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Ficha	de	unidade	curricular		

	
Mestrado	em	Direito	e	Prática	Jurídica.		

Especialidades:	Ciências	Jurídico-Forenses	e	Direito	Penal	
Ano	Lectivo	de	2022-2023/1.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)	
Pretende	 sensibilizar-se	 os	 Alunos	 para	 os	 problemas	 suscitados	 pela	 presença	 das	 pessoas	 colectivas	 no	 processo	
penal	 como	 suspeitas/arguidas	 ou	 ofendidas,	 incentivando-os	 a	 participar	 no	 desenho	 do	 travejamento	 básico	 do	
ainda	(muito)	incipiente	processo	penal	português	das	pessoas	jurídicas.		
Para	esse	travejamento,	importa	considerar,	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	direito	
penal	 e	 do	direito	 processual	 penal;	 e	 a	 necessidade	 de	 adaptação	do	 estatuto	 de	 arguido	 (direitos	 e	 deveres),	 das	
medidas	 de	 coacção,	 dos	 meios	 de	 obtenção	 de	 prova,	 das	 regras	 de	 determinação	 da	 competência,	 das	 formas	
especiais	do	processo	e,	até,	dos	graus	de	recurso	aos	sujeitos	colectivos.		
Na	realização	dessa	tarefa	é	ainda	fundamental	a	análise:	(i)	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,	até	à	Lei	n.º	94/2021,	sem	qualquer	suporte	legislativo	–;	e,	ainda,	(ii)	de	soluções	de	Direito	estrangeiro.		
O	 objectivo	 é	 habilitar	 especialmente	 os	 mestrandos	 para	 o	 exercício	 das	 funções	 de	 investigadores	 criminais,	
magistrados	e	advogados	no	processo	penal	em	que	seja	suspeita/arguida	ou	ofendida	uma	pessoa	jurídica,	alertando-
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.	Silêncios	do	Código	de	Processo	Penal	português,	antes	e	depois	da	Lei	n.º	94/2021,	legalidade	do	processo	
penal	e	aplicação	mutatis	mutandis	de	um	Código	de	Processo	Penal	antropocêntrico	a	entes	colectivos		
	
2.	O	processo	penal	das	pessoas	colectivas	à	luz	do	Direito	Comparado	
		
3.	Titularidade	pelas	pessoas	jurídicas	de	direitos	fundamentais	com	reflexos	no	processo	penal	
	
4.	Pessoa	colectiva	como	ofendida	
					4.1.	Legitimidade	para	apresentação	vs.	para	desistência	de	queixa;		
					4.2.	Legitimidade	para	a	constituição	como	assistente.	
	
5.	Constituição	como	arguida	e	estatuto	de	arguida	da	pessoa	colectiva		
	
6.	Auto-defesa	“pessoal”	
			6.1.	Distinção	entre	pressupostos	substantivos	de	responsabilização	e	participação	processual	do	ente;	
			6.2.	Necessidade	de	representação	no	processo:	legal/orgânica	ou	antes	voluntária?	Soluções	de	direito	estrangeiro;	
			6.3.	 Prestação	 de	 declarações	 através	 de	 procurador	 (cfr.	 artigos	 128.º/1	 e	 138.º/1	 ex	 vi	 artigo	 140.º/2	 do	CPP)?						
Soluções	de	direito	estrangeiro.	
	
7.	Defesa	técnica		
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			7.1.	Representação	pelo	defensor?	Soluções	de	direito	estrangeiro;	
			7.2.	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).		
	
8.	Notificação	da	pessoa	jurídica	antes	e	depois	da	constituição	como	arguida	
	
9.	Nemo	tenetur	se	ipsum	accusare	da	pessoa	jurídica:	âmbito	objectivo	
				9.1.	Repercussões	do	modelo	legal	de	imputação	de	responsabilidade	penal	ao	ente	no	objecto	do	processo;	
				9.2.	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?		
	
