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1. Introdução 

 

As novas formas de criminalidade da era contemporânea apresentam-se ao Direito 

Penal como um desafio que urge vencer sob pena de se perderem os propósitos e razão 

de ser deste importante ramo do Direito. 

Um Direito Penal, uma teoria do crime que tem por base uma estrutura individual 

da criminalidade, vacila quando face às novas formas como se apresentam as mais 

significativas e prejudiciais condutas desviantes. 

A chamada “criminalidade organizada” é um fenómeno característico das 

sociedades modernas que ainda não foi claramente definido nem delimitado pelo Direito 
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penal. Aos chamados crimes de colarinho branco sucede-se a criminalidade organizada 

como característica da sociedade de risco da actualidade. Para lhe fazer face importa ao 

Direito Penal superar alguns dos seus dogmas, e sem cair num outro extremo e 

transformar-se num direito absolutamente funcionalizado aos interesses de um qualquer 

governo, e sem, talvez, necessidade de recurso a uma qualquer “dogmática alternativa”, 

deve procurar na sua razão de ser os modos de superar a actual situação
1
. 

No tema que aqui nos ocupa, da maior importância quando face à chamada 

criminalidade organizada e à moderna “criminalidade empresarial”, talvez a dogmática 

actual encontre em si mesma respostas válidas e eficazes na sua prevenção
2
.  

A isto, humildemente, nos propomos: averiguar da bondade científica da dogmática 

penal actual no que concerne às questões da autoria face à criminalidade organizada e 

empresarial, ou, como já foi intitulada, face à criminalidade de “realidades ou 

organizações complexas”
3
. 

 

O fenómeno da criminalidade derivada de “organizações complexas” suscita para o 

Direito Pena três níveis de questões, a saber: a punição da formação da organização 

criminosa (a tipificação dos chamados crime de organização); a punição dos executores 

materiais dos crimes da organização; a punição dos membros não executores da 

organização criminosa. 

                                                 
1
 Neste sentido, Figueiredo Dias, Autoria e participação no domínio da criminalidade organizada: alguns 

problemas, in Questões Fundamentais do Direito Penal Revisitadas, pág. 372; id., Temas básicos da 

doutrina penal, pág. 155 e seg. No sentido da necessidade do nascimento e desenvolvimento de uma nova 

dogmática penal, Luis Román Puerta Luis e Quintero Olivares, apud Puerta Luis, Fenómenos delictivos 

complexos, pág. 199 e 204. 
2
 Figueiredo Dias, Temas…, pág. 182. 

3
 Luis Román Puerta Luis, Fenómenos delictivos complejos, pág. 200 e seg. Este autor sistematiza três 

tipos de realidades complexas: a) organizações que se servem de um aparelho organizado de poder estatal 

para a prática de crimes; b) grupos ou organizações criminosas que se formam e operam fora da lei; c) 

organizações que apesar de não se constituírem nem operarem como sociedades criminosas, realizam 

também actividades que constituem crime. 
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A nossa investigação incidirá sobretudo sobre este último problema e assim 

procuraremos esclarecer as respostas da dogmática penal à questão de saber a quem e a 

que título se pode imputar os crimes concretos praticados por alguns membros de uma 

organização criminosa e se essa solução vale de igual forma para o caso de uma 

organização empresarial. Mais concretamente, saber a que título responde penalmente o 

“homem de trás” por crimes executados pelo “homem da frente” no âmbito de uma 

organização complexa. 

 

 

2. Concursus delinquentium: critérios e interesse prático da distinção entre autor e 

participante 

 

A estrutura fenomenológica que pretendemos analisar – o homem-de-trás dá uma 

ordem ao homem-da-frente no sentido deste último executar um facto tipificado como 

crime
4
 – mesmo que fora do âmbito de uma qualquer organização, coloca-nos face ao 

problema do concurso de pessoas na realização de um facto criminoso – concursus 

delinquentium.  

Ao longo dos tempos a doutrina desenvolveu várias teorias com vista à delimitação 

da responsabilidade penal da prática de um ilícito por várias pessoas. E isto porque 

desde logo releva o facto de a censura da actuação do autor de um crime ser 

substancialmente diferente e superior àquela dirigida a um mero participante. 

