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Extinção da Responsabilidade Criminal da Pessoa Colectiva – casos de insolvência 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 12 de Outubro de 2006, Processo 06P2930 
Relator: Pereira Madeira 
I - Pese embora a declaração de falência, resta um espesso «substrato» da sociedade falida, 
circunstância que, à saciedade, impede que se defenda que da pessoa jurídica, nada mais resta, tal 
como de pode afirmar da pessoa do ser humano após a morte. 
II - De resto, por força do disposto no art. 141°, nº 1, e), art. 146°, nº 2 e art. 160°, nº 2, todos do CSC, 
se é certo que as sociedades comerciais se dissolvem pela declaração de falência, o certo é que, ao 
invés das pessoas singulares cuja personalidade cessa com a morte – art.º 68.º, n.º 1, do Código Civil 
– aquelas mantêm a personalidade jurídica na fase da sua liquidação, considerando-se apenas extintas 
pelo encerramento dessa liquidação. 
 

Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 15 de Maio de 2013, Processo 15312/09.0IDPRT.P1 
Relator: Elsa Paixão 
I – A declaração de insolvência dissolve a sociedade, mas esta não se extingue de imediato pois que 
entra em fase de liquidação (art.º 146º do CSC). 
II – A dissolução não extingue a responsabilidade criminal contra a pessoa colectiva, a qual só se 
verifica com o registo do encerramento da sua liquidação. [...] 
 
Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 06 de Março de 2013, Processo 356/06.1TACNT.C1 
Relator: Brízida Martins 
[...] 3.- A declaração de insolvência de uma sociedade, embora provoque a sua dissolução, não 
provoca a sua extinção nem a extinção do procedimento criminal contra ela instaurado. A sociedade 
não pode considerar-se extinta enquanto não se mostrar efetuado o registo do encerramento da 
liquidação. 
 

Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 22 de Junho de 2011, Processo 17716/09.9TDPRT.P1 
Relator: Olga Maurício 
III - A declaração de insolvência de uma sociedade não determina a extinção do procedimento criminal 
contra si nem, por maioria de razão, contra quem exerceu a sua gerência. 
 
Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 09 de Fevereiro de 2009, Processo 2701/08-1 
Relator: Cruz Bucho 
I - Para efeitos de extinção do procedimento criminal, nos termos do artigo 127º do Código Penal, não 
existe qualquer analogia entre a morte de uma pessoa física e a declaração de insolvência de uma 
sociedade. 
II - A declaração de insolvência de uma sociedade, embora provoque a sua dissolução, não provoca a 
sua extinção nem a extinção do procedimento criminal contra ela instaurado. 
III- A sociedade não pode considerar-se extinta enquanto não se mostrar efectuado o registo do 
encerramento da liquidação. 
 

Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 27 de Junho de 2007, Processo 0742535 
Relator: Ernesto Nascimento 
Deve julgar-se extinto o procedimento criminal contra sociedade comercial que foi declarada falida e 
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cuja liquidação do activo já se encerrou, ainda que se não tenha feito o respectivo registo. 
 
Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 09 de Maio de 2007, Processo 0710903 
Relator: António Eleutério 
Não há fundamento para declarar extinto o procedimento criminal contra uma sociedade declarada 
falida, cujos bens já foram liquidados, se não houve registo do encerramento da liquidação. 
 

Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 28 de Setembro de 2005, Processo 0510726 
Relator: Alves Fernandes 
A declaração de falência de uma sociedade não acarreta a extinção do procedimento criminal contra 
ela. 
 
 

Extinção da  Responsabilidade Criminal da Pessoa Colectiva – casos de dissolução voluntária 

Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, de 02 de Maio de 2006, Processo 394/06-1 
Relator: Pires da Graça 
O procedimento criminal instaurado contra uma Sociedade Comercial não se extingue com a extinção 
da própria Sociedade operada nos termos do disposto no nº 2° do artigo 160° do Código das 
Sociedades Comerciais, não equivalendo, tal extinção, à morte prevista nos artigos 127° e 128° nº 1 ° 
do Código Penal. 