10.	Nemo	tenetur	se	ipsum	accusare	da	pessoa	jurídica:	âmbito	subjectivo		
					10.1.	 Quem	 o	 pode	 exercer?	 Só	 o	 representante	 processual;	 também	 os	 actuais	 ou	 pretéritos	 representantes				
legais/estatutários;	 qualquer	 funcionário?	 Cfr.	 artigos	 133.º/1,	 al.	 e),	 e	 134.º/1,	 al.	 c),	 do	 CPP.	 Soluções	 de	 direito	
estrangeiro.	
					10.2.	Estatuto	processual	do	dirigente	que	interveio	na	prática	do	facto	colectivo	ou	que	responde	subsidiariamente	
pelas	multas	em	que	for	condenado	o	ente	(artigo	11.º/2	e	9	do	CP):		
									a)	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)?	Cfr.	artigos	6.º-A	e	19.º-A	da	Lei	n.º	34/87,	e	374.º-B	do	CP.	
									b)	 E/ou	 testemunha	 com	 mera	 possibilidade	 de	 recusa	 de	 depoimento	 (artigos	 132.º/2,	 134.º/1,	 al.	 b),	 por	
analogia,	e	135.º,	do	CPP)?		
	
11.	 Deveres	 de	 informação	 e	 colaboração	 do	 inspeccionado/supervisionado	 e	 de	 outras	 entidades	 vs.	
transmissão	da	informação	para	o	processo	penal:	critérios	
	
12.	Programas	de	Compliance	
							12.1.	 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?	Soluções	
de	direito	estrangeiro.	
								12.2.	 Canais	 de	 denúncia,	 averiguações	 internas,	 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,	 frequentemente	 apresentados	 sob	 a	 forma	 de	 pergunta,	 pretendem	 evidenciar	 o	
antropocentrismo	 do	 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,	exclusão	ou,	até,	agravamento	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.		
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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	
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	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	 adeque	 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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- “O	processo	penal	português	em	tempos	de	mudança”,	Estudos	em	Comemoração	dos	20	anos	da	Faculdade	de	

Direito	da	Universidade	Nova	de	Lisboa,	Revista	Themis.	Edição	especial,	n.º	6,	2018,	pp.	73-88.	
BELEZA,	Teresa	Pizarro/PINTO,	Frederico	de	Lacerda	da	Costa	

- Direito	Processual	penal.	Os	sujeitos	processuais	e	as	partes	civis,	Lisboa:	2000;		
- (Coord.)	Comparticipação,	pessoas	colectivas	e	responsabilidade,	Coimbra:	Almedina,	2015;	
- (Coord.)	 Jurisprudência	 do	 Tribunal	 Constitucional	 em	 matéria	 contraordenacional	 entre	 2001-2018,	 com	 a	

colaboração	de	Maria	Beatriz	Seabra	de	Brito,	FDUNL:	CEDIS,	2019,	disponível	em	https://cedis.fd.unl.pt/wp-
content/uploads/2019/05/CRIMINALIA-Relatório-Contraordenações-7-de-maio-de-2019-compactado.pdf	
[9.09.2021].	
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BERNDT,	Markus/THEILE,	Hans		
- Unternehmensstrafrecht	und	Unternehmensverteidigung,	CF	Muller,	2016.	

BRAITHWAITE,	John	
- “Enforced	Self-Regulation:	a	New	Strategy	for	Corporate	Criminal	Control”,	Michigan	Law	Review,	1982,	Vol.	80,	

n.º	 7,	 pp.	 1466-1507,	 disponível	 em	 https://www.researchgate.net/publication/270033308_Enforced_Self-
Regulation_A_New_Strategy_for_Corporate_Crime_Control;	

- “The	New	Regulatory	State	and	the	Transformation	of	Criminology”,	British	Journal	of	Criminology,	2000,	Vol.	
40,	 n.º	 2,	 pp.	 222-238,	 disponível	 em		
https://www.researchgate.net/publication/31208037_The_New_Regulatory_State_and_the_Transformation_of
_Criminology.		