Nesse sentido a dogmática jurídico-penal, na sua evolução, configurou de diversas 

formas a co-delinquência. A teoria extensiva baseada na doutrina causal da equivalência 

                                                 
4
 Um crime monossubjectivo ou de participação facultativa. Não trataremos aqui dos crimes de 

participação necessária. Sobre estes conceitos, cfr. Germano Marques da Silva, Direito penal Português, 

II, pág. 262. 
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das condições não desenvolveu critério apto a distinguir autor de participante, 

socorrendo-se assim da teoria subjectiva da participação para poder diferenciar entre o 

animus auctoris e o animus socii. Contudo esta distinção pode levar desde logo a 

considerar como autor mesmo aquele que não teve qualquer intervenção no facto, e ter 

como participante, aqueles outros que na verdade concretizaram todos os elementos de 

um tipo de ilícito. Será, pois, uma tese a afastar
5
. 

De uma outra parte, a teoria restritiva, completada por uma teoria objectiva de 

participação, apresentou-se em duas posições: uma objectivo-formal que atendia mais à 

literalidade das descrições das acções típicas, e uma objectivo-material que atribuía 

maior relevo à conduta de cada um dos intervenientes na concretização do resultado 

pretendido. 

Amplamente difundida na actualidade
6
, é hoje aceite para distinção entre autor e 

cúmplice a teoria do domínio do facto. 

Para esta doutrina aquele de quem depende a realização do crime, aquele que tem o 

controlo da sua realização é autor. Todos os demais, que apenas facilitam ou ajudam na 

realização de um crime, sem que da existência desse seu contributo dependa a sua 

consumação, serão meros participantes. 

O autor domina todo o processo que leva à concretização do crime. E este domínio 

pode manifestar-se quer porque o agente realiza ele próprio os factos típicos – tem o 

domínio-da-acção; é autor imediato -, quer porque decide e executa em conjunto e em 

comum acordo com outro a prática de um crime – existe um condomínio-do-facto ou 

                                                 
5
 Neste sentido, e até para um maior desenvolvimento das teses que sumariamente aqui se arrolam, vide 

Jescheck, Tratado Derecho Penal, pág. 885 e seg. 
6
 Em Portugal até aos anos 70 a dotrina maioritária liderada por Eduardo Correia defendia uma distinção 

que se dirigia a condutas causam dans e causam non dans. Assim, a figura da autoria moral incluía quer a 

autoria mediata quer a própria instigação. Ver Figueiredo Dias, Autoria e participação no domínio da 

criminalidade organizada: alguns problemas, pág. 359. 
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um domínio-funcional-do-facto; é co-autor -, quer porque se serve de um terceiro como 

seu instrumento na prática de um crime que só ele controla – tem o domínio-da-vontade 

sobre um terceiro; é autor mediato. Todos os demais intervenientes são participantes, 

não possuindo qualquer controlo sobre o desenrolar do processo causal que leva à 

consumação do delito concreto. As figuras do cúmplice e do instigador, para a doutrina 

do domínio-do-facto caiem fora do conceito de autoria, em qualquer das formas em que 

esta se apresenta. O cúmplice facilita a prática de um crime pelo agente, pelo autor; o 

instigador tenta convencer outro à prática do crime, sendo certo que apenas deste 

depende a sua concretização, o se, o quando e o como. 

A figura da instigação distingue-se da forma de domínio-da-vontade que é a autoria 

mediata pelo facto de neste último caso o agente servir-se do terceiro para a prática do 

crime, não o convencendo nem deixando ao seu critério a hipótese de realização do tipo, 

mas determinando e controlando a sua consumação. Na autoria mediata, o agente não 

necessita de praticar com as suas próprias mãos os factos ilícitos. Serve-se do terceiro 

que é um mero instrumento nas mãos do autor (mediato), de quem unicamente depende 

o processo causal. Não é por acaso que a dogmática penal concretizou o domínio-da-

vontade nas variantes ou subespécies do domínio-de-coacção e domínio-do-erro, 

principais formas por que actua o autor mediato sobre o instrumento sobre o qual tem o 

domínio da vontade na prática em concreto dos factos típicos
7
. 

Deve-se a Roxin a formulação de um terceiro modo de imputação de um crime a 

título de autoria mediata: a autoria mediata pelo domínio-de-organização.  

Na sequência dos julgamentos do pós-guerra de líderes nazis, nomeadamente do 

caso Eichmann, Roxin desenvolveu uma tese de punibilidade do homem-de-trás, do 

                                                 
7
 Para maiores desenvolvimentos sobre as formas de autoria mediata ver Edgardo Alberto Donna, El 

concepto de autoria e la teoria de los aparatos de poder de Roxin, pág. 302 e seg. Também Hirsch, 

Derecho Penal, pág. 200 e seg. 
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“burocrata”
8
, no seguimento da sua teoria do domínio-do-facto, segunda a qual aquele 

que dá uma ordem que se traduz na prática por um terceiro de um crime, que a executa 

de forma “automática” no âmbito de um aparelho organizado de poder, deve ser punido 

como autor mediato. Esta terceira forma, autónoma, de autoria mediata foi reconhecida 

pelo próprio Tribunal Alemão no julgamento de membros do Conselho de Defesa 

nacional da ex-RDA, presidido por Erich Honecker
9
. 

