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INTRODUÇÃO 

I. O tema que me foi distribuído parece demasiado restrito e 

simples, mas a mera circunstância de ter de ser construído em grande 

parte  por interpretação extensiva ou integração acarreta dificuldades 

e divergências porque as soluções normativas não estão ainda 

consolidadas pela jurisprudência.  

É estranho e criticável que assim seja. A responsabilidade penal 

das pessoas colectivas está consagrada no nosso sistema jurídico desde 

1984 (DL nº 28/84, de 20 de Janeiro) e foi admitida no direito penal de 
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justiça pela alteração do art. 11º do Código Penal pela Lei nº 59/2007, 

de 4 de Setembro
1
. Não obstante o âmbito extenso da admissão da 

responsabilidade dos entes colectivos, sobretudo no direito penal 

secundário, mas também no direito penal de justiça a partir de 2007, 

há muitas questões ainda não resolvidas no plano do direito 

substantivo, mas sobretudo no âmbito processual e destas importa 

destacar a problemática da condição de arguida.  

 

II. Desde já um alerta, uma ressalva atinente ao título desta sessão 

do Curso. A questão que nos ocupa é mais ampla do que o título revela. 

Não se trata apenas da condição de arguida das pessoas colectivas, 

mas, na expressão do nº 1 do art. 11º do Código Penal, também das 

entidades equiparadas, ou seja, as sociedades civis e as associações de 

facto (art. 11º, nº 5, do CP). Encontramos na legislação avulsa 

designações diversas para estas entidades equiparadas. É assim, 

nomeadamente, no diploma que estabelece o regime das “Infracções 

contra a Economia e a Saúde Pública” (DL nº 28/84, de 20.1) que 

equipara às pessoas colectivas as sociedades civis e comerciais, ainda 

que irregularmente constituídas, e as meras associações de facto (art. 2º) 

e no Regime Geral das Infracções Tributárias (aprovado pela Lei nº 

15/2001, de 5.6) que no seu art. 7º refere as pessoas colectivas, 

sociedades, ainda que irregularmente constituídas, e outras entidades 

fiscalmente equiparadas
2
. 

                                                           
1
 Também o Regime do Ilícito de Mera Ordenação Social consagra a responsabilidade das pessoas 

colectivas, pelo menos desde o Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de Outubro. 

2
 Cf. Germano Marques da Silva, Direito Penal Tributário, UCEditora, 2009, p.107: «Há entidades que 

têm personalidade tributária, mas não têm personalidade jurídica, que são referidas no art. 2º, nºs 1, 

als. b) e c) e 2, do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Clectivas. Estas disposições do 

CIRC contêm uma fórmula ampla com potencialidade para abranger qualquer entidade que seja titular 

de rendimentos. 
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Não vamos, porque o tempo não permite, aprofundar o conceito 

destas entidades equiparadas às pessoas colectivas para efeitos da sua 

responsabilidade criminal
3
, mas importa referir desde já que a 

imputabilidade penal, ou seja, a admissibilidade de responsabilização 

criminal, não pressupõe a personalidade jurídica dos entes colectivos 

em causa e que o âmbito da admissão da responsabilidade criminal das 

entidades equiparadas pode variar conforme o diploma que consagra a 

sua responsabilização. 

Mais. Discute-se se a própria extinção da pessoa colectiva ou 

equiparada é também causa de extinção da sua responsabilidade e se o 

não for, como entendemos que não deveria ser, como se processa a sua 

representação em juízo, quem está em juízo, quem é arguida no 

processo. Vamos começar por esta questão que nos parece das mais 

interessantes.  

  

1º A EXTINÇÃO DA PESSOA COLECTIVA, FUSÃO E CISÃO DA 

PESSOA COLECTIVA E OS SEUS EFEITOS PROCESSUAIS 

 

1.1. A extinção da pessoa colectiva. 

I. A morte das pessoas físicas é causa extintiva da 

responsabilidade criminal e consequentemente do procedimento 

(art.127ºe 128º CP). Não assim no que respeita às pessoas colectivas e 

equiparadas. 