BRANDÃO,	Nuno	
- Crimes	e	contra-ordenações:	da	cisão	à	convergência	material,	Coimbra:	Coimbra	Editora,	2016,	pp.	871	ss.;	
- “O	 direito	 contra-ordenacional	 económico	 na	 era	 da	 regulação”,	 In:	A	 proteção	 dos	 direitos	 humanos	 face	 à	

criminalidade	económica	globalizada.	Atas	da	Conferência	Internacional	9	de	dezembro	de	2016,	(Coord.)	Flávia	
Noversa	 Loureiro,	 Escola	 de	 Direito	 da	 Universidade	 do	Minho:	 Centro	 de	 Investigação	 Interdisciplinar	 em	
Direitos	 Humanos,	 2017,	 pp.	 87-118,	 disponível	 em	 https://www.jusgov.uminho.pt/wp-
content/uploads/2018/02/A_protecao_dos_DH_face-a-criminal_eco_gl_vELETR_comp.pdf	[9.09.2021];		

BRAVO,	Jorge	dos	Reis		
- “Incidências	processuais	da	punibilidade	de	entes	colectivos”,	Revista	do	Ministério	Público,	n.º	105	(2006),	pp.	

45-99.	
- Direito	 Penal	 de	 entes	 colectivos.	 Ensaio	 sobre	 a	 punibilidade	 de	 pessoas	 jurídicas	 e	 entidades	 equiparadas,	

Coimbra	Editora,	2008,	pp.	291	ss.;	
- “Processo	penal	de	entes	colectivos:	 ‘direito	constitucional	aplicado’	ou	 inconstitucionalidade	por	omissão?”,	

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.	515-525.	

BRAVO,	Teresa	
- “A	 responsabilidade	das	 sociedades-mãe	e	das	 filiais	 em	Direito	Europeu	da	 concorrência:	 análise	 crítica	da	

jurisprudência	Akzo	Nobel”,	RPCC	23	(2013),	pp.	613-656;		
- “O	 caso	 da	 Associação	 Nacional	 de	 Farmácias	 à	 luz	 da	 jurisprudência	Akzo	 Nobel	 (revisitada)”,	 ”,	 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.	111-145.	

BRITO,	Teresa	Quintela	de	
- “Responsabilidade	 criminal	 das	 pessoas	 jurídicas	 e	 equiparadas:	 algumas	 pistas	 para	 a	 articulação	 da	

responsabilidade	 individual	 e	 colectiva”,	 In:	Estudos	 em	honra	do	Professor	Doutor	 José	 de	Oliveira	Ascensão,	
Volume	II,	Coimbra:	Almedina,	2008,	pp.	1425-1443;	

- “A	 determinação	 das	 responsabilidades	 individuais	 no	 quadro	 de	 organizações	 complexas”,	 In:	 Direito	
Sancionatório	das	Autoridades	Reguladoras,	(Coord.)	Maria	Fernanda	Palma/Augusto	Silva	Dias/Paulo	de	Sousa	
Mendes,	Coimbra:	Coimbra	Editora,	2009,	pp.	75-103;	

- “Autoria	 das	 contra-ordenações	 e	 dos	 dirigentes	 de	 organizações”,	 In:	Estudos	 em	Homenagem	 ao	 Professor	
Doutor	Jorge	de	Figueiredo	Dias,	(Org.),	Manuel	da	Costa	Andrade/Susana	Aires	de	Sousa/Maria	João	Antunes,	
Vol.	II,	Coimbra:	Coimbra	Editora,	2009,	pp.	203-23;	

- “Crime	 omissivo	 e	 novas	 representações	 da	 responsabilidade	 social”,	 In:	Liber	 Amicorum	 de	 José	 de	 Sousa	 e	
Brito	 em	 comemoração	 do	 70.º	 Aniversário.	 Estudos	 de	 Direito	 e	 Filosofia,	 (Org.)	 João	 António	 Raposo/João	
Lopes	Alves/Paulo	de	Sousa	Mendes/Augusto	Silva	Dias/Luís	Duarte	D’Almeida,	Coimbra:	Almedina,	2009,	pp.	
921-943;	

- “Responsabilidade	criminal	de	entes	colectivos.	Algumas	questões	em	torno	da	interpretação	do	artigo	11.º	do	
Código	 Penal”,	 RPCC,	 Ano	 20,	 n.º	 1,	 Janeiro-Março	 2010,	 pp.	 41-71,	 também	 publicado	 em	 Direito	 Penal	
Económico	 e	 Financeiro.	 Conferências	 do	 Curso	 Pós-Graduado	 de	 Aperfeiçoamento,	 (Coord.)	 Maria	 Fernanda	
Palma/Augusto	Silva	Dias/Paulo	de	Sousa	Mendes,	Coimbra:	Coimbra	Editora,	2012,	pp.	227-253;	