Três requisitos se apresentam como indispensáveis
10

 a Roxin para se poder afirmar 

o domínio-de-organização: a actuação do homem-de-trás surgir inserta num aparelho de 

poder com uma estrutura hierárquica rígida; existir uma fungibilidade do autor mediato, 

no sentido de que este actua de forma “automática” perante a ordem recebida, sendo 

certo que se ele não a executar um outro tomará de imediato o seu lugar, executando-a; 

esse aparelho organizado de poder actuar desligado da ordem jurídica
11

. 

A principal diferença do domínio-de-organização para as restantes formas de 

domínio-da-vontade (o domínio-de-coacção e o domínio-do-erro) é que o “instrumento” 

é livre, ou seja, não é um instrumento. A inovação da tese do domínio-de-organização 

está em aceitar a intervenção de um agente livre e responsável, o que pelo 

desenvolvimento coerente da teoria do domínio-de-facto não se poderia concluir como 

autor, mas instigador, já que o homem-de-trás não estaria numa posição de controlar a 

                                                 
8
 Como amiúde denomina aquele que sentado na sua secretária (o homem-de-trás) dá a ordem ao executor 

da factualidade típica (o homem-da-frente). Cfr, entre outros, Roxin, Problemas de autoria y participación 

en la criminalidad organizada. 
9
 Pormenores sobre as decisões dos tribunais de primeira instância e superiores e sua argumentação, vide 

Teresa Serra, A autoria mediata através do domínio de um aparelho organizado de poder. 
10

 No sentido que só pode considerar-se uma forma autónoma de autoria mediata se se encontrarem 

preenchidos os seus restritos pressupostos, Teresa Serra, ob.cit., pág. 324 e 325. Sobre a questão de um 

possível alargamento do domínio-de-organização trataremos mais à frente no texto. 
11

 Vide Figueiredo Dias, Autoria e participação no domínio da criminalidade organizada: alguns 

problemas, pág. 366; ver também Roxin, Problemas de autoría y participación en la criminalidad 

organizada, pág. 191 
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realização do tipo de ilícito precisamente porque depois da sua conduta age um outro 

agente livre e autónomo. 

 

 

 

Antes de avançar um pouco mais, cumpre esclarecer qual o interesse prático em 

classificar a conduta de um indivíduo a título de autor, instigador ou cúmplice numa 

situação de concurso de pessoas na prática de um delito. 

Existem situações várias, e ainda mais quando falamos de criminalidade 

organizada, em que dúvidas se colocam quanto à classificação da participação de um 

agente em todo o processo causal criminoso. O próprio legislador o sabe, e aqui e ali vai 

tentando resolver problemas recorrendo à classificação de condutas desde logo na 

própria lei incriminadora. Aquando da positivação do ilícito o legislador adianta a 

qualificação de condutas que entram no círculo de actividades relacionadas com o 

crime. Assim acontece, por exemplo, no crime de tráfico de estupefacientes em que o 

legislador elabora um rol de acções, de condutas que caracterizam uma autoria 

imediata
12

. Trata-se de uma tendência do legislador actual que pode pôr em causa o 

princípio da legalidade e de intervenção mínima, e na busca de uma maior eficácia, 

tornar o direito penal meramente simbólico
13

. 

 

                                                 
12

 Veja-se o nosso artigo 21º do DL 15/93 de 22 de Janeiro, para o qual será autor imediato de um crime 

de tráfico quem “cultivar, produzir, fabricar, extrair, oferecer, puser à venda, vender, distribuir, comprar, 

ceder ou por qualquer título receber, proporcionar a outrem, transportar, importar, exportar, fizer transitar 

ou ilicitamente detiver…” substâncias estupefacientes. 
13

 Neste sentido Muñoz Conde, Problemas de autoria y participación en la criminalidad organizada, pág. 

159, nota 19. 
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Tal nem sempre acontece. Adiante-se também que ainda que a punição do mero 

participante fosse a idêntica à do autor, aquela sempre depende da punibilidade deste. 

Ou seja, a punibilidade do cúmplice é acessória da punibilidade do autor
14

, e por isso 

seria também nesse caso necessário proceder a uma prévia qualificação da intervenção 

do agente. 

