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1. Quest6es fundamentais sobre a responsabilidade penal das pessoas colectivas. 

1.1. Responsabilidade directa da pessoa colectiva. 1.2. A natureza da sanc;ao. 

1.3. Os modelos de imputac;ao. 2. A lei austriaca sobre a responsabilidade criminal 

das pessoas colectivas. 2.1. Quest6es gerais. 2.2. A atribuic;ao da responsabilidade 

no modelo austriaco. 2.3. A sanc;ao. 3. Reflex6es sobre o futuro da responsabilidade 

(penal) das pessoas colectivas. 4. Anexo: traduc;ao de preceitos da lei austriaca 

sobre a responsabilidade penal dos agrupamentos. 

0 panorama te6rico e legislativo europeu sabre a questao da responsabi
lidade penal da propria pessoa colectiva tern variado nas ultimas decadas de 
forma espectacular2

• As reclamadas necessidades polltico-criminais e as exigen
cias procedentes de diversas instancias internacionais, em particular das insti
tui<;6es da Uniao Europeia3, provocaram que na maioria dos ordenamentos 
juridicos dos paises europeus se tenha adoptado algum tipo de resposta a esta 
questao. Neste sentido, a ausencia de homogeneidade nas reac<;6es legislativas 
dos diversos paises permite que se fale na existencia de diversas possibilidades 
te6ricas, sem que, ate ao momento, se possa afirmar que urn modelo se imp6s 

' Tradu~ao de Manuel Jose Miranda Pedro, Juiz de Direito, feita a convite do Autor. A cita~ao 
das obras e feita nas notas de rodape, omitindo-se a lista d e bibliografia que consta do texto original. 

1 Faculdade de Direito. Universidade Pompeu Fabra (Barcelona). 
2 Vide, a este respeito, por exemplo, Silvina BACIGALUPO SAGESSE, La responsabilidad penal de !as 

personas jurfdicas, l.a ed., Bosch, Barcelona, 1998, pp. 313 e ss.; Jose HuRTADO Pozo/Bernardo DEL RosAL 
BLASCo/ Rafael SIMONS VALLEJO, La responsabilidad criminal de las personas jurfdicas: una perspectiva 
comparada, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2001, passim; Laura ZDNIGA RoDRiGUEZ, Bases para un modelo de 
imputaci6n de responsabilidad penal alas personas jurfdicas, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 
2003, pp. 102 e ss. 

3 Sobre o seu desenvolvimento, em profundidade, ZONIGA RoDRiGUEZ (2003), pp. 137 e ss. 
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ou seja claramente preferfvel a outro. Neste trabalho sao expostos os grandes 
rasgos da recente op<;ao austrfaca por urn sistema de responsabilidade das 
pessoas colectivas pela comissao de crimes. Para conhecer o alcance da resposta 
austrfaca ao problema convira, corn caracter previo, identificar as principais 
perguntas que o legislador daquele pafs enfrentava quando chegou a hora de 
regular a materia pela primeira vez. Tais perguntas nao sao senao os grandes 
resultados a que se chegam ap6s se efectuar uma indaga<;ao sucinta, mas 
necessaria, sobre o estado da questao nas legisla<;6es europeias e na doutrina, 
que se desenvolvera no proximo mimero . Finalmente, a partir das conclus6es 
extrafdas da analise do modelo austrfaco e dirigindo a aten<;ao para uma even
tual reac<;ao similar do legislador espanhol, fazem-se umas reflex6es gerais 
sobre se e possfvel urn desenvolvimento adequado do Direito Penal neste 
ambito. 

1. Quest6es fundamentais sobre a responsabilidade penal das pessoas 
colectivas 

Em termos gerais, pode dizer-se que ficou para tras a ideia (vinculada a 
tradi<;ao jurfdica continental e expressa sob o aforismo societas delinquere non 
potest) de que as pessoas colectivas haveriam de ficar completamente de fora do 
ambito de influencia do Direito Penal. Hoje a questao nao e saber se se pode 
reagir sancionando a pessoa colectiva no seio da qual se cometeu urn crime, mas 
antes como articular a resposta sancionat6ria. A este respeito, as principais quest6es 
a partir de cuja resposta fica caracterizado o estado da discussao actual podem 
ser concentradas em tres grupos de problemas, a saber: (1.1) se a responsabilidade 
da pessoa colectiva deve ser directa ou subsidiaria; (1.2) a natureza (penal ou 
nao) das san<;6es aplicaveis a pessoa colectiva; e (1.3) 0 modelo de imputa<;ao de 
responsabilidade a pessoa colectiva que deve ser adoptado. 