- Domínio	da	organização	para	a	execução	do	facto:	responsabilidade	penal	de	entes	colectivos,	dos	seus	dirigentes	
e	 “actuação	 em	 lugar	 de	 outrem”,	 Vols.	 I	 e	 II,	 Dissertação	 de	 Doutoramento,	 Faculdade	 de	 Direito	 da	
Universidade	de	Lisboa,	Julho	de	2012,	em	vias	de	publicação	pela	AAFDL	Editora;	

- “Domínio	do	facto,	organizações	complexas	e	autoria	dos	dirigentes”,	In:	Direito	Penal	Económico	e	Financeiro.	
Conferências	 do	 Curso	 Pós-Graduado	 de	 Aperfeiçoamento,	 (Coord.)	 Maria	 Fernanda	 Palma/Augusto	 Silva	
Dias/Paulo	de	Sousa	Mendes,	Coimbra:	Coimbra	Editora,	2012,	pp.	163-200;	

- “Fundamento	da	responsabilidade	criminal	de	entes	colectivos:	articulação	com	a	responsabilidade	individual”,	
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In:	Direito	 Penal	 Económico	 e	 Financeiro.	 Conferências	 do	 Curso	 Pós-Graduado	 de	 Aperfeiçoamento,	 (Coord.)	
Maria	Fernanda	Palma/Augusto	Silva	Dias/Paulo	de	Sousa	Mendes,	Coimbra:	Coimbra	Editora,	2012,	pp.	201-
225;	

- “Questões	de	prova	e	modelos	legais	de	responsabilidade	contra-ordenacional	e	penal	de	entes	colectivos”,	In:	
Direito	Penal.	Fundamentos	dogmáticos	e	político-criminais.	Homenagem	ao	Prof.	Peter	Hünerfeld,	(Org.)	Manuel	
da	 Costa	 Andrade/José	 de	 Faria	 Costa/Anabela	 Miranda	 Rodrigues/Helena	 Moniz/Sónia	 Fidalgo,	 Coimbra	
Editora,	2013,	pp.	1209-126;	

- “Autoria	e	participação	em	organizações	empresariais	complexas”,	Criminalidade	Económico-Financeira.	Temas	
de	Teoria	Geral	do	Direito	Penal	na	Criminalidade	Económico-Financeira.	Caderno	Especial,	Lisboa:	Centro	de	
Estudos	 Judiciários,	 2014,	 pp.	 11-43,	 disponível	 em	
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/penal/tomo_I_criminalidade_economico_financeira_temas_de_teor
ia_geral_do_direito_penal_na_criminalidade_economico_financeira.pdf	[10.09.2021];		

- “A	 relevância	 dos	mecanismos	 de	Compliance	 na	 responsabilização	 penal	 das	 pessoas	 colectivas	 e	 dos	 seus	
dirigentes”,	Anatomia	do		Crime.	Revista	de	Ciências	Jurídico-Criminais,	Ano	0,	Julho-Dezembro	de	2014,	pp.	75-
91;	

- “Compliance,	 cultura	 corporativa	 e	 culpa	 penal	 da	 pessoa	 jurídica”,	 In:	 Estudos	 sobre	 Law	 Enforcement,	
Compliance	e	Direito	Penal,	(Coord.)	Maria	Fernanda	Palma/Augusto	Silva	Dias/Paulo	Sousa	Mendes,	,	Coimbra:	
Almedina,	1.ª	e	2.ª	ed.,	2018,	pp.	57-100;		

- "As	 normas	 processuais	 penais	 materiais	 e	 o	 problema	 da	 sua	 sucessão	 no	 sistema	 jurídico	 português",	
Anatomia	do	Crime.	Revista	de	Ciências	Jurídico-Criminais,	n.º	9,	Janeiro-Julho,	2019,	pp.	151-178;	