É o que acontece com o nosso artigo 26º do Código Penal em vigor, onde está 

assumida como igual a punibilidade do autor (imediato e mediato), co-autor e 

instigador. Ou seja, para a nossa lei penal todos são considerados como autores, não se 

verificando qualquer atenuante para o instigador
15

. Assim, numa primeira análise 

poderia julgar-se este estudo despiciendo. Porém, esta distinção revela-se fundamental 

quer em virtude da referida acessoriedade quer sobretudo no que respeita à punibilidade 

da tentativa. 

Atenta a regra da acessoriedade, a nossa lei faz depender a punição do instigador, 

pelo menos, do início de execução do crime. O instigador é, para a nossa lei, “autor” 

depois de se ter iniciado a execução do crime. 

No que se refere à tentativa, então, considerar o homem-de-trás autor mediato ou 

instigador também revela para a sua punibilidade. Se qualificarmos o agente como autor 

mediato existirá tentativa logo que ele começa a dar a ordem. Mas se, pelo contrário, 

qualificarmos o agente como instigador, mesmo sendo este considerado “autor” nos 

termos do artigo 26º, então (o homem-de-trás) só será punido a título de tentativa 

quando o executor final (homem-da-frente) comece a executar a ordem recebida
16

. 

                                                 
14

 cfr. Muñoz Conde, Problemas de autoria y participación en la criminalidad organizada, pág. 151. 
15

 Germano Marques da Silva inclui mesmo na classificação de autor moral as figuras do instigador e 

autor mediato. Ver ob cit. pág. 284. Acolhendo a teoria do domínio de facto, o instigador não deveria ser 

considerado autor, mas sim cúmplice, pois falta-lhe o domínio da acção. 
16

 À mesma conclusão chegaríamos pela análise da legislação penal argentina, como revela Matilde 

Bruera, Autoría y dominio de la voluntad a través de los aparatos organizados de poder, pág. 270. 
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Por um outro lado ainda, em termos dos pressupostos subjectivos do crime, 

qualificar o homem-de-trás como instigador ou autor (mediato) resulta uma 

punibilidade distinta. A autoria mediata pode surgir na forma culposa o que já não 

acontece com os cúmplices e em especial com o instigador. Só uma conduta dolosa do 

instigador será punível, o que já não acontece com o autor mediato
17

. 

 

Não nos restam, por isto, dúvidas da necessidade de uma clara qualificação do 

homem-de-trás pois daí e conforme a conclusão a que se chegar, poderemos concluir 

por uma punibilidade diferente em numerosas situações. 

 

 

3. A punibilidade do homem-de-trás no âmbito de uma organização criminosa  

 

No âmbito da teoria do crime e com base na tese do domínio-do-facto, a doutrina 

penal foi articulando sistemas de imputação da responsabilidade penal a membros não 

executores de uma organização criminosa através de interpretações alternativas dos 

institutos clássicos que passamos em revista, sugerindo como resposta ora a co-autoria, 

ora a instigação, ora a autoria mediata
18

. 

  

 

                                                 
17

 Vide artigos 26º in fine e 27º do Código Penal. Cfr. Germano Marques da Silva, Direito Penal 

Português, vol. II, pág. 286. 
18

 Para uma aproximação sumária a posições doutrinais como as de Korn, Schroeder, Jescheck, Jakobs, 

Hirsch, Köhler, Velásquez, Herzberg, Bolea Bardon, Hruschka, Bockelmann/Volk, Murmann, Gimbernat, 

Creus, Sancinetti, Zaffaroni ou Fierro vide Enríque Garcia Vitor, La tesis del “dominio del hecho a través 

de los aparatos organizados de poder”, pág. 333 e seg. 
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A tese da co-autoria 

 

É sobretudo o facto de entre a actuação do homem-de-trás e a consumação do 

crime concreto se interpor uma conduta (a do executor) livre e responsável que leva 

vários autores a considerarem desadequada a tese da autoria de facto pelo domínio de 

um aparelho organizado de poder, defendendo que a solução deverá passar pela 

imputação a título de co-autoria
19

.  

 

Esta parcela da doutrina defende que, no âmbito de uma organização criminosa, o 

facto do “burocrata” dar uma ordem ao homem-da-frente no sentido de este praticar um 

crime, deve ser tratado como uma unidade compreensiva de várias acções executivas. 

Sendo o fundamento da co-autoria o domínio funcional do facto, a repartição de papéis 

entre os elementos do grupo não significa que todos tenham de participar na execução 

concreta dos factos típicos
20

. Por acordo entre todos, mesmo que tácito, uns elaboram o 

plano outros executariam o mesmo. Ou seja, em virtude da repartição prévia e acordada 

dos papéis de cada um dos agentes no iter dilectivo, não seria necessário que todos 

executassem materialmente o crime.  

