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Did you ever expect a corporation to have a conscience, when 

it has no soul to be damned, and no body to be kicked? 

- Edward, Primeiro Barão de Thurlow. 
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Introdução. 

 

O presente trabalho, realizado no âmbito da disciplina de Direito Médico, visa 

explorar a temática da responsabilidade penal das pessoas coletivas. Tendo em 

atenção o escopo da própria disciplina, a exposição será preponderantemente focada 

na responsabilidade penal de entidades coletivas privadas prestadoras de serviços de 

saúde. 

A razão para a escolha do tema cinge-se a uma tomada de reconhecimento de 

que, a responsabilidade penal das pessoas é um termo recorrente na nossa área de 

especialização, o Direito Criminal, ainda que não abordada com grande pormenor, 

cintilando e gravitando em volta das mas variadas áreas de atuação do Direito Penal. 

Não almejando transformar o trabalho numa exposição unicamente acerca da 

responsabilidade penal das pessoas coletivas no panorama nacional, e visto que em 

Portugal não há qualquer responsabilidade dos hospitais privados nesse sentido, 

optamos por realizar um trabalho comparativo. Assim sendo propomo-nos a contrapor 

a situação vivida em Portugal, remetendo sempre que possível para o contexto 

hospitalar, em contraponto com a legislação vanguardista no Reino Unido. 

Ainda que durante a licenciatura a parte histórica fosse, por excelência, 

negligenciada por parte dos alunos aquando do estudo para exame, a verdade é que, 

com o decorrer do trabalho tornou-se imperativo a acomodação histórico-legislativa de 

ambas as figuras para uma melhor compreensão da sua génese e contornos atuais. 

Posto isto a parte inicial do trabalho compreenderá uma evolução histórica comum a 

ambos os ordenamentos. 

Segue-se a apresentação do panorama português com a sua evolução 

histórica, obstáculos e estado atual da prática. 

O terceiro capítulo encontra-se reservado ao panorama atual no Reino Unido e 

o caráter inovador e pragmático do Corporate Manslaughter and Homicide Act. 

Finalizando com uma apreciação de ambos os sistemas legais no quarto e 

último capítulo do presente trabalho. Como já referimos não se trata de um trabalho 

crítico sobre se deve vigorar o princípio geral da responsabilidade penal das pessoas 

coletivas, como tal cingir-nos-emos a contrapor ambos os ordenamentos focando 

pontos positivos e negativos, unicamente a nível da responsabilização penal de 

pessoas coletivas privadas prestadoras de serviços de saúde. 
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Por fim, uma breve nota, respeitante ao Capítulo III, que somente foi possível 

devido à resposta célere e atitudes altruístas e gentileza dos professores britânicos 

que cederam os seus artigos em prol do conhecimento académico. 

Capítulo I – Do Sistema Tribal ao Mundo Globalizado. 

 

No direito germânico, ainda que de forma insapiente e involuntária, iniciou-se a 

responsabilidade coletiva, em que, a responsabilidade penal da comunidade ou da 

família do criminoso advinha de um vínculo solidário sendo que, aqueles reparariam a 

família da vítima ou mesmo a vítima caso o culpado não lhes fosse entregue. Em 

momento posterior assistiu-se à responsabilização da figura da tribo, respondendo 

esta de forma análoga à prévia responsabilização da família, pelos atos dos seus 

elementos, assim como pelo da coletividade propriamente dita e agindo como um 

todo1. 

Já no Império Romano assistiu-se à completa irresponsabilidade penal das 

entidades coletivas fundada na premissa societas delinquere non potest, recorrendo à 

falta de vontade e capacidade de agir em sentido estrito do ente coletivo2. Este 

repúdio da responsabilização da entidade coletiva encontrava o seu fundamento no 

vincado caráter positivo e pragmático do pensamento romano, incapaz de acolher 

tamanhas abstrações jurídicas3. 

   Ainda assim o contributo do Direito Romano nesta matéria não deve ser 

descurado, abrindo o precedente da cisão de vontades, autonomizando, ainda que em 

reduzida medida, a vontade do ente – populus romanus - face à dos indivíduos que o 

constituem. 

O princípio da responsabilidade de pessoas coletivas viria a ser amplamente 

admitido no seio da Igreja Católica. Para os canonistas a titularidade da Igreja Católica 

pertencia a Deus, assim sendo, podia ser objeto de sanções pecuniárias e simbólicas, 

sendo que a mais gravosa seria a da excomunhão aquando de desvios ou infrações 

do ideário cristão. Contudo, mesmo no seio da Igreja Católica esta posição não era 

                                                 
1
 Reis Bravo, Jorge dos, Direito Penal de Entes Colectivos – Ensaio sobre a Punibilidade de 

Pessoas Colectivas e Entidades Equiparadas, 1.ª edição, Coimbra, 2008, p. 37.  
2
 Estes dois argumentos vigentes no Direito Romano serão os mesmos trazidos à colação 

centenas de anos mais tarde pela doutrina tradicional nacional no sentido de excluir a pessoa 
coletiva de imputação penal. 
3
 Castro e Sousa, João, As Pessoas Colectivas em Face do Direito Criminal e do Chamado 

«Direito de Mera Ordenação Social», Biblioteca Jurídica Coimbra, 1.ª edição, 1985, p. 25. 
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unânime, o Papa Inocêncio IV nunca aceitou o adagio universitas et ecclesia 

delinquere possunt, advogando no sentido de uma entidade mais não ser que uma 

ficção e como tal impossível de protagonizar como centro de imputação penal. A 

posição de Inocêncio IV não vingou, ainda que, como resultado da sua posição quanto 

à temática, as entidades eclesiásticas tornaram-se insuscetíveis de serem 

excomungadas4. 

Na idade Média assiste-se a um retrocesso doutrinal, adotando, os Glosadores, 

a posição propugnada pelo Direito Romano, fundindo para efeitos de responsabilidade 

penal a figura dos indivíduos e do ente coletivo, sendo as infrações deste as 

produzidas por aquelas e concomitantemente as infrações destes e tratadas de um 

prisma individual. Porém devido a um estudo acientífico e exegético, os ensinamentos 

provenientes da doutrina romana foram pervertidos e utilizados como forma de 

responsabilizar entes coletivos. A doutrina dos Glosadores permaneceu e 

desenvolveu-se no século XVIII com os Postglosadores, admitindo-se a aplicação da 

sanção de dissolução nos casos mais graves5. 