1.1. Responsabilidade directa da pessoa colectiva 

A maioria dos sistemas que preveem san<;6es (penais ou administrativas) 
para as pessoas colectivas opta por atribuir a pessoa colectiva a responsabili
dade directa e cumulativa e nao uma responsabilidade subsidiaria (isto e, a que 
opera apenas quando nao se possa identificar uma pessoa ffsica responsavel). 
Este ultimo modelo (que e seguido, por exemplo, pelo C6digo Penal suf<;o4

) e, 

' Excepto nos crimes de corrup~ao, perten~a ou colabora.;ao corn organiza<;6es criminais, 
terrorismo e branqueamento de capitais, onde se preve a responsabilidade cumulativa da pessoa 
juridica e da pessoa fisica. 
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efectivamente, problematico ja desde urn ponto de vista politico-criminal 
elementar: incentiva a selec<;ao dos directores corn o fim de os fazer responder 
penalmente, evitando assim a responsabilidade da pessoa colectiva, e por isso 
foi rejeitado. Por outro lado, ao ser bloqueada a possibilidade de a pessoa 
colectiva responder quando efectivamente se imputa urn crime a uma pessoa 
fisica, as necessidades politico-criminais de actuar contra o proprio quadro 
organizativo que possibilitou o cometimento do crime (o fenomeno denominado 
«a titude criminal de grupo») sao deixadas sem cobertura5. Independentemente 
disto, o modelo da responsabilidade subsidiaria apresenta importantes incon
venientes dogmaticos derivados da impossibilidade de identificar urn responsa
vel fisico pela comissao do correspondente crime. Assim, em primeiro lugar, a 
propria afirma<;ao da realiza<;ao de urn tipo de crime (pelo qual a pessoa 
colectiva responderia subsidiariamente) depende do concurso no sujeito activo 
(a pessoa fisica) de determinadas caracteristicas que lhe permitam imputar o 
facto objectiva e subjectivamente. Sem a concorrencia de elas e impossivel 
afirmar a comissao de urn crime em geral e, em muitas outras ocasioes, ademais, 
implica a impossibilidade de especificar por que crime a pessoa juridica deveria 
responder. Isto continuaria a ser assim, pese embora o facto de a lei se limitar 
a exigir a realiza<;ao de urn facto que objectivamente cumprisse urn tipo de 
crime: tambem a realiza<;ao do tipo objectivo (por exemplo, crimes de comissao 
por omissao ou crimes negligentes) requer a comprova<;ao de determinados 
poderes ou capacidades individuais, de maneira que, se o responsavel nao 
pode ser identificado ou a pessoa singular nao pode ser responsabilizada 
precisamente por carecer dos aspectos individuais requeridos, tampouco a 
propria pessoa colectiva podera responder. 

Como se vem afirmando, estas - entre outras - dificuldades levaram a 
quase totalidade das legisla<;oes europeias e a doutrina6 a apostar num modelo 
em que, independentemente da puni<;ao da pessoa fisica ou conjuntamente 
corn esta, se puna directamente a pessoa colectiva. 

1.2. A natureza da san{:iio 

Menor harmonia existe entre os diversos ordenamentos juridicos europeus 
desde 0 ponto de vista do tipo de san<;oes que podem ser impostas as pessoas 

5 Sabre os inconvenientes politico-criminais na atribui<;ao da responsabilidade subsidiaria a 
pessoa colectiva, vd., por exemplo, SILVA SANCHEZ, «La responsabilidad penal de !as personas juridicas 
y !as consecuencias accesorias del art. 129 del C6digo Penal>>, in AA.VV., Derecho Penal Econ6mico, 
n.0 14, 2001, pp. 319 e ss. 