Com efeito, o nº 2 do art. 127º do Código Penal dispõe 

expressamente que «no caso de extinção de pessoa colectiva ou 

                                                           
3
 Cf. Germano Marques da Silva, Responsabilidade Penal das Sociedades e dos seus Administradores e 

Representantes, Verbo, 2009, p.212 ss. 
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entidade equiparada, o respectivo património responde pelas multas e 

indemnizações em que aquela for condenada». 

Ainda a alteração do Código Penal a consagrar a admissibilidade 

da responsabilidade das pessoas colectivas não tinha ocorrido e já nos 

pronunciávamos no sentido que consta agora do nº 2 do art. 127º, por 

entendermos que relativamente ao ente colectivo não pode dizer-se em 

bom rigor que com a sua morte acaba a necessidade da pena porque a 

extinção voluntária da pessoa colectiva podia ser causada para evitar as 

sanções, nomeadamente as pecuniárias, em proveito de terceiros
4
. Temos 

lei. A responsabilidade penal não se extingue pela dissolução da pessoa 

colectiva. 

Resolvida, em termos gerais, a questão substantiva, e dizemos em 

termos gerais porque a aplicação do nº 2 do art. 127º vai ainda suscitar 

complexos problemas, desde logo se o património da pessoa colectiva já 

tiver sido liquidado, resta a questão processual que nos cumpre tratar 

especialmente. Pode a pessoa colectiva ou entidade equiparada estar 

morta, ou seja, dissolvida, e continuar viva no processo, a intervir na 

qualidade de arguida? É esta a questão e a resposta não pode ser senão 

afirmativa: pode, tem de estar no processo quando se decida sobre a 

sua responsabilidade criminal. Mas quem representa o "de cujus", 

quem está no processo em  representação da pessoa colectiva que já 

não existe? 

Se a pessoa colectiva ou equiparada já está extinta não tem, em 

princípio, quem a represente; não tem mais administradores, 

directores, gerentes ou representantes legais. Quem está então em 

                                                           
4
 Germano Marques da Silva, «Questões processuais na responsabilidade cumulativa das empresas e 

seus gestores». Escola de Direito da Universidade do Minho, 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, Coimbra Editora, 2009, p.800. 
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nome dela no processo? Julgamos ser necessário aplicar 

subsidiariamente o art. 25º, nº 2, do Código de Processo Civil (ex vi do 

art. 4º do CPP), com as necessárias adaptações, isto é, deverá ser 

nomeado um representante especial. Outra solução poderia ser a de 

fazer intervir no processo a(s) pessoa(s) a quem pode ser exigido o 

pagamento das multas e indemnizações, mas parece-nos que neste caso 

essas pessoas estariam mais em nome próprio do que em representação 

da pessoa colectiva. Inclinámo-nos para o representante especial. 

 

  II.Uma situação especial respeita às pessoas colectivas em 

situação de liquidação em processo de insolvência. Quem a representa? 

O liquidatário? Parece-nos que não. O liquidatário tem as suas 

competências delimitadas por lei e respeitam apenas a questões 

patrimoniais.  

A lei dispõe que não obstante a declaração de insolvência, os 

órgãos sociais se mantêm em funções, embora com poderes limitados, 

salvo se renunciaram nos casos e termos em que lhes é permitida a 

renúncia. Por isso nos pareça que a representação em processo crime 

da pessoa declara insolvente continua a ser da competência do 

representante legal, nos termos da lei ou do pacto social
5
, até que seja 

efectuado o registo do encerramento da liquidação, momento em que a 

sociedade se extingue. 

 

III. Uma outra questão. Na hipótese de o património da pessoa 

colectiva extinta estar em liquidação ou já ter sido rateado em razão da 

                                                           
5
 Cf. acórdão do Tribunal da Relação de Évora, de 15.10.2013, Proc. 33/10.9IDEVR.E1; Ac. do Tribunal da 

Relação de Lisboa, de 13.09.2011, Proc. 142/10.4IDSTB-A.L.1-5 



6 

 

sua liquidação, como se executa o disposto na alínea a) do nº 8 do art. 

11º e nº 2 do art. 127º, ambos do Código Penal?  

É difícil a resposta e não conheço decisões judiciais sobre a 

questão. 

 Julgo, porém, não ser razoável que depois da liquidação ainda o 

que foi o património da pessoa extinta possa continuar a responder. 