A partir do século XVIII esta questão sucumbiu perante o ideário Liberal criado 

pela Revolução Francesa, onde a figura do indivíduo preponderava face à da 

corporação. 

Somente um século depois iria a questão ganhar novo ânimo com a Revolução 

Industrial. Os mesmos princípios e ideais que haviam levado ao enaltecimento do 

indivíduo e ao repúdio das pessoas coletivas, fluíam agora no sentido do 

empreendorismo individual e no consequente desenvolvimento desproporcional do 

comércio e da economia dos Estados. A utilização da máquina e a massificação da 

mesma pelas indústrias levou a um aumento exponencial de mortes e lesões físicas 

na mão-de-obra abundante e desqualificada, deixando perspetivar a necessidade de 

sanções para estas novas entidades coletivas. 

No panorama globalizado atual é inegável a preponderância das pessoas 

coletivas no tráfico jurídico e comercial, tornaram-se instrumentos de concretização 

eficaz de objetivos e superação de entraves à atividade humana individual, chegando 

mesmo a transcendê-la. São pessoas jurídicas fortemente sustentadas numa estrita 

                                                 
4
 Castro e Sousa, João, ob. cit. pp. 28-29. 

5
 Para mais desenvolvimentos sobre a evolução histórica veja-se Reis Bravo, Jorge dos, ob. cit. 

pp. 34 a 36 assim como Castro e Sousa, João, ob. cit. pp. 25-34. 
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base organizacional, congregadora de recursos, distribuidora e atenuadora da 

responsabilidade6. 

O que inicialmente se apresentava como uma meio para um fim, veio-se a 

tornar num fim em si mesmo, as entidades coletivas prosperam e sobrevivem, 

tornando-se verdadeiras realidades sociais autónomas7. 

A atividade das pessoas coletivas está intrinsecamente ligada ao quotidiano 

hodierno e nas mais diversas vertentes, sociais, económicas e laborais, ainda assim a 

responsabilidade penal das pessoas coletivas é um tema que suscita acesas 

discussões. Enquanto certas matérias vêm a ganhar relevo e dignidade penal, como é 

o caso, acima de todas da criminalidade económico-financeira, noutros territórios, 

mormente no contexto de clínica e hospitalar ficam relegados para segundo plano, 

conformados por regras de direito civil, laboral e administrativo.  

Trata-se de um território quase inexplorado pelo direito criminal devido a 

crenças ancoradas na racionalidade e moralidade humanas, onde a entidade coletiva 

não é vista como um todo, mas antes como uma atomização de esforços humanos 

individuais. 

Uma forma pictórica de caracterizar a posição das pessoas coletivas na 

sociedade atual será a avançada por Friedman (2000)8 ao afirmar que “as pessoas 

coletivas movem-se como espíritos por entre o nosso mundo material”. 

Capítulo II – Portugal 

 

Evolução Legislativa e a Influência Europeia. 

Encontramos os primórdios da responsabilidade dos entes coletivos, ainda sem 

qualquer texto plasmado em Lei, no foral de Castelo-Melhor, onde era aplicada uma 

multa às aldeias do concelho que não cumpriam as ordens do alcaide9. 

A primeira tentativa de consagração legal da responsabilidade penal dos entes 

coletivos, ao arrepio da doutrina dos canonistas, viria a tomar lugar no Projeto de 

                                                 
6
 Para mais desenvolvimentos, veja-se entre outros, Engrácia Antunes, José, Direito das 

Sociedades, 2.ª edição, Porto, 2011, pp.16-22.  
7
 Wells, Celia, “Corporate Criminal Liability in England and Wales: Past, Present and Future”, p. 

4. 
8
 Friedman, “In Defense of Corporate Criminal Liability”, 23 Harv JL & Public Policy 833, 2000. 

9
 Carvalho, Simões de, A Responsabilidade Penal das Pessoas Colectivas in «Justiça 

Portuguesa», ano 4.º, p.130, apud Castro e Sousa, João, ob. cit. p. 37. 
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Código Criminal de 178910, cingindo-se a capacidade de delinquir às universidades11, 

aos colégios, às corporações e às cidades através dos seus representantes e 

governadores. Porém não nos podemos abstrair dos tumultos liberais que 

conformaram esta época e o antropocentrismo revolucionário vivido, ao qual Portugal 

não foi impermeável, sendo que, no artigo 11.º da Constituição de 1822 consagrou-se 

o principio da irresponsabilidade criminal das pessoas coletivas onde se podia ler “(…) 

e nenhuma [pena] passará da pessoa do delinquente.” 

Contudo, no primeiro Código Penal português de 1852, as pretensões de 

imputação criminal às pessoas coletivas goraram-se, estipulando o artigo 22.º deste 

diploma legal que “(…) somente podem ser criminosos os indivíduos que têm a 

necessária inteligência e liberdade.” aliado ao artigo 102.º que impossibilitava a 

aplicação de penas para lá da pessoa do delinquente. O projeto de Código Penal de 

Levy Maria Jordão, datado de 1864, iria também no sentido da inadmissibilidade da 

responsabilidade penal das pessoas coletivas12. 

O primeiro diploma legal que previu a responsabilização penal das pessoas 

coletivas foi o Decreto-Lei n.º 630/76 de 28 de Julho.  

Ainda que em legislação avulsa a responsabilidade penal das pessoas 

coletivas começasse a ganhar relevo13, somente vinte e três anos depois extrapolaria, 

ainda que consubstanciando uma exceção ao atual regime, para o Código Penal com 

a reforma de 200714, dando azo ao atual artigo 11.º deste diploma legal e a um 

impulso qualitativo, imiscuindo-se a responsabilidade penal das pessoas coletivas no 

direito penal de justiça, ainda que com certas restrições. 