Roxin aponta três argumentos contra esta tese
21

. Em primeiro lugar não se pode 

dizer que o “burocrata” e o executor decidiram realizar conjuntamente a factualidade 

                                                 
19

 Neste sentido, Jescheck, Jacobs e Otto apud Puerta Luís, Fenómenos delictivos complejos, pág. 219; 

Também Muñoz Conde, Problemas de autoría y participación en la criminalidad organizada, em especial 

pág. 153 e 156. Este último autor não nega a validade da tese da autoria mediata através de um aparelho 

organizado de poder restrita aos dois precisos casos arrolados por Roxin na sua obra. Vide Muñoz Conde, 

Dominio de la voluntad en virtud de aparatos de poder organizados en organizaciones “no desvinculadas 

del Derecho”?  
20

 Nas palavras de Muñoz Conde, Problemas de autoría e participación…, pág. 156: (…) “debe 

distinguirse entre coautoría ejecutiva, total o parcial, y coautoría en la que alguno o algunos de los 

coautores, a veces los más importantes, no están presentes en la ejecución del delito.” 
21

 E nomeadamente contra a posição de Jakobs. Vide Roxin, Problemas de autoria y participación en la 

criminalidad organizada, pág. 194 e seg. 
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típica. Aquele dá uma ordem que este executa automaticamente. Não há resolução 

conjunta do crime
22

.  

Depois, o homem-de-trás e o homem-da-frente não executam em conjunto o crime 

concreto, como o exigiria a figura da co-autoria
23

.  

Por fim, a co-autoria assenta numa “estrutura horizontal”
24

 pois a sua actuação 

avança a par uma da outra: decisão conjunta, execução em comum. Ora, esta estrutura 

não a encontrámos numa organização criminosa, nomeadamente num aparelho de poder 

organizado; a estrutura típica é uma “estrutura vertical” orientada de cima (daquele que 

emite uma ordem) para baixo (o que a executa) numa hierarquia rígida. Seria 

necessário, para valer a tese da co-autoria, considerar a relação entre o homem-de-trás e 

o executor como igualitária, o que de facto não se verifica. 

 

A tese da instigação 

 

Uma vez que entre a vontade do homem-de-trás e o resultado típico se interpõe 

uma vontade livre e responsável, pelo menos no plano formal estaríamos perante a 

figura da instigação
25

. Instigador é aquele que convence outro a praticar um crime, mas 

em que o executor, na verdade, actua de forma livre. O instigador não tem qualquer 

                                                 
22

 Porque se verifica uma ausência de decisão comum e porque o executor é uma pessoa plenamente 

responsável, alguns autores como Bockelmann/Volk defendem a imputação do crime ao homem-de-trás a 

título de uma autoria paralela. Vide Garcia Vítor, La tesis…, pág. 338; em sentido crítico desta posição, 

vide Figueiredo Dias, Autoria e participação no domínio da criminalidade organizada: alguns problemas, 

pág. 365. Aliás, na autoria paralela ou colateral não existe consciência de actuação em comum. Neste 

último sentido ver Germano Marques da Silva, Direito Penal Português, II, pág. 283. 
23

 Neste sentido também Figueiredo Dias, Autoria e participação no domínio da criminalidade 

organizada: alguns problemas, pág. 365. Igualmente entendem assim os nossos Tribunais. Por exemplo o 

Acórdão do STJ de 20/12/89, in BMJ n.º 392, pág. 269 onde se pode ler: “A co-autoria, nos termos do art. 

26º do CP, exige que o agente tome parte directa na execução do crime e que dois ou mais agentes 

comparticipantes acordem na obtenção de determinado resultado que quiseram.” 
24

 Roxin, ob.cit., pág. 195. 
25

 A imputação a título de instigador é defendida entre outros por Herzberg e Köhler. Vide Roxin, ob. cit. 

pág. 193. Também Hruschka: vide Garcia Vítor, ob. cit. pág. 337. 
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domínio sobre o facto; não está nas suas mãos evitar a consumação do crime depois de 

esta estar decidida pelo executor. 

Apesar de a instigação respeitar aquela estrutura vertical que caracteriza a situação 

fáctica em causa, não é isenta de uma apreciação crítica quando nos referimos à 

criminalidade no âmbito de um aparelho organizado de poder. Desde logo, em tal 

situação o homem-de-trás domina verdadeiramente os factos. Ele dá uma ordem que 

sabe que irá ser cumprida. Não tenta convencer o executor a realizar o tipo, mas sabe 

que o resultado típico será obtido. Ora, assim sendo, não pode falar-se do homem-de-

trás como instigador. A sua actuação é mais importante do que isso na realização do 

crime
26

. 