Seria o caos. Inclino-me para considerar que o património da pessoa 

extinta só responde enquanto não se proceder à sua liquidação. A 

partir do momento em que o património for liquidado e distribuído de 

acordo com a lei, não pode mais falar-se em património da pessoa 

colectiva extinta. Parece-nos razoável esta solução, mas não temos a 

certeza que seja a que venha a ser adoptada. 

 

1.2. Fusão e cisão da pessoa colectiva 

Outra questão, mas esta agora de algum modo resolvida, pelo 

menos em parte, respeita à fusão e cisão das pessoas colectivas. 

Dispõe agora o nº 8 do art. 11º do Código Penal que «a cisão e a 

fusão não determinam a extinção da responsabilidade da pessoa 

colectiva oui entidade equiparada, respondendo pela prática do crime: 

a) A pessoa colectiva ou entidade equiparada em que a fusão se tiver 

efectivado, e b) As pessoas colectivas ou entidades equiparadas que 

resultarem da cisão». 

Disse que para a fusão e cisão a lei dá a resposta, pelo menos em 

parte. É que se relativamente à questão processual da representação 

das entidades que sucedem à pessoa colectiva ou entidade fundida a lei 

nos dá a resposta, já no que respeita às consequências substantivas da 

cisão a lei não é clara, pelo menos. Vejamos. 
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Em caso de cisão, porque respondem pela prática do crime da 

entidade cindida as entidades que resultarem da cisão, cada uma 

destas entidades deve estar no processo e será representada pelo seu 

representante legal. Parece-nos que a questão não oferece dificuldades. 

Adiante aprofundaremos a questão da representação. 

Se a sanção penal envolvesse apenas a multa, a solução seria 

relativamente fácil se se tratasse de responsabilidade apenas pelo seu 

pagamento, ou seja, se a responsabilidade fosse meramente civil pelo 

pagamento das multas aplicadas à entidade cindida, mas não parece 

ser essa a solução legal que resulta da alínea b) do nº 8 do art. 11º do 

Código Penal. O nº 8 do art. 11º do Código Penal dispõe expressamente 

que respondem pela prática do crime as entidades que resultarem da 

cisão. Não se trata, pois, de responsabilidade civil pelo pagamento das 

multas aplicadas à entidade cindida, trata-se da atribuição às 

entidades que resultam da cisão da responsabilidade criminal pelos 

factos anteriormente à cisão imputados à pessoa cindida e que a partir 

da cisão são imputados às pessoas ou entidades que resultaram da 

cisão. 

Recordemos que a responsabilidade penal não envolve apenas a 

condenação em multa, há outras penas aplicáveis: a principal de 

dissolução (nº 1 do art. 90ºA) e as acessórias estabelecidas pelo nº 2 do 

art. 90ºA, penas estas que são frequentemente mais gravosas do que a 

pena principal de multa. A questão resume-se: a pena de dissolução e 

as penas acessórias são aplicáveis indistintamente a todas as pessoas e 

entidades que resultaram da cisão? Não me compete resolver a questão 

no plano substantivo, mas sempre adiantarei que me parece que todas 

as entidades que resultaram da cisão são igualmente responsáveis e 
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respondem em nome próprio porque são todas elas continuadoras da 

pessoa ou entidade cindida
6
. 

 

2. A PESSOA COLECTIVA COMO ARGUIDA  

 

2.1. Representação da pessoa colectiva 

I. Nos termos do disposto no art. 11º do Código Penal e de extensa 

legislação avulsa, as pessoas colectivas e entidades equiparadas são 

susceptíveis de responsabilidade criminal. Para tanto, têm de estar no 

processo como sujeito processual, assumindo a posição de arguida, 

conforme resulta do nº 1 do art. 57º do Código de Processo Penal. 