No que ao Direito Comunitário concerne, assiste-se a uma atuação dispersa e 

pouco incisiva, centrando-se a atuação da União Europeia em alguns contextos 

localizados, nomeadamente na proteção ambiental15, luta contra a corrupção16, 

cibercrime17, prevenção do terrorismo18, tráfico de seres humanos19, branqueamento 

                                                 
10

 Este projeto é da autoria de Pascoal de Melo Freire. 
11

 Quando o delito é realizado por todos os seus representantes ou a maioria deles. 
12

 Cfr. Castro e Sousa, João ob. cit. pp.36-40 e Bravo, Jorge dos Reis, ob. cit. pp.38-40. 
13

 A título de exemplo, referimos o Decreto-Lei n.º 28/84 de 20 de Janeiro respeitante às 
infrações contra a economia e a saúde pública e a Lei n.º 52/2003 de 22 de Agosto  
14

 Através da Lei n.º 59/2007 de 4 de Setembro. 
15

 Convenção ETS n.º 172. 
16

 Convenção ETS n.º 173. 
17

 Convenção ETS n.º 185. 
18

 Convenção ETS n.º 196. 
19

 Convenção ETS n.º 197. 
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dos produtos do crime e sobre o financiamento do terrorismo20. Nenhuma destas 

convenções celebradas no âmbito do Conselho Europeu prevê, exclusivamente, a 

responsabilidade penal das pessoas coletivas. 

Relativamente às recomendações do Comité de Ministros do Conselho da 

Europa, há a destacar apenas a Recomendação No. R (96) 8, que refere claramente a 

possibilidade de uma pessoa coletiva vir a ser responsabilizada penalmente, ainda que 

em termos alternativos21. As restantes apontam para a responsabilidade das pessoas 

coletivas, contudo não concretizando a natureza dessa responsabilidade, cabendo aos 

legisladores dos vários Estados-Membros a sua determinação. 

As atuações indeléveis por parte da União Europeia são compreensíveis se 

atendermos aos reduzidos poderes de que esta dispõe no que ao Espaço de 

Liberdade, Segurança e Justiça respeita, demonstrando-se amiúde o contexto penal 

como um bastião inabalável do poder soberano dos Estados-Membros, ainda que este 

domínio tenha sofrido uma certa erosão com o Tratado de Lisboa22. 

O Estado da Arte em Portugal. 

Como se deixou antever na evolução histórico-legislativa da responsabilidade 

das pessoas coletivas, o legislador mostrou-se adverso à sua consagração. 

Atualmente não vigora o princípio geral da responsabilidade criminal das pessoas 

coletivas23, em boa verdade as leis extravagantes24 e os artigos 11.º e 12.º do Código 

Penal, não são mais que a consubstanciação em diplomas legais do homúnculo 

legislativo que a responsabilidade penal das pessoas coletivas corporiza no nosso 

ordenamento jurídico. Assim sendo discordamos com a posição professada por Paulo 

Pinto de Albuquerque (2008)25 no sentido de que com a Lei n.º 57/2009 de 4 de 

Setembro a responsabilidade penal das pessoas coletivas tornou-se a regra. 

                                                 
20

 Convenção ETS n.º 198. 
21

 Pinto de Albuquerque, Paulo, “A Responsabilidade Criminal das Pessoas Colectivas ou 
Equiparadas.”, texto correspondente à conferência realizada na Universidade Lusíada, em 
Lisboa, no dia 17 de Maio de 2006. Disponível em 
http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=30777&idsc=50879&ida=50919. 
22

 Para maiores desenvolvimentos veja-se Peers, Steve, “Mission Accomplished? EU Justice 
and Home Affairs Law After the Treaty Of Lisbon”, Common Market Law Review Vol. 48 n.º 3, 
pp.664-667.   
23

 Ainda que não seja o escopo deste trabalho analisar o regime contraordenacional, é de 
referir que neste âmbito vigora o princípio inverso.  
24

 Entre outros veja-se a título de exemplo a Lei n.º 109/2009 de 15 de Setembro relativa ao 
cibercrime. 
25

 Cfr. Comentário do Código Penal: à Luz da Constituição da República e da Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem, Universidade Católica, p.81. 
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Como já foi sendo aflorado, a responsabilidade penal de pessoas coletivas em 

ramos do direito secundário apresenta-se preponderante, exemplo flagrante encontra-

se na luta travada contra a criminalidade económico-financeira, atentatória dos direitos 

sociais e da organização económica26, que tem vindo a ganhar lugar de destaque em 

contexto da crise, sendo o RGIT27 fruto desse investimento Estadual e Europeu, 

conseguido através de graduais alterações legislativas ao RJIFA e ao RJIFNA, que 

culminou na fusão de ambas as leis. 

Contudo, quando percorremos o elenco taxativo do número 2 do artigo 11.º 

deparamo-nos com uma enumeração limitada que de forma alguma integra o crime de 

homicídio previsto nos artigos 131.º ou 137.º do Código Penal. E aqui reside a questão 

principal deste trabalho.  

Se perspetivarmos uma situação de gestão deficiente de recursos num hospital 

privado, ou numa falta de comunicação dentro de um mesmo serviço ou entre 

especialidades, que tenham como resultado a morte de um paciente, o hospital em si, 

enquanto pessoa coletiva que gere e colhe rendimentos e igualmente acarreta com os 

riscos inerentes a um negócio de prestação de serviços de saúde, nunca, à luz do 

nosso atual ordenamento jurídico, será condenado por homicídio.  

Transpondo o plano hipotético e sobraçando-nos de casos reais (abstraindo-

nos da feição privada ou pública dos hospitais em questão), lembremo-nos do caso 

recente de uma menina de quatro anos que morreu após uma operação relacionada 

com a apneia do sono, devido à falta de intervenção técnica atempada, durante, 

sensivelmente, três horas, por falta de observação de um médico competente, 

redundando na morte da criança por falta de intervenção técnica atempada, fruto de 

uma má articulação de serviços. Já num prisma de deficiente alocação de 

recursos/meios trazemos à colação, o caso que envolve a Maternidade Alfredo da 

Costa, onde a Entidade Reguladora da Saúde encontrou diversas falhas no que 

concerne a equipamentos e instalações tendo estas sido causa direta da morte, tanto 

de pacientes como dos seus neonatos. 