 

Extinção da  Responsabilidade Criminal da Pessoa Colectiva – prescrição 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 23 de Outubro de 2007, Processo 394/06-1 
Relator: Filipa Macedo 
I - Nos crimes fiscais é possível a responsabilidade da pessoa colectiva, como determina o art° 7° do 
RJIFNA e também do RGIT. 
II - As causas de extinção do procedimento criminal, como a prescrição e a morte/liquidação da 
sociedade verificam-se separadamente, reportando-se a cada arguido isoladamente considerado. 
III - Assim, se ocorresse a extinção do procedimento criminal, por prescrição, relativamente à pessoa 
física, por hipótese um gerente de facto, mero funcionário que não tem a qualidade de representante 
legal, mas que actuou em nome e no interesse da sua entidade patronal incorrendo na prática de um 
crime, a derivada responsabilidade criminal da sociedade por aquela actuação não se extingue a não 
ser que, relativamente a ela, enquanto arguida, se verificar também o decurso do prazo prescricional, 
causa esta apreciada, separadamente 

 

Representação da Pessoa Colectiva – casos de insolvência 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 12 de Outubro de 2011, Processo 674/08.4IDLSB-A.L1-3 
Relator: Maria José Costa Pinto 
I – O administrador da insolvência não deve representar no processo penal a sociedade insolvente 
arguida. 
II – O termo de identidade e residência não é compatível com a posição do administrador de órgão 
auxiliar da justiça e com o estatuto deste que emerge da Lei n.º 32/2004, de 22-07. 
III – Quem representa a sociedade insolvente no processo penal são os representantes legais da 
mesma à data da declaração de insolvência, mantendo-se os mesmos em funções após aquela 
declaração nos termos prescritos no art. 82.º, n.º 1 do CIRE, em tudo o que seja alheio à administração 
e disposição da massa insolvente ou que não implique a representação do devedor para os efeitos de 
carácter patrimonial que interessem à insolvência. 
 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 13 de Setembro de 2011, Processo 142/10.4IDSTB-A.L1-5 
Relator: Paulo Barreto 
Iº A constituição de arguido e o termo de identidade e residência constituem actos processuais com 
carácter próprio e pessoal tão acentuado - porque deles emergem direitos e deveres - que a sua 



aceitação, em representação da insolvente/arguida, exorbita a natureza exclusivamente patrimonial 
das funções do administrador de insolvência. 
IIº Assim, não cabe no âmbito das funções do administrador de insolvência, aceitar a constituição como 
arguido e assinar o termo de identidade e residência, em representação de pessoa colectiva 
insolvente, em processo cuja responsabilidade criminal resulta de factos anteriores ao processo de 
insolvência; 
 
Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 28 de Setembro de 2011, Processo 
123/09.0IDSTR.C1, Relator José Eduardo Martins 
Com a declaração de insolvência é o administrador que passa a representar o devedor. 

Mas esta representação circunscreve-se aos aspectos de carácter patrimonial que interessem à 
insolvência, ou seja, tudo o que extravase os aspectos patrimoniais relativos à insolvência não cabe 
nos poderes de administração do administrador. 

Ora, um dos aspectos que extravasa o âmbito das questões patrimoniais relativas à insolvência são 
todas aquelas relativas a processos-crime e, assim, em todas estas questões, a representação da 
sociedade caberá, portanto, ao respectivo gerente. O art.º 105º, n.º 4, al. b), do R.G.I.T., introduziu uma 
nova condição de punibilidade relativamente aos crimes de abuso de confiança fiscal, ao determinar 
que o crime só ocorrerá depois de efectuada a notificação do devedor para pagar as quantias em 
dívida. Tratando-se, manifestamente, de uma questão de âmbito criminal, nada tem a ver com a 
insolvência, mas antes com outros aspectos da vida da sociedade e, por tal motivo, deve aquela 
notificação ser feita na pessoa do respectivo gerente. 