Por outro lado, entre o instigador e o executor tem de existir uma proximidade, um 

contacto entre ambos para de facto podermos falar de uma acção, de uma atitude no 

sentido de convencer este último à prática do crime. Tal não sucede no caso em estudo: 

ao homem-de-trás basta dar uma ordem. Não é possível querer equiparar as duas 

situações de facto, pois têm incidências distintas. 

 

A tese da autoria mediata 

 

Com as características supra mencionadas, Roxin encontra no domínio-de-

organização o fundamento da autoria mediata no âmbito de um aparelho organizado de 

poder. A intercambialidade ou fungibilidade do executor retira, neste domínio, a 

liberdade e autonomia na realização do tipo. Neste sentido, o executor actua mais como 

um “instrumento” nas mãos do homem-de-trás do que um agente livre e responsável.  

                                                 
26

 Neste sentido Roxin, ob. cit. pág. 196 e Figueiredo Dias, Autoria e participação no domínio da 

criminalidade organizada: alguns problemas, pág. 364. 
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Este autor limita a aplicabilidade do princípio do domínio-de-organização a duas 

situações: por um lado, funcionará sempre quando perante uma organização política, 

militar ou policial que toma conta de um aparelho de Estado para desenvolver 

actividades criminosas; por outro, a situação de estarmos perante uma organização 

secreta, clandestina, que no desenvolvimento dos seus objectivos criminosos se 

constitui como que um “Estado dentro do Estado”.  

É ainda admitida a aplicação deste fundamento a qualquer tipo de criminalidade 

organizada desde que, e bem, seja provada em concreto a existência dos pressupostos 

em que se fundamenta. Uma vez que quer a criminologia quer a sociologia não 

delimitam nem concretizam ainda o conceito de criminalidade organizada, há que em 

cada caso verificar se estamos perante uma organização rigidamente estruturada e 

hierarquizada onde existe uma verdadeira fungibilidade do executor concreto e se os 

seus objectivos encontram-se desligados da ordem jurídica.  

Assim sendo, não procederiam as objecções a considerar o homem-de-trás como 

autor mediato
27

.  

 

 

4. A punibilidade do homem-de-trás no âmbito de uma organização empresarial 

 

Surge como cada vez mais incontestável o importante potencial criminoso das 

empresas na actualidade. A criminalidade empresarial, enquanto o conjunto dos crimes 

sócio-económicos praticados no âmbito das actividades do tráfico jurídico e económico 

                                                 
27

 Numa apreciação crítica, Muñoz Conde, Domínio de la voluntad…, pág. 106. Sublinhamos uma vez 

mais a nossa concordância com a necessidade de se provar em concreto aqueles pressupostos. Pois 

existem na verdade “associações criminosas” não estaduais cuja proximidade entre os seus elementos seja 

tão elevada, mesmo familiar, que não se possa falar já em autoria mediata, mas porventura co-autoria. 
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de uma empresa
28

, é uma das modernas formas de criminalidade organizada. A 

criminologia adverte-nos que existe uma criminalidade de empresa ou corporativa com 

uma potencial criminógeno importante na actualidade
29

.  

 

É certo que no domínio das organizações criminosas complexas o assumir de uma 

responsabilidade penal dos entes colectivos faria diluir uma boa parcela do problema da 

autoria. 

Na verdade é cada vez mais posto em causa o clássico princípio societas delinquere 

non potest, baseado na enraizada responsabilidade penal individual e no princípio da 

culpa. A responsabilização das pessoas colectivas na sociedade moderna não pode 

deixar de ser encarada e desenvolvida como uma das principais questões do direito 

penal e contra-ordenacional, seja no âmbito dos direitos internos dos Estados, seja no 

âmbito de um qualquer sistema punitivo internacional. As pessoas colectivas são, na 

verdade, uma realidade jurídica e a delinquência empresarial é uma realidade 

criminológica contemporânea importante
30

.  