                                                 
26

 Antunes, Maria João, A Responsabilidade Criminal das Pessoas Colectivas Entre o Direito 
Penal Tradicional e o Novo Direito Penal, Direito Penal Económico e Europeu: Textos 
Doutrinários – Volume III, Coimbra, 2009, p.458. 
27

 Lei n.º 15/2001 de 5 de Junho. 
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Da Irresponsabilidade Seletiva ao Entrave da Tipicidade. 

O primeiro entrave a tal condenação encontra-se logo que analisamos o artigo 

11.º. Como supra mencionado, o homicídio não se encontra no elenco taxativo aí 

patente, seja doloso ou negligente28.  

A opção legislativa para a exclusão do mesmo é compreensível, contudo 

aberta a situações de impunidade. Como já se deixou antever pela evolução histórica, 

o legislador português demonstra-se resiliente a responsabilizar as pessoas coletivas 

criminalmente, ideário sufragado também por uma parte relevante da doutrina 

tradicional, assim como toldado pela influência Europeia. 

No sentido da sua inadmissibilidade encontramos Marcello Caetano (1937)29 

advogando que um crime somente pode ser praticado por uma pessoa física e não 

jurídica, no mesmo sentido situa-se a posição de Cavaleiro de Ferreira (1992)30 

demonstrando-se um ávido defensor do principio da não responsabilização criminal 

das pessoas coletivas, posição ancorada na inexistência de uma vontade autónoma 

por parte da pessoa coletiva e, como tal, insuscetível  de sofrer uma imputação moral 

decorrente da culpabilidade. 

Este autor parte do seguinte entimema: “Se a culpa é pressuposto da 

responsabilidade penal, e se a culpa é vontade consciente e livre de que só o homem 

é capaz, a responsabilidade penal é necessariamente pessoal”. Posto isto, para este 

Autor, uma assunção em sentido distinto conflituaria com a realidade ontológica 

consubstancializada na figura do ser humano e com o princípio da culpabilidade 

conformador do Direito Penal31.  

                                                 
28

 Optamos por não aprofundar a temática da exclusão da responsabilidade penal do Estado, 
de outras pessoas coletivas públicas e de organizações internacionais de direito público (artigo 
11.º n.º1). Ainda assim não nos podemos coibir de referir os problemas que esta decisão 
político-legislativa acarreta, não tanto no que concerne ao Estado e organizações 
internacionais de direito público, mas sim quanto às pessoas coletivas públicas, onde se 
inserem entidades públicas empresariais e entidades concessionárias. Não podemos descurar 
que, tanto EPEs como entidades concessionárias realizam a sua atividade em moldes 
similares, mas não iguais, proliferando e buscando o lucros nos mesmos contextos que as 
pessoas coletivas de índole privada. Posto isto, podemos insurgir a questão de se não 
estaremos perante uma violação ao princípio da igualdade, constitucionalmente consagrado no 
artigo 13.º, assim como das próprias leis da concorrência. 
29

 Caetano, Marcello, Lições de Direito Penal, 1936-1937, p.297, apud Bravo, Jorge dos Reis, 
ob. cit. p.41. 
30

 Cavaleiro de Ferreira, Manuel, Lições de Direito Penal – Parte Geral I – A Lei Penal e a 
Teoria do Crime no Código Penal de 1982, Verbo, 1992, p.267. 
31

 Cavaleiro de Ferreira, Manuel, ob. cit., p.268. 
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Eduardo Correia (2010)32, por seu lado, coloca a tónica da inadmissibilidade na 

impossibilidade de ação por parte das pessoas coletivas, ainda que também não lhes 

reconheça a possibilidade de deterem qualquer resquício de culpa. 

A ideia centrada na impossibilidade de um ente coletivo ser portador de culpa 

(no nosso caso, um hospital), entendido como “a atitude ético-pessoal de oposição, 

indiferença ou de descuido [por parte do agente] perante o bem jurídico lesado ou 

posto em perigo pela sua conduta”33, ainda impende sobre o nosso Direito Penal. 

Atentando à nossa herança doutrinal e histórico-legislativa e à relutância em vergar a 

regra imposta pelo princípio da não responsabilidade criminal das pessoas coletivas, o 

acolhimento no elenco legal do homicídio nas suas mais diversas formas, seria um 

passo demasiado grande no panorama legislativo nacional, estabelecendo um 

importante precedente, o da admissibilidade de imputar a uma pessoa coletiva a 

realização de um crime contra o bem fundamental vida por atuação de outrem34, o que 

eventualmente poderia perverter a relação regra – exceção vigente. 

Admitindo que uma pessoa coletiva poderia vir a ser responsabilizada 

criminalmente, encontraríamos um segundo entrave no que respeita aos pressupostos 

da responsabilização criminal de uma pessoa coletiva pelos atos de outrem. 

À luz do n.º 2 do artigo 11.º do Código Penal, o duplo critério de imputação de 

responsabilidade criminal às pessoas coletivas reside na realização de uma infração 

criminal, por uma pessoa singular numa posição de liderança35 agindo em nome e no 

interesse da pessoa coletiva - imputação direta - ou que ocupe uma posição 

subordinada desde que o cometimento da infração penal tenha sido possível devido a 

uma violação, pelas pessoas que ocupam posições de liderança, dos seus deveres de 

controlo e supervisão dos seus subordinados - imputação indireta. Trata-se aqui de 

uma transposição da teoria dos órgãos de tradição civilista, confundindo a pessoa 

coletiva com os seus órgãos dirigentes36.  