Não nos diz a lei processual penal como é que a pessoa colectiva 

ou entidade equiparada está no processo como arguida. Parece-nos que 

a solução é recorrer ao processo civil, como direito subsidiário. Ora, os 

arts. 21º, nº 1, e 22º do Código de Processo Civil (ex vi do art. 4º do 

CPP) dispõem que as pessoas colectivas devem ser representadas em 

juízo nos termos gerais legais ou estatutários, isto é: 

a) Pessoas colectivas: a pessoa que os estatutos determinarem 

ou, na falta de disposição estatutária, a administração ou 

quem for por ela designado (art. 163º, nº 1, do CC); 

b) Sociedades civis: administradores, nos termos do contrato ou 

de harmonia com as regras fixadas no art. 985º do Código 

Civil (art. 996º. Nº 1, do CC); 

c) Sociedades por quotas: artigo 252º do Código das Sociedades 

Comerciais; 

                                                           
6
 Pensamos que atendendo à natureza da pena de dissolução e das penas acessórias, o tribunal terá de 

ponderar em cada caso o fim de cada uma dessas penas e a sua adequação a cada uma das novas 

entidades que sucedem à entidade cindida.  
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d) Sociedades anónimas: artigo 405º do Código das Sociedades 

Comerciais; 

e) Sociedades em nome colectivo: artigo 192º do Código das 

Sociedades Comerciais; 

f) Associações de facto: artigo 163º do Código Civil e artigo 22º 

do Código de Processo Civil. 

 

II. Importa destacar que a representação da pessoa colectiva no 

decurso do processo nada tem a ver com a condição de imputação do 

crime, ou seja, com a exigência legal de que o crime seja praticado pelo 

titular do órgão ou representante da pessoa colectiva; trata-se agora 

simplesmente de determinar quem representa em juízo a pessoa 

colectiva. Podem coincidir o representante da pessoa colectiva e a 

pessoa física, agente da infracção, cumulativamente responsável, mas 

trata-se de mera coincidência, ainda que muito frequente. Em termos 

processuais são diversas as qualidades em que o agente, pessoa física, 

intervém no processo (em nome próprio) e a pessoa que representa a 

pessoa colectiva. 

O representante da pessoa colectiva, enquanto representa a pessoa 

colectiva no processo, não é arguido; arguida é a pessoa colectiva, mas 

os poderes e deveres do arguido são exercidos pelo seu representante. 

 

III. Outra nota importante e que resulta já do que dissemos no 

parágrafo anterior. A pessoa colectiva deve estar no processo pelo seu 

representante legal ao tempo do acto processual e que pode ser diverso 

do representante legal à data da prática do crime objecto do processo. 

O arguido deve participar pessoalmente no processo e fá-lo, em se 

tratando de pessoa colectiva, por meio de representação orgânica, por 
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quem a lei, os estatutos ou o pacto social designarem à data do acto, 

porque só eles podem manifestar a vontade da pessoa colectiva nesse 

momento, ou dito doutro modo, só eles podem exercer os direitos e 

cumprir os deveres processuais inerentes ao estatuto processual do 

arguido que cabem à pessoa colectiva. 

 

IV. Questão importantíssima e que tem, ao que julgamos saber, 

sido descurada por falta de orientação legal. 

Sendo vários os representantes legais da pessoa colectiva a quem 

compete a escolha do representante? À entidade que constitui a pessoa 

colectiva arguida ou antes à pessoa colectiva? A praxe é no sentido de 

ser constituído representante da arguida pessoa colectiva o 

administrador que estiver à mão ou quem se apresente em 

representação da pessoa colectiva. Cremos que a escolha pertence à 

própria pessoa colectiva e por isso também que o representante da 

arguida possa ser mudado por vontade da própria pessoa colectiva. 

Para o processo é indiferente quem seja o representante, importa só 

que tenha poderes de representação legal. 

 

2.2. Representação das entidades equiparadas sem personalidade 

jurídica 

Também no que respeita à representação das entidades que 

careçam de personalidade jurídica, a lacuna deve ser preenchida por 

recurso ao Código de Processo Civil. 

Dispõe o art. 22º do Código de Processo Civil que, «salvo 

disposição em contrário, os patrimónios autónomos são representados 

pelos seus administradores e as sociedades e associações que careçam 
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de personalidade jurídica […] são representadas pelas pessoas que 

ajam como directores, gerentes ou administradores». 

