	 a	 de	 “erosão”	 do	 Direito	 Penal	 clássico,	
Coimbra:	Coimbra	Editora,	2013,	pp.	528	ss.	e	558	ss.;	

- “A	 responsabilidade	 contraordenacional	 da	 pessoa	 colectiva	 no	 contexto	 do	 “Estado	Regulador”,	 In:	 Estudos	
sobre	Law	Enforcement,	Compliance	e	Direito	Penal,	(Coord.)	Maria	Fernanda	Palma/Augusto	Silva	Dias/Paulo	
de	Sousa	Mendes,	Coimbra:	Coimbra	Editora,	2018,	pp.	101-122;	

- “Responsabilidade	contra-ordenacional	da	pessoa	colectiva”,	In:	Novos	Estudos	de	Law	Enforcement,	Compliance	
e	Direito	Penal,	(Coord.)	Maria	Fernanda	Palma/Augusto	Silva	Dias/Paulo	de	Sousa	Mendes,	Coimbra:	Coimbra	
Editora,	2020,	pp.	395-416;		

- “O	direito	das	contra-ordenações	necessário	para	um	combate	eficaz	da	corrupção”,	In:	Corrupção	em	Portugal.	
Avaliação	 legislativa	 e	 propostas	 de	 reforma,	 (Org.)	 Paulo	 Pinto	 de	 Albuquerque/Rui	 Cardoso/Sónia	Moura,	
Lisboa:	Universidade	Católica	Editora,	2021,	pp.	429-438.	

VILLEGAS	GÁRCÍA,	Marı́a	A� ngeles		
- La	 responsabilidad	 criminal	 de	 las	 personas	 jurídicas.	 La	 experiencia	 de	 Estados	 Unidos,	 Thomson	

Reuters/Aranzadi,	2016,	pp.	334	ss.		
VILLEGAS	GÁRCÍA,	Marı́a	A� ngeles/ENCINAR	DEL	POZO,	Miguel	Ángel	

- Lucha	 contra	 la	 corrupción,	 Compliance	 e	 investigaciones	 internas.	 La	 influencia	 del	 Derecho	 estadounidense,	
Navarra:	Aranzadi/Thomson	Reuters,	2020.	

VIS�EKRUNA,	Aleksandra		
- “Protection	of	rights	of	companies	before	the	European	Court	of	Human	Rights”,	 in:	EU	and	comparative	 law	

issues	 and	 challenges	 (ECLIC)	 -	 Vol.	 1	 (2017):	 Procedural	 aspects	 of	 EU	 Law,	 (Eds.)	 Dunja	 Duić/Tunjica	
Petrašević,	 pp.	 111-126,	 disponível	 em	 https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/eclic/article/view/6524	
[8.09.2021].	

VOLK,	Klaus	
- “Sobre	a	responsabilidade	penal	das	empresas”,	tradução	de	Luís	Greco,	In:	Direito	Penal	como	crítica	da	pena.	

Estudos	 em	 homenagem	 a	 Juarez	 Tavares	 por	 seu	 70.º	 Aniversário	 em	 2	 de	 Setembro	 de	 2012,	 (Org.)	 Luís	
Greco/António	Martins,	Madrid/Barcelona/Buenos	Aires/São	Paulo:	Marcial	Pons,	2012,	pp.	717-730.	

WEISSMANN,	Andrew/NEWMAN,	David	
- “Rethinking	criminal	corporate	 liability”,	Indiana	Law	Journal,	Vol.	82:	 Issue	2,	2007,	pp.	411-451,	disponível	

em	https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol82/iss2/5/	[8.09.2021].	
YARSHELL,	Flávio	Luiz	

- Curso	de	Direito	Processual	Civil,	Vol.	I,		Madrid/Barcelona/Buenos	Aires/São	Paulo,	2014.	
		
	