                                                 
32

 Direito Criminal – Volume I, Reimpressão, Almedina, pp.234-235.  
33

 Taipa de Carvalho, Américo, Direito Penal – Parte Geral, Questões Fundamentais, Teoria 
Geral do Crime, 2.ª edição, Coimbra, 2008, p.260. 
34

 Eventualmente numa situação como a configurada poderia levantar-se a questão de um 
hospital privado poder ser responsabilizado criminalmente por aplicação do artigo 11.º n.º 2 e 
152.º-B, ambos do Código Penal, contudo o corpo do articulado aponta para a vítima como um 
trabalhador e não um terceiro. 
35

 Esta posição de liderança é definida em função da pertença a um órgão da pessoa coletiva 
competente para tomar decisões em nome desta ou para as fiscalizar, assim como na 
atribuição de poderes de representação pela pessoa coletiva àquela pessoa singular (cfr. N.º 4 
do mesmo preceito legal em análise).  
36

 Cfr. Torrão, Fernandes, Societas Delinquere Potest? – Da Responsabilidade Individual e 
Colectiva nos “Crimes de Empresa”, 1.ª edição, Almedina, 2010, pp.486.  
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Destarte duas críticas podem ser tecidas quanto a esta teoria, no plano da 

ação demonstra-se demasiado restrita no que concerne à responsabilidade por força 

dos atos de pessoas subordinadas e a sua sujeição a uma violação de deveres de 

controlo e de supervisão. Já no plano da culpa peca por excesso no que às pessoas 

investidas numa posição de liderança concerne, visto que, desde que os pressupostos 

do interesse em agir no nome da pessoa coletiva estejam preenchidos, o delito 

criminal é automaticamente imputado à pessoa coletiva37. 

Aliada às criticas apresentadas, não podemos descurar a estrutura atomizada e 

sempre em crescimento das atuais pessoas coletivas. Assim sendo, num hospital 

onde operam centenas, senão milhares de pessoas (excetuando situações pontuais 

em que a morte de um paciente poderá ser facilmente recondutível a alguém numa 

posição de liderança), na eventualidade de a morte ter sido causada por um 

subordinado, operando-se a probatio diabólica de ser necessário identificar o culpado, 

sendo de seguida imperativo cumprir as exigências probatórias relativas aos deveres 

de vigilância/supervisão violados e ao interesse da pessoa coletiva. O que amiúde não 

será fácil, ou até impossível em contexto hospitalar onde a azáfama de serviços e 

especialidades, fundados numa mol humana é uma constante. Sendo na prática 

impossível uma responsabilidade da pessoa coletiva em virtude de um ato de 

determinada pessoa, tanto mais em território onde os profissionais “fecham-se em 

copas”, sempre que uma morte ocorre. 

Capítulo III – Reino Unido. 

 

Evolução Histórica. 

Os primeiros tribunais ingleses não reconheciam a responsabilidade penal das 

pessoas coletivas, exemplo paradigmático dessa posição encontra-se na afirmação 

por parte do King’s Bench38/39 respeitante à impossibilidade de as pessoas coletivas 

cometerem crimes. 

Somente duzentos anos volvidos, em 1842, viria a assistir-se à primeira 

condenação de uma pessoa coletiva por desrespeito a uma ordem judicial por 

                                                 
37

 Neste sentido, Torrão, Fernandes, ob. cit. p.487. 
38

 Sempre que necessário e possível, procederemos à tradução dos vocábulos de origem 
anglo-saxónica, caso contrário, em certos casos, e zelando pela integridade do conteúdo que 
pretendemos perpassar manteremos a linguagem original. 
39

 Era um Tribunal integrante do sistema legal inglês, criado nos finais do século XII, viria a ser 
dissolvido no século XIX. 
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omissão, o caso em apreço prendia-se com a construção de uma ponte que não foi 

levada a cabo à revelia da decisão do Queens Bench40. Quatro anos mais tarde 

assistir-se-ia a nova condenação penal, mas desta vez centrada numa conduta 

positiva, na construção de uma ponte que interferia com uma estrada, sendo a pessoa 

coletiva que a construiu acusada de malfeasance41/42.  

Coincidências à parte, e ainda que prima facie a construção de pontes fosse, 

insolitamente, terreno fértil de atos ilícitos, daqui podemos retirar uma tendência 

vanguardista por parte do sistema legal inglês ao reconhecer, desde cedo, às pessoas 

jurídicas a capacidade de delinquir. 

A justificação encontrar-se-á no contexto histórico em que estas condenações 

começam a surgir.  

A Revolução Industrial teve o seu início em 1760, terminando em 1840, as 

primeiras condenações são fruto do crescimento desenfreado das indústrias e 

corporações, que de alguma forma teriam de ser delimitadas e controladas atendendo 

à aura de impunidade e falta de regulamentação que cobria a atuação desses mesmo 

entes coletivos. 

Em 1866, os funcionários de uma pedreira colocaram detritos da exploração 

num rio, obstando à navegação no mesmo, tendo sido a entidade que explorava a 

pedreira acusada de utilização indevida da sua propriedade43. Neste caso em 

particular, o Queen’s Bench adotou a denominada responsabilidade vicarial.  

A teoria da responsabilidade vicarial das pessoas coletiva, é hodiernamente 

utilizada no sistema legal Americano. Esta doutrina é muito similar à patente no artigo 

11.º do Código Penal Português, porém difere na medida em que não prevê o requisito 

do prevaricador ocupar um lugar de liderança ou a violação de deveres de supervisão 

ou controlo por parte deste tipo de agentes. Posto isto, segundo esta forma de 

imputação criminal, uma pessoa coletiva será responsabilizada penalmente, quando 

um seu trabalhador, ao agir dentro das prerrogativas da pessoa coletiva com a 

intenção de a beneficiar, comete uma infração criminal, não sendo relevante se esse 

                                                 
40

 Tribunal inglês com jurisdição penal e civil, tendo sido abolido em 1875. 
41

 Optamos por não traduzir o conceito em questão na medida em que remete para uma 
conduta positiva de realizar um ato contra a lei, ou seja, é um conceito indeterminado que pode 
ser aplicado a qualquer conduta ilícita, não havendo paralelo no nosso direito penal nacional. 
42

 Todarello, Vincent, “Notes and Comments: Corporations Don’t Kill People – People Do: 
Exploring the Goals of the United Kingdom’s Corporate Homicide Bill”, New York Law School 
Journal of Human Rights 481, 2003, p.563. 
43

 Referimo-nos aqui ao crime de Public Nuisance. 
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beneficio foi efetivo, ou se essa conduta havia sido expressamente proibida pela 

pessoa jurídica44. 