6 Pm·em, HEINE, «Praktische Probleme des Unternehmensstrafrechts>>, SZW, 1/2005, P· 18, nao 
se mostra tao critico corn o aludido modelo subsidiario que o C6d igo Penal do seu pais acolhe, antes 
!he concedendo a virtualidade de fomen tar a clareza organiza tiva da empresa. 
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colectivas. A situa<;ao pode ser descrita isolando tres grandes grupos7
: os ordena

mentos jurfdicos que preveem san<;6es pr6prias do nucleo do Direito Penal, 
como a pena de multa (Portugal, Holanda, Fran<;a, pafses anglo-sax6nicos, 
Noruega, Finlandia, Dinamarca, Belgica e Sui<;a), os pafses que optam por 
san<;6es administrativas (v.g. Alemanha) e, finalmente, os pafses que optam 
por san<;6es - cuja natureza e discutida - em todo 0 caso nao pertencentes ao 
nucleo do Direito Penal e que poderfamos denominar <<acess6rias» (Suecia e 
Espanha8) ou optam por san<;6es quase-penais (Pol6nia e ltalia). Estas ultimas 
podem ser caracterizadas como san<;6es que, niio sendo penas mas san<;6es 
pecuniarias de caracter jurfdico-publico, sao impostas por urn juiz penal e corn 
uns pressupostos processuais e materiais analogos aos exigidos para a 
imputa<;ao da responsabilidade penal. 

A questao relativa a natureza da san<;ao pode ser abordada exclusiva
mente desde o prisma das decis6es positivas do legislador de cada pais, a 
partir de dados como estar ou nao a san<;ao expressamente prevista como tal 
no proprio C6digo Penal ou ter ou nao o juiz a possibilidade de a aplicar no 
decurso de urn processo penal. Contudo, ao contentarmo-nos corn esta analise 
fecham-se as portas a reflex6es de lege ferenda, algo que, por demais, nao deveria 
desejar nem sequer o legislador que ja tenha tornado urn determinado caminho. 
Alem disso, a reflexao politico-criminal nao deveria impedir que a op<;ao pela 
natureza penal da san<;ao aplicavel as pessoas colectivas poderia nao estar tao 
inocuamente disponfvel para 0 legislador como a primeira vista parece estar. 
Assim, por exemplo, a sua adop<;ao poderia implicar a quebra de certas estru
turas ou vfnculos materiais do Direito Penal e tal quebra, por sua vez, poderia 
repercutir-se negativamente em ambitos onde nao se tern qualquer duvida 
sobre os limites da responsabilidade penal ou poderia implicar urn descredito 
nos pr6prios fins da pena. Neste sentido, nao se trataria de <<demonstrar» a 

7 Vide, corn mais referencias, HEJNE, <<Kollektive Verantwortlichkeit als neue Aufgabe im Spiegel 
der aktuellen europaischen Entwicklung>>, in Festschrift fiir Lampe, Berlin, 2003, pp. 579 e ss. 

8 Trata-se das medidas contempladas no art. 129.0 do C6digo Penal. De todo o modo, a sua 
natureza e objecto de intenso debate, ver s6 ZuGALDiA ESPINA R, <<Las penas previstas en el articulo 129 
del C6digo Pena l para !as personas juridicas>>, PJ, 46, 1997, pp. 327 e ss.; GARCiA ARAN, <<Algunas 
consideraciones sabre la responsabilidad penal de !as personas juridicas>>, in El nuevo C6digo Penal: 
presupuestos y fundamentos. Libra Homenaje a D. Angel Tor(o L6pez, Comares, Granada, 1999, pp . 325 e 
ss.; S!LVA SANCI-!EZ (2001), pp. 340 e ss.; 0CTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, «Las consecuencias de la pena de 
Ios articu los 129 y similares del C6digo Penal>>, in Libra Homenaje a/ Profesor Doctor D. Jose Cerezo Mir, 
Tecnos, Madrid, 2002, pp . 1113 e ss.; TAMARIT SuMA LLA, «Las consecuencias accesorias del articulo 129 
del C6digo penal: un primer paso hacia un sistema de responsabilidad penal de !as personas 
juridicas>>, in Libra Homenaje al Profesor Doctor D. Jose Cerezo Mir, op. cit., pp . 1153 e ss.; FEIJ60 SANCHEZ, 
«Sabre el fundamento de las sanciones penales para personas juridicas y empresas en el Derecho 
penal espaftol y el Derecho penal peruana>>, in AA.VV., La responsabilidad penal de /as personas jurfdicas, 
6rganos y representantes, Lima, 2002, pp. 252 e ss .; Mm Pu1c, «Una tercera via en materia de 
responsabilidad penal de las personas juridicaS>>, RECPC 6-1-2004, pp. 1 e ss. 
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«culpabilidade penal da pessoa colectiva», mas de acentuar a importancia da 
manuten<;ao dos conceitos de culpabilidade e de pena tal como hoje os com
preendemos (infra 3)9. 