Em Portugal a doutrina actual é praticamente unânime no sentido de aceitar a 

imputação de crimes do direito penal secundário e contra-ordenações às pessoas 

colectivas
31

. Parecem ultrapassados, pelo menos nestes domínios do direito 

sancionatório, os problemas da individualidade da culpa, da impossibilidade de acção, 

                                                 
28

 Com este sentido também, Zúñiga Rodriguez, Criminalidad de empresa, criminalidad organizada y 

modelos de imputacion penal, pág. 200; Carlos Julio Lascano (h), Teoria de los aparatos organizados de 

poder y delitos empresariales, pág. 380 e seg. 
29

 Zúñiga Rodriguez, ob. cit., pág. 202. 
30

 Sobre os argumentos a favor e contra a responsabilidade criminal das pessoas colectivas e para uma 

análise de direito comparado sobre o assunto, ver por todos, Lopes Rocha, A responsabilidade penal das 

pessoas colectivas, pág. 107 e seg. 
31

 Vide Germano Marques da Silva, Direito penal Português, vol I, pág. 84 e seg.; idem, vol II, pág. 265; 

Isabel Marques da Silva, Responsabilidade fiscal penal cumulativa, pág. 38 e seg. Aceitando a 

responsabilidade contra-ordenacional das pessoas colectivas, mas relutante quanto à responsabilidade 

criminal, vide João Castro e Sousa, As pessoas colectivas em face do direito criminal e do chamado 

“direito de mera ordenação social”, em especial pág. 115 e seg. e 145 e seg. 
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da pessoalidade das penas e da ineficácia dos fins das penas e demais sanções
32

. Já se 

vai aceitando que a pessoa colectiva tem vontade própria e pode ser “instigadora” de 

uma actividade constitutiva da vontade delituosa. A própria ciência penitenciária é hoje 

capaz de fornecer tipos de penas ou medidas de segurança e uma variedade de sanções 

aptas a serem aplicadas a pessoas colectivas, sobre a sua vida, actividade ou património 

A questão é, porém, ainda muito controversa e não colhe unanimidade na maioria 

das legislações ocidentais, onde a insusceptibilidade de responsabilidade criminal das 

pessoas colectivas ainda é vista como regra, com algumas excepções em domínios como 

os da criminalidade económica, crimes contra a saúde pública, criminalidade fiscal, a 

criminalidade informática, crimes de imprensa, entre poucos outros
33

. 

 

 

A questão, todavia, que aqui principalmente nos ocupa é antes a de saber se a 

doutrina do domínio-de-organização pode ter aplicação no caso da criminalidade das 

empresas, ou se valem mais aqui as teses da co-autoria e instigação. Por outras palavras: 

é possível aplicar o conceito (aberto) de domínio-de-organização para imputar a 

responsabilidade penal ao homem-de-trás no seio da actividade empresarial? 

O Tribunal Alemão considerou como possível a aplicação da doutrina do domínio 

de organização a estruturas organizativas estatais, mas também a estruturas empresariais 

                                                 
32

 Vide, entre outros, Lopes Rocha, ob.cit., pág. 119 e seg.; João Castro e Sousa, ob. cit,; Figueiredo Dias, 

Para uma dogmática do direito penal secundário; Isabel Marques da Silva, ob. cit., pág. 42 a 49. 
33

 Na nossa lei disposições como o artigo 3º do DL 28/84 de 20 de Janeiro (infracções contra a economia), 

o artigo 21º do DL 183/82 de 15 de Maio (infracções fiscais aduaneiras), o artigo 3º da Lei 109/91 de 17 

de Agosto (lei da criminalidade informática), os artigos 6º e 7º do DL 630/76 de 28 de Julho 

(criminalização de actos ou operações cambiais), o artigo 144º da Lei 14/79 de 6 de Maio (legislação 

eleitoral) ou o DL 85-C/75 de 26 de Fevereiro e Lei 8/96 de 14 de Março (crimes de imprensa) prevêem a 

responsabilidade das pessoas colectivas ou equiparadas. 
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ou análogas.
34

 Esta solução, sem mais, não fica isenta de críticas. Desde logo, o 

alargamento sem critérios da tese do domínio-de-organização à criminalidade 

empresarial iria retirar a “autonomia dogmática” própria desta figura face à autoria 

mediata e face à instigação.  

Depois, os pressupostos de automaticidade e fungibilidade do executor material 

exigidos no âmbito do domínio-de-organização desvanecem-se no caso das 

organizações empresariais que se constituem para desenvolver uma actividade lícita. 

Neste tipo de situações a ordem jurídica espera que o homem-da-frente, o subalterno na 

hierarquia da empresa recuse cumprir uma ordem que se traduza na prática de um 

crime
35

. O pressuposto de actuação do aparelho de poder “à margem do direito” ainda 

aqui será critério para afastar a autoria mediata pelo domínio-de-organização
36

. 

Por outro lado, também será mais difícil encontrar numa empresa uma estrutura 

hierárquica rígida semelhante à dos aparelhos organizados de poder.
37

  

Um perigo pode resultar ainda daquele alargamento do âmbito de aplicação do 

domínio-de-organização: seria o perigo de utilização política deste conceito, por 

exemplo, na tentativa de incriminação de condutas de determinados dirigentes sindicais. 