A partir do século XX os Tribunais ingleses optaram pela teoria da 

identificação, segundo a qual haverá lugar a responsabilidade criminal de uma pessoa 

coletiva, quando um seu agente, numa posição de liderança, comete um crime no 

decorrer das suas funções, sendo então esse ato imputado à pessoa coletiva. Casos 

recentes têm levado ao alargamento do tipo de trabalhadores que podem ver a sua 

conduta ser imputada à pessoa coletiva45/46. 

O primeiro caso no Reino Unido em que se tentou imputar a uma pessoa 

coletiva um crime de manslaughter - homicídio por negligência grosseira47, data de 

192648, onde um mineiro desempregado ao tentar transpor uma cerca eletrificada que 

protegia as instalações da empresa mineira, morreu eletrocutado. O tribunal 

considerou não ser admissível imputar a um ente coletivo um crime tão grave como o 

de homicídio por negligência grosseira49. 

Apenas em 1994 se assistiria à primeira condenação de uma pessoa coletiva 

por homicídio por negligência grosseira. Neste caso, uma empresa de realização de 

atividades ao ar livre viria a ser responsável pela morte de quatro estudantes ao 

alugar-lhes uma canoa que, já se sabia de antemão, não respeitar os requisitos de 

segurança50.  

Ainda que neste caso a teoria de imputação utilizada tenha sido a teoria da 

identificação51, a verdade é que no período que mediou o caso do mineiro 

desempregado até ao dos quatro estudantes, deram-se casos similares, onde as 

falhas da doutrina de imputação vigente foram postas em evidência, nomeadamente o 

facto de que esta forma de imputação ser apenas útil para pessoas coletivas de 

                                                 
44

 Neste sentido e para mais desenvolvimentos sobre a responsabilidade vicarial, veja-se 
Clarkson, C.M.V., “Corporate Culpability”, Web Journal of Current Legal Issues, 1998, pp.9-10. 
45

 Veja-se a título de exemplo o caso Meridian Global Funds Management Asia Ltd v. Securities 
Commission de 26 de Junho de 1995. 
46

 Clarkson, C.M.V., ob.cit., pp.6-8. 
47

 O crime de manslaughter patente no ordenamento jurídico inglês assemelha-se ao de 
homicídio negligente no nosso ordenamento nacional, ainda assim não são ilícitos típicos 
diametralmente paralelos, como aliás está patente nas molduras penais atribuídas pelos 
diferentes ordenamentos jurídicos a estes crimes. Para estar preenchido o crime de 
manslaughter é necessário uma culpa grave, consubstanciada numa negligência grosseira, 
quase extravasando para o dolo eventual mas não se confundindo com este.   
48

 R v. Cory Ltd [1927] 1 KB 810. 
49

 Wells, Celia, “ Medical Manslaughter – Organisational Liability”, 2010, p.5. 
50

 R v. Kite and OLL Ltd [1994]. 
51

 Na medida em que, ficou provado que um dos gerentes da empresa conhecia o estado em 
que se encontrava a canoa e, mesmo após alguns funcionários o alertarem para isso, nada fez 
no sentido de prevenir o resultado que haveria de ter lugar. 
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pequena dimensão, pense-se numa empresa unipessoal, e não em mega empresas 

com uma forte estrutura hierarquizada assente no capital humano de centenas, senão 

milhares de pessoas52. 

Conjugada com estas debilidades dogmáticas e de política criminal, 

encontramos também a perceção do risco por parte da população de certos serviços, 

onde se circunscrevem os serviços médicos, e a necessidade latente de se ver 

responsabilizada uma pessoa coletiva quando o resultado morte acontece. Os média 

desempenharam, igualmente, um papel fundamental ao incitarem, através do 

tratamento sensacionalista de certos casos, à responsabilidade dos entes coletivos 

com histórias fantásticas e a utilização dos meios de difusão para fazer chegar ao 

público as imagens mais chocantes fruto da impunidade das pessoas coletivas no que 

ao homicídio respeitava53, utilizando-se do poder social de incidentes mediáticos. 

E foi neste clima que durante a administração Blair se iniciava a criação do 

Corporate Manslaughter and Homicide Act (doravante CMCH Act). 

Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007. 

Após um longo período de gestação a nova lei viria a ser aprovada a 26 de 

Julho de 2007, entrando em vigor a 6 de Abril de 2008, sendo reflexo do 

reconhecimento da importância que uma má gestão ou organização deficiente 

desempenha na prestação de serviços de saúde e potenciação de riscos54. 

O diploma legal em apreço aplica-se a todo o Reino Unido, introduzindo um 

novo tipo de ilícito típico, o corporate manslaughter. Atente-se unicamente a uma 

modificação semântica relativamente à Escócia onde o novo crime é denominado de 

corporate homicide. 

Posto isto, após a entrada em vigor da nova lei, as pessoas coletivas já não 

poderão ser acusadas de homicídio por negligência grosseira, via direito penal 

comum55, por seu turno, os agentes que constituem estas mesmas pessoas coletivas, 

respondem (quando também haja lugar à responsabilidade do agente) individualmente 

e de acordo com a sua culpa, mas nunca pelo crime de corporate manslaughter. 

                                                 
52

 Neste sentido, Wells, Celia, ob.cit., p.8 e também Almond, Paul, “Regulation Crisis: 
Evaluation the Potential Legitimizing Effects of “Corporate Manslaughter” Cases”, LAW & 
POLICY, Vol. 29, N.º3, Julho de 2007, pp.287-288. 
53

 Cfr. Wells, Celia, ob. cit., p.5 e Almond, Paul, ob. cit., p.289. 
54

 Cfr. White, S.M., “Corporate Manslaughter”, The Association of Anaesthetists of Great Britain 
and Ireland, 2008, p.210. 
55

 Artigo 154.º do Código Penal Inglês. 
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A teoria da falha na gestão - management failure theory – plasmada na nova 

lei, distingue-se da sua predecessoras ao olhar para a pessoa coletiva como um 

sistema unitário, com práticas e políticas próprias ao invés de uma multiplicidade de 

atos humanos individuais56. Uma má gestão ocorre quando a conduta de uma pessoa 

coletiva não atinge o limiar mínimo que lhe é objetivamente expetável/exigível, 

afetando a saúde e segurança das pessoas que com ela contactam.  