- "Responsabilidade	penal	de	pessoas	colectivas	públicas?	O	problema	em	geral	e	perante	o	crime	de	corrupção",	
In:	 Homenagem	 ao	 Professor	 Doutor	 Germano	 Marques	 da	 Silva,	 (Coord.)	 J.	 Lobo	 Moutinho/Henrique	
Salinas/Elsa	Vaz	de	Sequeira/Pedro	Garcia	Marques,	Vol.	 IV,	Lisboa:	Universidade	Católica	Editora,	2020,	pp.	
2710-2746,	também	publicado	em	Revista	de	Estudos	Criminais,	Ano	XIX,	n.º	79,	2020,	Brasil:	Porto	Alegre,	pp.	
29-68;	

- “Processo	penal	de	entes	colectivos:	algumas	propostas	de	adaptação	(urgente)	do	Código	de	Processo	Penal	
português”,	 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.	477-514.		

BRITO,	Wladimir	
- Teoria	Geral	do	processo,	Coimbra:	Almedina,	2019.	

BROWN,	Darryl	K./TURNER,	Jenia	I./WEISSER,	Bettina	(Hrsg.)	
- The	Oxford	Handbook	of	Criminal	Process,	Oxford:	Oxford	University	Press,	2019.		

BUCHO,	Cruz	
- “A	recusa	de	depoimento	de	familiares	do	arguido:	o	privilégio	familiar	em	processo	penal	(notas	de	estudo)”,	

1.06.2015,	 disponível	 em	 https://docplayer.com.br/12908038-A-recusa-de-depoimento-de-familiares-do-
arguido-o-privilegio-familiar-em-processo-penal-notas-de-estudo.html	[8.09.2021].	

BUSATO,	Paulo	César	(Org.)/GRECO,	Luís-BUSATO,	Paulo	César	(Coord.)	
- Responsabilidade	penal	das	pessoas	jurídicas.	Seminário	Brasil-Alemanha,	Florianópolis:	Tirant	lo	Blanch,	2018.	

CAEIRO,	Pedro	
- “The	 influence	 of	 the	 EU	 on	 the	 “blurring”	 between	 administrative	 and	 criminal	 law”,	 (Eds.)	 FRANCESCA	

GALLI/ANNE	WEYEMBERG,	Do	 labels	 still	 matter?	Blurring	 boundaries	 between	 administrative	 and	 criminal	
law.	The	influence	of	the	UE,	Éditions	de	L’Université	de	Bruxelles,	2014,	pp.	171-190;		

CALHEIROS,	Maria	Clara	
- Para	uma	teoria	da	prova,	Coimbra:	Coimbra	Editora,	2015.	

CAMPOS,	Sara	Rodrigues	
- (In)admissibilidade	 de	 provas	 ilícitas.	 Dissemelhança	 na	 produção	 de	 prova	 no	 Direito	 Processual?,	 Coimbra:	

Almedina,	2018.	
CANOTILHO,	J.J.	Gomes/MOREIRA,	Vital	

- Constituição	da	República	Portuguesa	anotada,	Vol.	I,	4.ª	edição,	Coimbra:	Coimbra	Editora,	2007.		
COMENTÁRIO	JUDICIÁRIO	DO	CÓDIGO	DE	PROCESSO	PENAL	(AA.VV.),	Tomos	I	e	II,	Coimbra:	Almedina,	2019,	Tomo	III,	
2021.		
CORDEIRO,	António	Menezes	

- Manual	de	Direito	das	Sociedades	I	–	Das	sociedades	em	geral,	2.ª	edição,	Coimbra:	Almedina,	2007;		
- (Coord.)	 Código	 Civil	 Comentado,	 Vol.	 I	 –	 Parte	 Geral,	 Centro	 de	 Investigação	 de	 Direito	 Privado	 –	 FDUL,	

Coimbra:	Almedina,	2020;		
- (Coord.)	Código	das	Sociedades	Comerciais	Anotado,	4.ª	edição,	Coimbra:	Almedina,	2021.	
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CORDEIRO,	António	Menezes/CORDEIRO,	A.	Barreto	Menezes	
- Direito	das	Sociedades	I	–	Parte	Geral,	4.ª	edição,	Coimbra:	Almedina,	2020.	