 

Há quem defenda uma nova forma de autoria para os casos da criminalidade no 

âmbito da actividade de estruturas empresariais. Nomeadamente, fala-se em “autoria 

social-funcional”, baseada na medida em que se tratam de acontecimentos no âmbito de 

uma empresa, o crime é praticado no seio de uma organização em que o autor domina 

                                                 
34

 Vide Teresa Serra, A autoria mediata através do domínio de um aparelho organizado de poder, pág. 

312. 
35

 Porventura no caso de o executor cumprir a ordem com medo de perder o lugar de trabalho estaríamos 

mais no âmbito da autoria mediata, no domínio do erro. Vide ainda Teresa Serra, ob. cit., pág. 319. 
36

 Entre outros, Muñoz Conde, Domínio de la voluntad…, pág. 111 
37

 Sobre as críticas ao mencionado alargamento ver, entre outros, Figueiredo Dias, Autoria e 

participação…, pág. 370; Teresa Serra, ob. cit., pág. 319 e seg. 
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realmente a organização empresarial
38

. Por esta via, autor não seria só quem executa o 

facto típico, mas o conceito de autoria iria ligado igualmente a critérios sócio-

funcionais. Os comportamentos penalmente relevantes das empresas seriam imputados 

antes de mais aos directores da empresa como de acções próprias se tratassem. 

Consideramos esta posição perigosa atenta as observações supra referidas e os 

conceitos da dogmática penal actual. 

Julgamos não ser (ainda) necessário o recurso a uma dogmática alternativa para 

fundamentar a responsabilidade do homem-de-trás no âmbito de uma organização 

empresarial. Parece-nos, desde logo, não ter não aplicabilidade o domínio-de-

organização para além dos restritos casos expostos por Roxin, sendo certo que quando 

perante organizações não estatais, como o caso das empresas, deverão ser provados em 

concreto os pressupostos da autoria mediata mediante o domínio-de-organização. Pelo 

que foi dito, não nos repugna a aplicação desta figura especialmente nas áreas do direito 

penal secundário, nomeadamente do direito penal fiscal. 

 

Porém, nem sempre essa prova será possível. Julgamos pois que a estrutura 

hierárquico-funcional de uma empresa, estrutura cuja verticalidade é idêntica à 

existente nos casos da autoria mediata e instigação, sugere, fora daqueles casos, que ao 

burocrata que dá a ordem deveria ser assacada responsabilidade pela via da figura do 

instigador. Na verdade, neste caso parece-nos difícil comprovar-se um domínio da 

vontade por parte do superior hierárquico que dá a ordem sobre o subalterno de tal 

forma que possui ainda o controlo, o domínio de todo o iter criminis até à consumação.  

 

                                                 
38

 Encontramos a referência à “autoria social-funcional” em Puerta Luis, La autoria en organizaciones 

complejas, pág. 202 e 227. 
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5. Conclusões 

 

Ao nível da fenomenologia do crime moderno, constatámos que ao crime de 

colarinho branco se impôs o “crime dos poderosos”
39

, a criminalidade organizada. Esta 

nova forma de criminalidade exige da ciência do direito penal uma constante procura de 

respostas mais eficazes sem cair na tentação das opções de uma qualquer dogmática 

alternativa. 

A ampliação do tradicional conceito de autoria mediata representa um avanço na 

procura de soluções que melhor se adequam às novas formas de criminalidade das 

sociedades modernas. Todos os passos, porém, deverão ser cercados de atenções visto 

que um alargamento descuidado da figura da autoria mediata pelo domínio-de-

organização pode conduzir a uma utilização política destes conceitos e a uma punição 

pela punição. 

No que respeita à responsabilidade penal do homem-de-trás no âmbito de uma 

organização criminosa julgamos proceder a posição, pressupostos e casos tipo 

adiantados por Roxin.  

De maiores cuidados nos parece merecer o alargamento de tal figura aos casos da 

criminalidade das empresas. Aqui ainda valerão os ensinamentos daquele insigne jurista 

desde que, em concreto, se mostrem preenchidos todos os requisitos de que faz 

depender a autoria mediata pelo domínio-de-organização. Não sucedendo assim, 

julgamos tratar-se a figura da instigação a que melhor se adequa às características, à 

forma de actuação e à punibilidade do homem-de-trás. 

                                                 
39

 In Anabela Miranda Rodrigues, Para uma política criminal europeia, pág. 14. 
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