Antes porém de passarmos à análise dos pressupostos impõem-se uma 

pequena nota relativamente ao âmbito subjetivo de aplicação da norma. O CMCH Act 

aplica-se a pessoas coletivas, a determinados departamentos do Governo elencados 

na Tabela 2 do diploma legal, às forças policiais, parcerias, uniões sindicais e 

associações de empregadores, desde que sejam elas próprias empregadoras57. Assim 

sendo, ainda que só nos caiba tratar o assunto de um prisma dos serviços de saúde 

prestados por hospitais privados (ainda que o diploma se aplique tanto a hospitais 

privados como públicos), a lei apresenta-se, do prisma subjetivo, extremamente 

abrangente.  

Os Pressupostos. 

Os pressupostos encontram-se plasmados nas secções 1 e 2 do diploma.  

O primeiro a analisar será o da ‘ofensa’, esta será cometida por uma entidade 

coletiva quando a sua conduta redunda numa morte, configurando uma negligência 

grosseira violadora de um relevante dever de cuidado para com a vítima58. A morte 

terá de se circunscrever à área geográfica do Reino Unido. 

No que à violação do relevante dever de cuidado concerne, explicitado na 

secção 2 da presente lei, trata-se de um conceito análogo ao de negligência no direito 

civil anglo-saxónico59. Este conceito visa integrar o dever de cuidado devido aos 

trabalhadores, às pessoas a quem a pessoa coletiva presta os seus serviços e 

transaciona bens, com quem contrata civil e comercialmente e para quem se encontra 

detido60/61. 

                                                 
56

 Neste sentido, Todarello, Vincent, ob. cit., p.564. 
57

 CMCH Act secção 1 n.º 2 alíneas a) a d). 
58

 CMCH Act secção 1 n.º 1. 
59

 Wells, Celia, ob. cit., p.11. 
60

 A secção 3 desta lei contempla as exceções à imputação da responsabilidade penal, não 
havendo lugar à mesma quando se trate de autoridades públicas no exercício das suas 
prerrogativas. Veja-se as considerações tecidas por Wells, Celia, ob. cit., pp.11-13 respeitante 
à construção labiríntica e questionável dos pressupostos desta exceção e das exceções à 
própria exceção. 
61

 CMCH Act secção 2. 
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Ainda que o CMCH Act tenha tido um período de maturação superior a 10 

anos, não é um instrumento técnico-legislativo isento de lacunas, nomeadamente no 

que toca ao ónus da prova. Vejamos então mais concretamente o que estipula o n.º 3 

da secção 1 ao prever que uma organização, somente será culpada de uma lesão 

(offense) se a forma como a sua atividade é gerida ou organizada por um senior 

management62, desempenhar um papel substancial na violação prevista no n.º1 desta 

mesma secção.  

Duas questões podem desde já ser deduzidas, como se deve preencher o 

conceito indeterminado usado – senior management – e em que medida se pode 

considerar que esta gestão desempenhou um papel fundamental no resultado morte. 

Celia Wells (2010)63 põe em evidência a polissemia do conceito invocado pela lei, 

podendo tanto respeitar à ‘ação ou forma de gerir’, ou ao ‘poder de gerir’, assim como 

referir-se a uma realidade coletiva consubstancializada num ‘corpo governativo’. Seja 

como for, ao contrário da teoria da identificação, no CMCH Act apenas é necessário 

provar a relação causal entre a má gestão e o dano causado, não sendo necessário 

identificar quem é que deu a ordem. A autora põe ainda em evidência se a utilização 

do vocábulo ‘substancial’ aponta para que a má gestão ou organização deficientes 

integram o todo da incriminação ou se são apenas uma parte dela em virtude da 

construção sintática da frase. 

Debrucemo-nos agora sobre o elemento da culpa. Como já aflorado, trata-se 

aqui de uma negligência grosseira de um relevante dever de cuidado baseada no 

direito civil. Na prática, para que se observe uma imputação a um hospital pela morte 

de um paciente ao abrigo da presente lei será necessário que se verifique a violação 

de um relevante dever de cuidado e que tal violação seja resultado de uma negligência 

grosseira, caso contrário, faltando este elemento do tipo subjetivo não há lugar a 

condenação penal. Ainda que por vezes seja difícil extrair a relação causal entre estes 

dois elementos, os Tribunais do Reino Unido têm relativizado o nexo de imputação 

causal64, não obstante a CMCH Act oferecer diretrizes auxiliadoras da atividade do juiz 

na secção 8. 

                                                 
62

 Não traduzimos este vocábulo porque o conteúdo deste conceito indeterminado tem 
levantado questões no seio da doutrina inglesa, devido à polissemia da palavra ‘management’. 
63

Ob. cit., pp.16-17.  
64

 Wells, Celia, ob. cit., p.14. 
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As Penas e o Paradigma da Multa. 

O CMCH Act prevê três tipos de sanções: multa65, imposição de remédios66 e a 

publicação da condenação67. 

Estas sanções são merecedoras de uns breves reparos. A problemática da 

multa gravita em torno de uma questão mais geral da inocuidade das multas em 

pessoas coletivas com um elevado número de receitas. 

Vincent Tondarello (2003)68 advoga no sentido da inoperância das multas 

aplicadas a grandes empresas, estando estes entes coletivos precavidos com 

mecanismos próprios para as encarar e tratando-as como riscos normais do tráfico 

jurídico, sendo apenas consideradas como sanções pelas pequenas e médias 

empresas. Será mera ingenuidade acreditar que o direito penal é igual para todos, as 

pessoas mais abastadas e as empresas com maiores receitas terão sempre mais 

facilidade de pagamento de multas assim como acesso aos melhores advogados.  

A aplicação de uma multa a um hospital pode ter repercussões terríveis num 

sistema em que o máximo legal cabe ao juiz decidir. O pagamento vai 

inexoravelmente provocar uma diminuição nas receitas do hospital que em maior ou 

menor medida irá refletir-se tanto no número de trabalhadores como nas quantias 

monetárias despendidas em aquisição de novo material e manutenção do 

preexistente, ou seja, e reformulando, a solução pode passar, em último ratio por um 

serviço prestado posteriormente ainda mais deficitário, o que no ramo da saúde é 

alarmante, assim como mais tarde ou mais cedo o fecho da própria instituição. 