 

Necessidade de individualização dos factos praticados pelas pessoas individuais 

Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, de 26 de Junho de 2012, Processo 60/09.9TAVVC.E1, 
Relator Ana Barata Brito 
1. A responsabilidade criminal da pessoa colectiva exige o nexo de imputação do facto a um agente da 
pessoa colectiva, que será aquele que nela exerça liderança ou um seu subordinado nas condições 
prescritas no art. 11º, nº 2 - a) e b) do Código Penal. 

2. Mas a responsabilidade criminal da pessoa colectiva não exige a responsabilização do seu agente, 
bastando que seja possível estabelecer e demonstrar o nexo de imputação do facto à pessoa física, 
independentemente de posterior condenação desta. 

3. Assim sucederá nos casos em que não é possível determinar qual, de entre vários, é o agente 
responsável pelos factos integrantes do crime; quando se sabe que a responsabilidade cabe a um dos 
administradores da sociedade, mas não é possível precisar a qual deles. 

4. Nestes casos, verificados os restantes pressupostos da imputação (crime cometido em seu nome e 
no seu interesse), a pessoa colectiva pode ser responsabilizada independentemente da condenação 
ou absolvição dos seus agentes. 

([…] “Mas essa responsabilidade criminal (da pessoa colectiva) não exige necessariamente a 

responsabilização (condenação) do seu agente. Assim sucederá, por exemplo, quando esse agente 

entretanto faleceu ou quando o procedimento criminal quanto a ele se extinguiu por qualquer outra 

razão. Basta que seja factualmente possível estabelecer e demonstrar o nexo de imputação do facto à 

pessoa física, independentemente de posterior condenação desta. 

Assim sucederá, também, nos casos em que não é possível determinar qual, de entre vários, é o agente 

responsável pelos factos integrantes do crime; por outras palavras, quando se sabe que a 

responsabilidade cabe a um dos administradores da sociedade, mas não é possível precisar a qual deles. 

Nestes casos, verificados os restantes pressupostos da imputação (crime cometido em seu nome e no 

seu interesse), a pessoa colectiva pode ser responsabilizada independentemente da condenação ou 

absolvição dos seus agentes. […] 

Assim, a leitura das provas teria consentido dar como provado que pelo menos um dos três agentes, 

teria praticado os factos em nome e no interesse da sociedade arguida. O que, mesmo na ausência de 

individualização/determinação do agente físico concreto, teria bastado para determinar a sua 

responsabilização e condenação. 

Uma leitura apressada da sentença parece indicar que ela pede correcção nos termos agora expostos. E 

assim seria caso a absolvição decorresse apenas como consequência automática e/ou necessária da 



absolvição dos dois arguidos. 

Mas nela se diz acertadamente que “no caso em apreço, não foi acusado um dos administradores da 

sociedade, por ter falecido, nenhuma outra consideração quanto à sua eventual responsabilidade tendo 

sido feita pelo Ministério Público ou constando da acusação”. 

Ou seja, a responsabilização da sociedade arguida, neste contexto e neste momento processual, 

implicaria a adição e apreciação de factos que não estão na acusação. 

Enquanto titular do exercício da acção penal (art. 219º, nºs 1 e 2 da CRP), norteada pelo princípio da 

legalidade, compete ao MP dirigir o inquérito e deduzir acusação, obedecendo em todas as 

intervenções processuais a critérios de estrita objectividade (art. 53º do CPP). A “legalidade de 

actuação do Ministério Público significa que ele tem o dever de dar acusação por todas as infracções de 

cujos pressupostos tenha tido conhecimento e tenha logrado recolher indícios suficientes na fase de 

investigação (art. 283º, nº1 do CPP) ”, o que no CPP constitui “o ponto de partida da modelação do 

sistema” (Anabela Rodrigues, O inquérito no novo CPP, Jornadas de Direito Processual Penal, O Novo 

CPP, Cej, 1988, p. 74). 

Assim, era ao Ministério Público que competia acautelar a condenação da arguida através da 

articulação de todos os factos necessários à sua responsabilização, a qual deriva mediatamente da 

responsabilização dos agentes físicos e exige a narração factual de todos os respectivos factos típicos. 

Os factos relativos à conduta do administrador JA importavam para condenação da arguida sociedade, 

e vieram, a final, a revelar-se essenciais e imprescindíveis à procedência da acusação quanto a ela, 

independentemente ou apesar do falecimento dele. 