1.3. Os modelos de imputa(iio 

A doutrina lida corn dois grandes modelos teoricos de imputa<;ao da res
ponsabilidade as pessoas colectivas. N este contexto «imputa<;ao» significa 
legitima<;ao material da imposi<;ao de san<;6es as proprias pessoas colectivas. 
Sao, seguindo uma terminologia mais ou menos adquirida na doutrina, o 
modelo da <<responsabilidade por atribui<;ao» e o modelo da <<responsabilidade 
propria» ou <<origimiria» da pessoa colectiva10

. 

No modelo da atribui<;ao a responsabilidade da pessoa colectiva e 
construida exclusivamente a partir da transferencia ou imputa<;ao da respon
sabilidade da pessoa fisica que actua como orgao: o que realiza o 6rgao e 
imputavel a pessoa colectiva. Entende-se, em definitivo, que quando a pessoa 
fisica que representa a empresa age cometendo urn crime, entao a propria 
empresa tambem o esta realizando ( << teoria da identifica<;ao» )11

• Como facil
mente se pode verificar, este modelo de imputa<;ao implica a atribui<;ao de 
uma responsabilidade por factos alheios, sem necessidade alguma de fun
damentar a reprova<;ao que e dirigida a propria pessoa colectiva (isto e, mera 
responsabilidade objectiva), algo totalmente censurado na actual forma de 
conceber a responsabilidade penal. Isto, unido ao facto de que nos casos em 
que, por alguma razao, nao e possivel atribuir a pessoa fisica uma responsa
bilidade completa, nao haveria a possibilidade de transferir alguma respon
sabilidade para a pessoa colectiva, leva ao afastamento doutrinal, pelo menos 
de prindpio, deste modelo12

. 

9 Recentemente de outra opiniao, GOMEZ-}ARA DiEZ, La w lpabilidnd penal de In empresn, Marcial 
Pons, Madrid, 2005, pp. 201 e ss. e passim. 

10 A es te respeito vd., entre outros, SJLVA SANCHEZ (2001), pp. 321 e ss.; FEIJOO SANCHEZ (2002), 
pp. 220 e ss. 

11 Esta forma de conceber a responsabilidade da pessoa colectiva e chissica dos paises anglo
sax6nicos, mas tambem e o modelo acolhido em Fran~a e na Belgica. 

12 Destacadamente, H EINE, «Unternehmen, Strafrecht und europaische Entwicklungen >>, 
Osterreichisches ]uristenzeitung, 2000, p. 875, qualificando este modelo como «modelo de imputa~ao 
antropom6rfico que equipara a responsabilidade individual a colectiva>>. E conclui que s6 <<pode 
funcionar aceitavelmente desde o ponto de vista te6rico e pratico nas pequenas ernpresas que estao 
estruturadas hienirquica e linearmente e naquelas em que poucas sejam as pessoas que assumem 
fun~6es-chave>>. Vide tambem as recentes criticas que GOMEZ-}ARA DiEZ, <<A utoorganizaci6n empresarial 
y autorresponsabilidad empresarial>>, RECPC 8-5-2006, pp. 1 e ss., efectua a este modelo, pondo em 
destaque que em muitas ocasi6es os que se dizem afastados deste modelo e concentrados na 
responsabilidade propria ou origimiria da pessoa colectiva nao logt·am, na realidade, fugir do modelo 
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A impossibilidade na atribui<;:ao de responsabilidade a pessoa fisica 
procede, fundamentalmente, de duas situa<;:6es: bem porque a propria pessoa 
colectiva se organiza de urn modo tal que impede a depura<;:ao de responsabi
lidades (irresponsabilidade individual organizada) ou bem pelas dificuldades 
proprias na atribui<;:ao de responsabilidade penal em estruturas organizadas 
(irresponsabilidade individual estrutural)13. 