 

2.3. Alteração da representação legal 

Se após a constituição da pessoa colectiva como arguida, o que 

necessariamente deve ser feito na pessoa do seu representante legal, 

ocorrer a alteração de quem legalmente representa a pessoa colectiva, 

necessariamente que essa alteração tem imediata repercussão no 

processo penal: a pessoa colectiva tem, como referimos já, de estar em 

juízo representada pelo seu legal representante, o que o for nos termos 

da lei, dos estatutos ou do pacto social, no momento do exercício dos 

direitos ou cumprimento dos deveres processuais. Percebe-se que tenha 

de ser assim: o representante legal que entretanto deixe de o ser, seja 

qual for a razão, carece de poderes de representação e 

consequentemente não pode actuar em nome da pessoa colectiva que já 

não representa. 

 

2.4. Irregularidade de representação 

No processo civil a irregularidade da representação sana-se 

mediante a intervenção do representante legal. Se este ratificar os actos 

anteriormente praticados, o processo segue como se o vício não 

existisse; caso contrário fica sem efeito todo o processado posterior ao 

momento em que a falta se deu ou a irregularidade foi cometida, 

correndo novamente os prazos para a prática dos actos não ratificados, 

que podem ser renovados (art. 23º do CPC). Será assim também no 

processo penal? Será esta regulamentação aplicável também no 

processo penal? 
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O art. 119º, al. c) comina com a sanção da nulidade «a ausência do 

arguido», nos casos em que a lei exigir a respectiva comparência. 

Como referimos, o arguido é representado por quem a lei, os estatutos 

ou o pacto social designarem. 

Se o arguido estiver no processo representado por quem não tenha 

poderes de representação deve considerar--se que se verifica a 

nulidade do art. 119º, al. c). Tratando-se de nulidade insanável – na 

terminologia da lei, embora errada – a consequência é que a 

irregularidade da representação não pode ser sanada nos termos em 

que o pode ser no processo civil
7
, só ficando sanada com o trânsito em 

julgado da decisão final. 

 

2. CONSTITUIÇÃO DA PESSOA COLECTIVA COMO 

ARGUIDA 

 

I. Nada de novo quanto aos pressupostos, tempo e modo de 

constituição da pessoa colectiva ou entidade equiparada como 

arguidas. De notar apenas que a constituição de arguida da pessoa 

colectiva é feita na pessoa do seu legal representante. Isso não significa 

que o legal representante passe a ser arguido; arguida é a pessoa 

colectiva, mas no exercício dos direitos e cumprimento dos deveres 

inerentes à qualidade de arguido é representada pelo seu legal 

representante. 

 

II. Os direitos e deveres inerentes à qualidade de arguido valem 

tanto para as pessoas singulares como para as pessoas colectivas, 

naturalmente com as necessárias adaptações (v.g. não pode ser sujeita 

                                                           
7
 Também assim Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal, 4ª ed., 

UCEditora, 2011, anot. 15 ao art. 57º. 



13 

 

à medida de coacção de prisão preventiva nem de obrigação de 

permanência na habitação) sendo exercidos e cumpridos pelo 

representante legal que assuma a representação da pessoa colectiva 

como arguida (a quem a constituição de arguida da pessoa e do 

representante deve ser feita em conformidade com o disposto no nº 2 

do art. 58º do Código de Processo Penal. 

 

III. Embora não sendo pessoalmente arguido, o representante da 

pessoa colectiva que assume a representação da arguida pessoa 

colectiva fica sujeito a alguns deveres pessoais, resultantes da 

representação judiciária da pessoa colectiva. Desde logo comparecer 

perante o juiz, o Ministério Público ou os órgãos de polícia criminal, 

sempre que a lei o exigir e para tal tiver sido devidamente notificado, 

responder com verdade às perguntas feitas sobre a identidade da 

pessoa colectiva e sobre os seus antecedentes criminais, prestar termo 

de identidade e residência e sujeitar-se a diligências de prova e a 

medidas de coacção e garantia patrimonial ( nº 3 do art. 61º CPP). 

A lei não é suficientemente clara sobre os deveres pessoais que 

recaem sobre a pessoa física constituída representante da arguida 

pessoa colectiva. Paulo Pinto de Albuquerque entende que o 

representante da arguida não tem o dever de responder com verdade 

às questões sobre a identidade da pessoa colectiva e antecedentes 

criminais, mas não nos parece. Julgamos que o art. 359º do Código 

Penal é aplicável ao representante da pessoa colectiva por força do 

disposto no art. 12º do Código Penal. 