Na falta destes factos – não estão na acusação nem tão pouco foram accionados os mecanismos legais 

que tratam da alteração de factos arts 358º e 359º do Código de Processo Penal – nada mais resta do 

que manter integralmente a sentença.”) 

 

Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, de 12 de Junho de 2012, Processo 170/08.0TAVVC.E1, 
Relator João Amaro 
A responsabilidade da pessoa colectiva só é perceptível a partir da análise de quem actua 
individualmente em termos de exprimir ou vincular a vontade dessa mesma pessoa colectiva. 

 

Termo de Identidade e Residência  

Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 10 de Novembro de 2010, Processo 1223/07.7TAVCD-A.P1 
Relator: Ernesto Nascimento 
 
I - Verificadas, relativamente às sociedades arguidas, as mesmas razões de necessidade de contacto e 
comunicação das autoridades com os arguidos pessoas/físicas, sai justificado, pelo recurso à analogia 
e com as devidas adaptações, que lhes seja aplicável o regime do TIR (Artigo 196º CPP) 
II - Não podem, porém, ser aplicadas ao legal representante da sociedade arguida, que nessa 
qualidade subscreve o TIR, as obrigações inerentes ao TIR prestado por pessoa singular, 
designadamente a proibição de mudar de residência ou de dela se ausentar por mais de 5 dias sem 
comunicar a nova residência ou o lugar onde possa ser encontrado: o TIR é obrigatório tão só em 
relação àquele que for constituído arguido. 

 
Contumácia 

Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 16 de Novembro de 2011, Processo 332/06.4TAMCD-A.P1 
Relator: Álvaro Melo 
 
O instituto da contumácia não é aplicável à pessoa coletiva. 

 
Buscas - Aplicabilidade da protecção constitucional do “domicílio” ás pessoas colectivas 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 593/2008, de 10 de Dezembro de 2008, Processo 397/08, 
Relator Joaquim de Sousa Ribeiro 

 



[...] c)- Não julgar inconstitucional a norma que resulta da interpretação do artigo 17.º, n.ºs 1 e 2, da 
citada Lei n.º 18/2003, no sentido de conferir competência ao Ministério Público para autorizar buscas 
à sede e domicílio profissional de pessoas colectivas [...] 

 

Buscas –  legitimidade para o consentimento nas pessoas colectivas 

Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 16 de Outubro de 2006, Processo 791/06-1 
Relator: Fernando Monterroso 
[...] VI – “Visado” é, neste contexto, a pessoa que tem a disponibilidade do local, isto é, quem, no 
concreto, pode 
permitir ou autorizar, a quem quer que arbitrariamente entenda, autoridade policial ou não, a entrada 
no local, pois  que seria sem sentido o entendimento de que, por força de lei, alguém pode ter o poder 
de autorizar a entrada de qualquer pessoa num local, desde que essa pessoa não seja um agente 
da autoridade. 
VII – Na verdade, se o consentimento for prestado por quem tem essa qualidade, nenhum vício 
substancial existirá, decorrente da falta de poderes para o acto. 
VIII – No caso dos estabelecimentos comerciais, a pessoa com tais poderes é, normalmente, o seu 
responsável directo, quem o tem à sua guarda, quem se apresenta, sem que nada razoavelmente o 
permita duvidar, como podendo dispor do espaço em causa, nada tendo isso a ver com a figura do 
proprietário, que pode, até, nunca ter estado no estabelecimento. [...] 

Impedimentos 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 656/97, de 4 de Novembro de 1997, Processo 126/97,  
Relator Ribeiro Mendes 
 
a) julgar inconstitucional a norma constante do art. 40º do Código de Processo Penal na parte em que 
permite a intervenção no julgamento do juiz que, na fase de inquérito, decretou e posteriormente 
manteve a prisão preventiva de um dos co-arguidos, por violação do art. 32º, nº 5, da Constituição; [...] 
 
[a intervenção do juiz visava a pessoa singular e o impedimento foi declarado para julgamento da 
pessoa colectiva] 
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