É tendo este desenrolar entrópico de eventos em mente que, Mick Woodley 

(2013)69, apoiado nas diretrizes de condenação (sentencing guidelines70), aponta para 

a importância de se aferir o contexto económico-social em que a organização em 

apreço se insere, as repercussões negativas de uma multa quanto aos postos de 

trabalho que poderão desaparecer, como à própria subsistência da empresa a longo 

prazo, atendendo ao volume de negócios e dimensão da empresa, ao invés de se 

aplicarem multas milionárias a entes coletivos que definham para poder cumprir com 

as obrigações fiscais e laborais mais básicas. 
                                                 
65

 CMCH Act secção 1 n.º6. 
66

 CMCH Act secção 9. 
67

 CMCH Act secção 10. 
68

 Ob. cit., p. 564. 
69

 Woodley, Mick, “Bargaining over Corporate Manslaughter – What Price a Life?”, The Journal 
of Criminal Law, 77 JCL. pp. 36-40. 
70

 Sentencing Guidelines Council, Corporate Manslaughter & Health and Safety Offences 
Causing Death, Fevereiro de 2010, disponível em 
http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/guidelines/guidelines-to-download.htm. 
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A imposição de remédios tendo em vista a regularização ou correção das 

falhas na gestão ou organização da pessoa coletiva, peca por tardar, na medida em 

que, com o arrastar do processo, quando estas medidas são aplicadas, as alterações 

necessárias já foram realizadas e o seu efeito útil é reduzido ou virtualmente 

inexistente. 

Finalmente, a publicação da condenação, pode demonstrar-se a mais 

estigmatizante das sanções, principalmente no caso do alvo dessa condenação ser 

um hospital. Se por um lado uma multa atingirá em primeira linha o património da 

organização, a publicação de uma condenação ou de somente alguns aspetos da 

mesma, como por exemplo os factos justificadores, pode obliterar as perspetivas 

futuras de negócio desse hospital, sem descurar o poder social desse tipo de notícias, 

habilmente sujeitos a exploração por parte dos mecanismos de comunicação social.  

Capítulo IV – A Preponderância da Ficção – Nota Conclusiva. 

 

As pessoas coletivas, à semelhança da fábula de Pinocchio, foram erigidas 

pelos homens, mas cedo se tornaram verdadeiros atores políticos e económicos 

autónomos dos seus mestres. Atualmente é-nos mais fácil recordar uma grande 

empresa ou sociedade, não importa de que quadrante da nossa sociedade, que as 

pessoas que a gerem ou mesmo o seu criador. 

Porém, a doutrina portuguesa, acompanhada por uma legislação que se 

resigna em mudar, sempre se arreigou, em demasia, a uma antropomorfização da 

culpa que não se coaduna com os moldes atuais em que o tráfico jurídico se 

desenrola. Com a influência europeia e a globalização dos mercados concentrou-se os 

esforços na criação de uma mais cabal legislação contra o crime económico-financeiro 

que assolava, não só intervenientes nacionais, como também europeus. Porém, como 

deixamos patente, a transição para o direito penal de justiça foi incompleta. 

As exigências probatórios e os nexos causais exigidos, sempre convergentes 

no autor humano do ato censurável, apresentam-se também como um importante 

entrave à aplicabilidade prática do artigo 11.º do Código Penal. 

Ainda que os hospitais sejam vislumbrados como locais imbuídos numa certa 

aura divina, em função do objeto e dos seus sujeitos, não podemos olvidar que visam, 

em primeira linha a prestação de determinados serviços de saúde que de per si 

acarretam um risco. Mais do que um imperativo jurídico, prende-se com uma 
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necessidade social face ao número de casos em que o hospital, enquanto instituição 

que pode ou não lucrar com os serviços que presta, sairá impune ou somente 

obrigada a pagar uma indemnização a título cível. Tanto mais quando a origem destas 

indemnizações provenha de mortes causadas por deficiências de serviços ou meras 

falhas de comunicação que deixem transparecer uma negligência grosseira, não só 

para quem de direito tenha de julgar, mas acima de tudo para as famílias das vítimas. 

A nível processual, não é despicienda a importância e utilidade para um 

hospital, num caso em que tenha ocorrido uma morte, lançar mão de todas as 

garantias e direitos processuais disponíveis ao arguido. 

No que ao Reino Unido concerne, mais não se operou que uma transladação 

da responsabilidade penal das pessoas coletivas com base no direito comum, para um 

diploma que tem como objeto uma realidade que ansiava por tratamento autónoma.  

Sufragamos os benefícios que uma lei como o CMCH Act acarreta, contudo 

não podemos descurar os diferentes contextos históricos de ambos os ordenamentos. 

Posto isto, ainda é cedo para aferir se este diploma legal sortiu os efeitos desejados. 

Consagra um regime sólido, e pragmático atendendo ao relevo que as pessoas 

coletivas atualmente possuem, não distinguindo entre esfera privada ou Estadual. 

Contudo, como qualquer babilónia, comporta as suas vicissitudes, uma lei para vigorar 

e ser operante, necessita imperativamente de assentar numa robusta base 

sancionatória.  

Assim sendo, e para terminar, um reparo, a suma importância pelo respeito das 

diretrizes e a real condição do arguido, caso contrário, poderá impender sobre a 

atividade jurisdicional o preconceito de que as pessoas coletivas, ao contrário das 

singulares, são portadoras de vastos patrimónios o que em última ratio culminará na 

aplicação de multas exorbitantes.  

Posto isto urge no direito penal nacional, uma visão mais pragmática da 

realidade atual e um olhar mais atento nos ordenamentos jurídicos inseridos na 

Common Law. Não queremos com isto transparecer a ideia de uma transposição 

simétrica do sistema do Reino Unido para o português, por tudo o que ficou exposto. 

Mas antes, propender no sentido de uma evolução legislativa mais focada no futuro e 

nas mudanças sociais e económicas, ao invés de se resguardar em cidadelas 

construídas por conceções dogmáticas jurídico-penais arcaicas.   
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