 

3. MEDIDAS DE COACÇÃO 

 

3.1. As medidas aplicáveis 
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As pessoas colectivas e equiparadas podem ser sujeitas a medidas 

de coacção e de garantia patrimonial? Julgamos não haver qualquer 

impedimento à aplicação das medidas de garantia patrimonial e de 

algumas medidas de coacção às pessoas colectivas porque o seu 

pressuposto, no que à pena aplicável respeita, é referido ao crime e não 

à pena concretamente aplicável. 

É claro que há medidas de coacção que por natureza não são 

aplicáveis à pessoa colectiva, desde logo a prisão preventiva ou a 

obrigação de permanência na habitação, mas não nos parece existir 

impedimento à aplicação da caução e da suspensão do exercício de 

actividade. 

   

4.2. O termo de identidade 

I. Sendo o arguido um ente colectivo fica também sujeito a Termo 

de Identidade e Residência, pois o TIR é aplicável a «todo aquele que 

for constituído arguido». Se é certo que a lei processual penal foi 

pensada para as pessoas físicas, a finalidade do TIR admite sem 

esforço a interpretação extensiva. 

O TIR é aplicável à pessoa colectiva, mas deve ser prestado pelo 

legal representante e dele devem constar as menções das várias alíneas 

do nº 3 do art. 196º do Código de Processo Penal, ainda que 

necessariamente com adaptações. 

Parece-nos que as obrigações impostas, recaindo sobre o ente 

colectivo, são razoavelmente oponíveis ao seu representante legal, 

enquanto se trata de cumprir obrigações impostas ao ente colectivo, 

pois cumpre ao representante legal exercer os direitos e cumprir as 

obrigações do ente colectivo constituído arguido. 
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II. Verificam-se, porém, algumas lacunas e dificuldades que 

importava preencher e ultrapassar. Assim, a residência ou o domicílio 

à escolha é o da sede da pessoa colectiva ou a do seu representante? 

Inclinamo-nos a considerar que é o domicílio do representante porque 

esta indicação releva sobretudo para efeito das notificações posteriores 

e estas devem ser feitas ao representante. 

E se entretanto, no decurso do processo, mudar o representante 

do ente colectivo? O anterior tem o dever de comunicar essa mudança 

ou a responsabilidade pela indicação do novo representante compete à 

nova administração do ente porque é esta que é a arguida? Se o 

representante legal mudar não deveria ter de comunicar ao processo 

essa mudança para ser substituído e legitimar as consequências da 

prestação do TIR? Parece razoável, mas a lei nada dispõe e não se 

podem impor deveres sem previsão legal. 

E se o representante legal mudar de residência? Deve indicar a 

nova? Julgamos que sim, para efeito das notificações. 

E a obrigação de não se ausentar da residência por tempo 

superior a 5 dias sem comunicar a ausência ao Tribunal vale também 

para o representante legal da pessoa colectiva? Pensamos que sim, 

atenta a finalidade do TIR. 

Estas insuficiências podem comprometer a regularidade do 

procedimento e é precisamente a regularidade do procedimento que as 

obrigações impostas pelo TIR visam realizar
8
 

 

5. NOTIFICAÇÕES 

                                                           
8
 Todas estas questões são expressamente tratadas pelo CPP francês (art. 706º) 
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Nos termos dos artigos 111º e segts do Código de Processo Penal 

as notificações efectuam-se por formas várias. Não vamos analisar 

cada uma dessas formas de comunicação, mas centrar a nossa atenção 

apenas na notificação pessoal imposta por lei. 

Desde logo a convocação para interrogatório no decurso do 

Inquérito (art. 272º). É um direito do arguido o ser interrogado no 

decurso do Inquérito. Também o despacho de acusação (nº 6 do art. 

283º) e o de abertura da instrução (art. 287º, nº 5). O despacho a 

designar data para o debate instrutório (art. 297º, nº 3), da decisão 

instrutória (art. 307º, nº 5), a designar data para a audiência (art. 313º, 

nºs 2 e 3). São tudo normas que impõem a notificação pessoal.  

Como referimos já, o Código de Processo Penal não contém 

qualquer norma atinente às notificações das pessoas colectivas. Poder-

se-ão aplicar por analogia as normas pertinentes do Processo Civil? 