COSTA,	José	de	Faria	
- “A	 responsabilidade	 jurı́dico-penal	 da	 empresa	 e	 dos	 seus	 órgãos	 (ou	 uma	 reflexão	 sobre	 a	 alteridade	 nas	

pessoas	colectivas	à	 luz	do	Direito	Penal)»,	Direito	Penal	Económico	e	Europeu,	Vol.	 I,	Coimbra	Editora,	1998,	
pp.	501-517;	

- Direito	Penal,	Lisboa:	Imprensa	Nacional	–	Casa	da	Moeda,	2017,	Cap.	8,	ponto	8.7.1.	
COSTA,	José	Neves	da	Costa	

- 	“Provas	 ilicitamente	 obtidas	 por	 particulares”,	 In:	 Prova	 penal.	 Teórica	 e	 prática,	 (Coord.)	 Paulo	 de	 Sousa	
Mendes/Rui	Soares	Pereira,	Coimbra:	Almedina,	2019,	pp.	159-193.	

CUNHA,	José	M.	Damião	da	
- “O	“inconstitucional”	e	o	“ilógico”	no	regime	de	buscas	e	outras	diligências	do	regime	jurídico	da	concorrência	

(Lei	 n.º	 19/2012,	 de	 8	 de	 maio)”,	 Revista	 do	 Ministério	 Público,	 n.º	 151,	 Julho-Setembro	 2017,	 pp.	 83-100,	
disponível	 em	 https://rmp.smmp.pt/wp-content/uploads/2017/10/6.RMP_151_NET_Jose_Cunha.pdf	
[9.09.2021]		

D’ALMEIDA,	Luis	Duarte	
- Allowing	for	Exceptions:	A	Theory	of	defenses	and	Defeasibility	in	Law,	Oxford	University	Press,	2015;	
- “Defining	 ‘Defenses’”,	 In:	 Defenses	 in	 Tort,	 Andrew	 Dyson/James	 Goudkamp/Frederick	 Wilmot-Smith,	 Hart	

Publishing	2015.	
DIAS,	Augusto	Silva	

- “Delicta	 in	 se”	 e	 “Delicta	mere	prohibita”.	Uma	análise	das	descontinuidades	do	 ilícito	penal	moderno	à	 luz	da	
reconstrução	de	uma	distinção	clássica,	Coimbra:	Coimbra	Editora,	2008;	

- Ramos	 emergentes	 do	 Direito	 Penal	 relacionados	 com	 a	 protecção	 do	 futuro	 (ambiente,	 consumo,	 genética	
humana),	Coimbra:	Coimbra	Editora,	2008;	

- “Linhas	gerais	do	regime	jurídico	dos	crimes	contra	interesses	dos	consumidores	no	Anteprojecto	de	Código	do	
Consumidor”,	Direito	Penal	Económico	e	Europeu.	Textos	doutrinários,	Vol.	III,	Coimbra:	Coimbra	Editora,	2009,	
pp.	557	ss.;	

- Direito	das	Contra-ordenações,	Coimbra:	Almedina,	1.ª	edição,	2018.	
DIAS,	Augusto	Silva/RAMOS,	Vânia	Costa	

- O	 Direito	 à	 não	 auto-inculpação	 (nemo	 tenetur	 se	 ipsum	 accusare)	 no	 processo	 penal	 e	 contra-ordenacional	
português,	Coimbra	Editora,	2009.	

DIAS,	Augusto	Silva/PEREIRA,	Rui	Soares	
- Direito	das	Contra-ordenações,	Coimbra:	Almedina,	2.ª	edição,	2022.	

DIAS,	Jorge	de	Figueiredo	
- Direito	Processual	Penal	–	Lições,	 coligidas	por	Maria	 João	Antunes,	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	de	

Coimbra:	Secção	de	Textos,	1988-1989;		
- Direito	Processual	Penal,	1.ª	ed.	1974,	reimpressão,	Coimbra	Editora,	2004;	
- “Sobre	a	vigência	tricenal	do	Código	de	processo	penal	português”,	30	anos	do	Código	de	Processo	Penal,	RPCC,	

Ano	28,	n.º	1,	Janeiro-Abril	2018,	pp.	129-146.			
DIAS,	Jorge	de	Figueiredo/BRANDÃO,	Nuno	