Em face do que se acaba de dizer, o modelo da responsabilidade propria 
ou originaria da pessoa colectiva adquire, ao menos a priori, cada vez mais 
importancia teorica14

. Neste modelo nao se atribui a pessoa colectiva o aconte
cimento realizado pelo seu representante, antes se constroi a responsabilidade 
da pessoa colectiva a partir da infrac<;:ao de deveres proprios que incumbem 
exclusivamente a esta e nessa medida se pode falar de uma «organiza<;:ao 
defeituosa da empresa>>. Como se pode observar, a aspira<;:ao ultima deste 
modelo e superar 0 defeito de atribuir responsabilidade objectiva a empresa, 
de que padece o modelo anterior. Pode dizer-se, em tra<;:os largos, que este 
conjunto de deveres se cristaliza em uma posi<;:ao de garantia de vigilancia da 
pessoa colectiva corn respeito a pratica de crimes: a responsabilidade desta e 
uma responsabilidade por infrac<;:ao dos deveres de controlo do que ocorre no 
seu seio15

• 

Apesar da aparente nitidez e da correc<;:ao teorica, a configura<;:ao desta 
responsabilidade segundo a infrac<;:ao de deveres proprios da pessoa colectiva 
e altamente problematica. De inicio, deve ser evidenciado que a propria no<;:ao 
de responsabilidade e a sua extensao dependerao do tipo de san<;:ao que se 
queira aplicar a pessoa colectiva. Este fenomeno -para o qual pouco se adverte 
- da teoria da responsabilidade pode ser denominado como «o efeito redproco 
entre san<;:ao e infrac<;:ao»16

. Corn efeito, toda a atribui<;:ao de responsabilidade 
por factos proprios esta sujeita a uma dupla condi<;:ao: por urn lado, a cons
tata<;:ao de determinados requisitos que vinculam o sujeito de imputa<;:ao ao 
facto imputado; por outro, que o proprio facto a que o sujeito de imputa<;:ao 
esta vinculado mere<;:a a considera<;:ao de relevante para o sistema normativo 

de atribui<;ao e acabam por fazer responder a pessoa colectiva por facto da pessoa fisica (cfr. as 
criticas que nas pp. 22 e ss. e neste sentido o citado Autor efectua as propostas de ZuGALDlA EsPINAR, 
BACIGALUPO SAGESSE e ZONIGA RooRiGUEZ). 

13 Sobre is to, H EINE, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit van Unternehmen, Nomos, Baden-Baden, 
1995, p. 41. 

14 Cfr., em particular, as propostas de LAMPE, «Sys temunrecht und Unrechtssysteme>>, ZStW, 106, 
1994, pp. 684 e ss., e HEINE (1995), passim. Recentemente na doutrina espanhola, GOMEZ-JARA DiEz 
(2005), passim. 

15 Sabre este modelo, em general, SILVA SANCI-IEZ (2001), pp. 326 e ss.; HEINE (2000), pp. 875 e 876. 
16 Assim, NAUCKE, Die Wechselwirkung zwischen Strafziel und Verbrechensbegriff, Franz Steiner, 