Será que estas normas se harmonizam com o processo penal? 

Julgamos que não. 

Dispõe o art. 246º do CPC que as pessoas colectivas podem ser 

citadas por carta endereçada para a sede da citanda e que o aviso de 

recepção pode ser assinado por funcionário da citanda. 

A notificação feita na pessoa de qualquer empregado será válida 

no processo penal? Não o cremos. A lei processual penal exige a 

notificação pessoal e por isso que deva ser feita na pessoa do 

representante legal à data da notificação e se entretanto já tiver sido 

constituída arguida na pessoa que a representa nessa qualidade. 

 

6. DECLARAÇÕES DA PESSOA COLECTIVA NA QUALIDADE 

DE ARGUIDA 
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I. A pessoa colectiva tem todos os direitos do arguido pessoa 

física e desde logo o de prestar declarações no processo na fase do 

inquérito, na instrução e no julgamento; fá-lo através do seu 

representante. 

E, se o representante legal é a vontade e a voz da pessoa colectiva 

pode remeter-se ao silêncio, nos mesmos termos que o pode fazer o 

arguido pessoa física? Parece-nos que sim, que pode. 

 

II. Questão mais complexa, mas que nos parece dever ter a 

mesma solução, respeita ao direito ao silêncio dos demais titulares dos 

órgãos da pessoa colectiva, ainda que não tenham o poder de 

representação judiciária. Estes administradores e demais titulares de 

órgãos da pessoa colectiva são parte da pessoa colectiva e, por isso, que 

nos pareça que têm também o direito ao silêncio no que respeita aos 

factos imputados à pessoa colectiva. Não o diz a lei em parte alguma, 

mas o princípio parece deduzir-se do direito do arguido a não 

responder sobre factos que lhe são imputados. É que, se por razões de 

praticabilidade, a pessoa colectiva deve estar no processo apenas por 

um representante, a quem a lei ou os estatutos confiram a capacidade 

de representação judiciária, os outros titulares dos órgãos fazem 

também parte da pessoa colectiva e participam na formação da sua 

vontade. 

 

III. Outra questão não resolvida por lei. Se o órgão de 

representação da pessoa colectiva for um órgão de composição plural 

como se determina a vontade processual da pessoa colectiva? Pode o 

representante legal assumir uma posição desconforme com a vontade 

da pessoa colectiva formada no órgão próprio? Julgamos que não, mas 
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então será necessário retirar ao representante da arguido a capacidade 

para a representar, substituindo-o por outro com competência legal ou 

estatutária. 

 

7. CONFLITO DE DEFESAS ENTRE A PESSOA COLECTIVA E O 

SEU REPRESENTANTE TAMBÉM ARGUIDO 

(RESPONSABILIDADE CUMULATIVA) 

 

Se, como sabemos, para a imputação da pessoa colectiva é 

condição necessária que a infracção seja cometida por titulares de um 

seu órgão ou representante, é bem possível e acontece na prática que a 

pessoa colectiva pretenda orientar a sua defesa contra os agentes 

físicos da infracção, desde logo pela alegação de que o crime não foi 

cometido em seu nome e no seu interesse. Teremos assim um conflito 

de defesas, não sendo, por isso razoável que nesta situação a pessoa 

colectiva seja representada pelo "seu representante legal" 

cumulativamente responsável. Neste caso, a pessoa colectiva deve 

nomear outro representante e não o fazendo parece-nos dever ser o 

juiz a fazê-lo. 

Frequentemente também sucede que o patrocínio judiciário seja 

confiado ao mesmo advogado, o que pode suscitar problemas de 

incompatibilidade das defesas. 

A incompatibilidade das defesa há-de ser primariamente decidida 

pelo advogado, pois se trata de uma questão deontológica, mas, em 

última instância, cabe ao juiz apreciar e decidir a existência da 

incompatibilidade. É situação que ocorre com frequência e que exige 

do juiz especiais cuidados. 

 

FECHO  
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 Para fechar, a dizer simplesmente, ser urgente que o 

legislador atente nas lacunas da lei adjectiva no que respeita à 

intervenção processual da entidade colectiva como arguida no processo 

penal. 
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