- Sujeitos	processuais	penais:	o	arguido	e	o	defensor.	Texto	de	apoio	ao	estudo	da	unidade	curricular	de	Direito	
Processual	 Penal	 do	 Mestrado	 em	 Ciências	 Jurı́dico-Forenses	 da	 Faculdade	 de	 Direito	 da	 Universidade	 de	
Coimbra	 (2020/2021),	 Coimbra	 2020,	 disponível	 em	 https://apps.uc.pt/mypage/files/nbrandao/2226	
[8.09.2021]		

ECHARRI	CASI,	Fermín	Javier			
- “Las	 personas	 jurídicas	 y	 su	 imputación	 en	 el	 proceso	 penal:	 una	 nueva	 perspectiva	 de	 las	 garantías	

procesales”,	La	Ley,	n.º	10088/2011,	pp.	1-34.	
ESPARZA	LEIBAR,	Iñaki	

- “La	 responsabilidad	 penal	 de	 las	 personas	 jurídicas	 y	 el	 rol	 del	 Corporate	 Compliance	 en	 el	 ordenamiento	
francés.	 Un	 interesante	 ejemplo	 de	 lucha	 contra	 la	 corrupción”,	 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.	1403-1427.	

FERREIRA,	Manuel	Cavaleiro	de		
- Curso	de	Processo	Penal.	Lições	proferidas	no	ano	lectivo	de	1954-1955,	Vol.	I,	Lisboa:	AAFDL,	1959;	
- Curso	de	Processo	Penal,	Vol.	II,	Lisboa:	AAFDL,	1956.	

FERRER	BELTRÁN,	Jordi		
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- Prueba	 sin	 convicción.	 Estándares	 de	 prueba	 y	 debido	 proceso,	Madrid/Barcelona/Buenos	 Aires/São	 Paulo,	
2021;		

- Valoração	racional	da	prova,	tradução	de	Vitor	de	Paula	Ramos,	Salvador-Bahia:	JusPODIVM,	2021			
FISHER,	Thomas/HOVEN,	Elisa	

- „Unternehmen	vor	Gericht?	Einige	Anmerkungen	zu	prozessualen	Fragen”,	ZIS	1/2015,	pp.	32-39,	disponível	
em	http://www.zis-online.com/dat/artikel/2015_1_892.pdf	[8.09.2021]	

GARUTI,	Giulio		
- “La	 responsabilità	 degli	 enti	 e	 le	 prospettive	 di	 sviluppo	 del	 sistema	 sanzionatorio	 nell’ottica	 del	 diritto	

processuale	 penale”,	 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.	429-434,	disponível	em	
http://www.editricesapienza.it/node/7818	[11.09.2021].	

GASCÓN	INCHAUSTI,	Fernando	
- Proceso	penal	y	persona	jurídica,	Madrid:	Marcial	Pons,	2012;		
- “Los	 desafíos	 del	 proceso	 penal	 frente	 a	 las	 personas	 jurídicas	 en	 la	 legislación	 y	 en	 la	 praxis	 española:	

representación	y	derecho	a	no	auto	 incriminarse”,	Colóquio	 Internacional.	 Processo	Penal	português:	 desafios	
europeus,	RPCC,	Ano	29,	n.º	1,	2019,	pp.	91-126;		

GASPAR/CABRAL/COSTA/MENDES/MADEIRA/GRAÇA	
- Código	de	Processo	Penal	Comentado,	Almedina,	2014.	

GHEZZI,	Frederico	Cesari	Guido		
- “The	 Italian	 guidelines	 on	 antitrust	 compliance	 programs	 and	 the	 difficult	 goal	 of	 matching	 deterrence,	

education,	and	business	ethics”,	Bocconi	Legal	Studies	Research	Paper	Nº.	3381638,	May	2019,	disponível	em	
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3381638	[8.09.2021]		

GIMENO	BÉVIA,	Jordi		
- El	processo	penal	de	las	personas	jurídicas,	Aranzadi,	2014;	
- Compliance	y	proceso	penal.	El	proceso	penal	de	las	personas	jurídicas,	Navarra:	Editorial	Aranzadi,	2016.	

GLESS,	Sabine	
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