Stuttgart, 1985, passim; FIUSCH, «Delito y sistema del delito>>, in WoLTER/FREUND, El sistema integral del 
Derecho Penal, trad . de Robles Planas, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2003, pp. 200 e ss. 
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que o desaprova ou desvalora (ao que agora interessa: o penal)17
. Pois bem, a 

maior ou menor exigencia de vinculac;ao subjectiva ao facto (em termos jurfdico
-penais chissicos: culpabilidade) e a maior ou menor exigencia da relevancia 
do facto para o sistema normativo (em termos jurfdico-penais classicos: ilici
tude) dependem directamente do tipo de sanc;ao corn que se encerra o cfrculo 
da imputac;ao . Dizendo-o graficamente: quanto maior for a gravidade da 
sanc;ao, maior sera o nfvel de exigencia daqueles requisitos e a medida que a 
sanc;ao vai perdendo intensidade tambem estes poderao ser flexibilizados, de 
maneira que urn cada vez maior numero de comportamentos ira progressiva
mente adquirindo o caracter de «infracc;ao>>. Ainda que posteriormente 
voltaremos a esta questao (infra 3) - no meu jufzo, capital no problema que 
nos ocupa -, interessa deixa-la desde ja apontada para prosseguir analisando 
como e corn que dificuldades opera o modelo da responsabilidade por factos 
pr6prios da pessoa colectiva. 

Como se acaba de afirmar, a primeira condic;ao para atribuir respon
sabilidade por urn facto proprio e a vinculac;ao subjectiva. Do ponto de vista 
jurfdico-penal, a impossibilidade da afirmac;ao em termos classicos da capa
cidade de culpabilidade da pessoa colectiva mostra-se como o principal obsta
culo para lhe ser imposta a sanc;ao <<pena>>18

. Este e 0 aspecto que nas ultimas 
decadas muito tern ocupado o debate jurfdico-penal sobre a responsabilidade 
das pessoas colectivas. 0 que se traduziu em diversas tentativas de relativizar 
o obstaculo da culpabilidade, bem modificando o conceito de culpabilidade 
jurfdico-penal, bem construindo urn conceito de culpabilidade penal ad hoc 

para as pessoas colectivas: em concreto, deve destacar-se o conceito de culpa
bilidade por uma organizac;ao defeituosa19

. Porem, que, realmente, esta forma 

17 A dis tin.;ao efectuada no tex to e que se toma por base para as considera.;oes que se seguem 
e de caracter concep tual. Nes te sentido, e ainda que se trate de uma questao debatida em muitos dos 
seus pantos, deve precisar-se que a relevancia de um facto para o sistema normativo juridico-penal 
tambem exige a (certo grau de) imputa.;ao subjectiva do facto ao sujeito. 

18 Cfr., entre outros, Ono, Die Strafbarkeit van Untemehmen und Verbiinden, Waiter de Gruyte1~ 
Berlin, 1993, pp. 1 e ss.; RoxiN, Strafrecht. Allgemeiner Teil, tomo I, 4." ed., 2006, n. 0 m. 58 e ss. (cam 
ulteriores referencias); GRACIA MARTiN, <<La cuesti6n de la responsabilidad penal de !as propias 
personas juridicas>>, in Mm PUIG /Luz6N PENA, Respansabilidad penal de las empresas y sus 6rganas y 
respansabilidad penal par el praducta, Bosch, Barcelona, 1996, pp. 69 e ss .; PEREZ MANZANO, «La 
responsabilidad penal de !as personas juridicas>>, AP 2, 9-15 de Janeiro de 1995, pp. 20 e ss.; JAKOBS, 
«LPunibilidad de !as personas juridicas?>>, trad. de Suarez Gonzalez, in AA.VV., La respansabilidad 
penal, ap. cit., pp. 63 e ss.; SILVA SA NCHEZ (2001), pp. 333 e ss .; Mm Pu1c (2004), pp. 1 e ss.; FEIJ60 SANCHEZ 
(2002), pp . 21 7 e ss. 

19 Vide as diferentes perspectivas de TIEDEMANN, «Die "Bebussung" von Unternehmen nach dem 
2. Gesetz zur Bekampfung der Wirtschaftskriminalitat>>, NJW, 1988, pp. 1169 e ss .; HIRSCH, Die Frage 
der Straffdhigkeit van Persanenverbiinde, Opladen Westdeutscher Verlag, 1993, passim; VOLK, «Zur 
Bestrafung von Unternehmen>>, JZ, 1993, pp. 429 e ss.; ScHONEMANN, «Punibilidad de !as personas 
juridicas desd e la perspectiva europea>>, trad. de Penaranda Ramos/Perez Manzano, in ARROYO 
ZAPATERO et al., Hacia un Derecha Penal Ecan6mica Eurapea. Jarnadas en Hanar del Prafesar Klaus Tiedemann, 
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de culpabilidade analoga a culpabilidade da pessoa fisica converta a pessoa 
colectiva em urn sujeito em rela<;ao ao qual se possa falar de autonomia moral 
e que e capaz de assumir como propria a pena enquanto male enquanto expres
sao de uma reprova<;ao etica em cuja forma<;ao tambem participou, e algo que 
esta muito distante de ser evidente (veja-se tambem infra 3). 

Menor aten<;ao mereceu a questao de saber se as infrac<;6es dos deveres 
de organiza<;ao, que as pessoas colectivas podem cometer, ingressam no pro
grama normativo de protec<;ao juridico-penal. Seja qual for a perspectiva que 
se adopte, o certo e que corn as regras de defini<;ao da tipicidade das condutas 
(regras de imputa<;ao) nao e possivel afirmar que as infrac<;6es dos deveres 
organizativos constituem comportamentos directamente tipicos do crime que 
se cometa20

• Em todo o caso, tais infrac<;6es podem chegar a ser qualificadas, 
desde o ponto de vista estrutural, como omiss6es do clever de cuidado que 
facilitam (ou implicam o perigo de facilitar) a comissao de crimes (por parte 
de pessoas fisicas). Por conseguinte, s6 se pode estabelecer a responsabilidade 
da pessoa colectiva a partir de urn clever indirecto que consista em esta nao 
propiciar a lesao do bem juridico causada pela pessoa fisica (constituindo-se 
em uma especie de «garante de vigiH'l.ncia» ). A este respeito, continuam abertas 
quest6es fundamentais. Por urn lado, a configura<;ao e a amplitude deste drculo 
de deveres, se bem que a tendencia parece ir no sentido de fundamentar a 
responsabilidade da pessoa colectiva quando nao tiver tornado as precau<;6es 
devidas (meios materiais, pessoais, etc. ) para impedir que se converta em urn 
«estado perigoso» a partir do qual os crimes serao cometidos. Por outro lado, 
se tais deveres tern natureza juridico-penal (isto e, se estao abrangidos pela 
tipicidade penal de forma estruturalmente similar a que abrange a participa<;ao 
ou o crime de perigo) ou se a sua relevancia se move em outros niveis do 
ordenamento juridico. E, enfim, na linha do que ja afirmei, se o destinatario de 
tais deveres de organiza<;ao e e pode ser a propria pessoa colectiva ou bem se 
se mantem e se devem manter estritamente vinculados a pessoa fisica que faz 
a sua gestao - em todo o caso, refor<;ando-os, se tal for possivel - (sobre isto, 
infra 3) . 

Boletin Oficial del Es tado, Madrid, 1995, pp. 565 e ss.; H EINE (1995), passim; DANNECKER, <<Z ur 
Notwendigkeit der Einfi.ihrung kriminalrechtlicher Sanktionen gegen Verbande>>, GA, 2001, pp. 101 
e ss.; ZULGALDiA ESPINAR (2003), pp. 537 e ss.; ZDNIGA RODRiGUEZ (2003), passim; BACIGALUPO 5AGESSE (1998), 
pp. 352 e ss .; GOMEZ-JARA (2005), passim. 

20 H EINE (2003), p . 589, reconhece-o. 
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2. A lei austriaca sobre a responsabilidade criminal das pessoas colectivas 

2.1. Questoes gerais 

No dia 1 de Janeiro de 2006 entrou em vigor na Austria a lei sobre a 
responsabilidade penal das pessoas colectivas (Bundesgesetz iiber Verantwort
lichkeit van Verbiinden fiir Strajtaten - Verbandsverantwortlichlceitsgesetz, 
doravante VbVG)21

• Ate esse momento nao existia naquele pafs previsao alguma 
que atribufsse responsabilidade penal as pessoas colectivas por crimes cometidos 
no exerdcio das suas actividades. Contudo, desde a aprova<;ao do segundo 
Protocolo para a Harmoniza<;ao da Protec<;ao dos Interesses Financeiros das 
Comunidades Europeias de 19 de Julho de 1997, o Estado austrfaco tinha-se 
comprometido a dar curso a obriga<;ao de introdu<;ao nos ordenamentos jurf
dicos dos Estados-membros de urn sistema de responsabilidade das pessoas 
colectivas22

• 

A primeira coisa que corn este acontecimento legislativo salta a vista e a 
op<;ao por uma lei especial, em vez da introdu<;ao ou modifica<;ao de preceitos 
do C6digo Penal austrfaco, para o estabelecimento de uma resposta a questao 
desde o ordenamento penal. Isto pode ser interpretado como urn dado ilus
trativo da pouca convic<;ao corn que o legislador austrfaco se aproxima a 
propria possibilidade da responsabilidade penal das pessoas colectivas. Assim 
mesmo, uma leitura atenta do tftulo da lei deixa espa<;o suficiente para duvidar 
se o legislador austrfaco quis atribuir natureza penal a responsabilidade da 
pessoa colectiva ou bem se, pelo contrario, declarou que, sob uma serie de 
pressupostos, as pessoas colectivas respondem pela ocasiiio da comissao de urn 
crime por parte de uma pessoa ffsica a ela vinculada, evitando assim urn 
pronunciamento sobre o caracter penal ou nao de tal responsabilidade. Se se 
compara o texto finalmente aprovado corn os anteprojectos da VbVG, confirma
-se esta segunda linha: na lei nao se utilizam, em nenhum momento, expressoes 
como penalidade ou san<;ao penal que, sim, apareciam nos anteprojectos. 
Finalmente, qualquer duvida fica dissipada quando se repara no tipo de san<;ao 
que a lei elegeu para ser imposta as pessoas colectivas feitas responsaveis 
«por» urn crime: uma multa que nao possui natureza penal (na lei impoem
se «Geldbuflen» e nao «Geldstrajen», tambem diferentemente do inicialmente 
previsto nos anteprojectos). 

21 No fim deste trabalho inclui-se urn anexo corn a tradw;ao dos preceitos substantivos rnais 
irnportantes desta lei. 

22 Da irnportante discussao doutrinal que nos ultirnos anos teve lugar na Austria sabre este 
terna cabe destacat~ especialrnente, os influentes trabalhos de HEINE (2000), pp. 871 e ss.; ZEDER, <<Ein 
Strafrecht juristischer Personen: Grundzi.ige einer Regelung in Osterreich>>, OJZ, 2001, pp. 631 e ss.; 
LbscHNIG-GSPANDL, <<Zur Bestrafung juristischer Personen>>, OJZ, 2002, pp. 241 e ss.; Moos, «Die 
Strafbarkeit juristischer Personen und der Schuldgrundsatz>>, RZ, 2004, pp . 98 e ss. 
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A VbVG acolhe o sistema da acumula<;:ao das san<;:6es aplicaveis as pessoas 
ffsicas e colectivas (§ 3, n. 0 4). A determina<;:ao da responsabilidade e da san<;:ao 
aplicavel a pessoa colectiva tern lugar no mesmo procedimento penal no qual 
se determina a responsabilidade da pessoa ffsica. Para tal fim, a VbVG contem 
uma serie de preceitos de caracter processual fundamentalmente destinados a 
estender a regula<;:ao processual penal ja existente para as pessoas ffsicas (StPO) 
as pessoas colectivas que podem ser responsabilizadas de acordo corn a lei (§§ 
13 a 27)23 . Assim, por exemplo, o § 14, n.0 3, da VbVG estabelece que quando 
a legisla<;:ao processual penal austriaca utiliza os termos suspeito, imputado, 
acusado ou culpado, devera incluir-se agora tambem as pessoas colectivas 
responsaveis em conformidade corn a VbVG. Igualmente, declara-se na lei que 
durante 0 procedimento 0 agrupamento sera considerado inculpado, proce
dimento este que pode ser iniciado pelo 6rgao de fiscaliza<;:ao atraves da reali
za<;:ao de oportunas diligencias de investiga<;:ao ou mediante instancia de parte 
(§ 13). Finalmente, destacam-se as amplas faculdades de renuncia a persegui<;:ao 
outorgadas ao 6rgao de fiscaliza<;:ao (§ 18), que devera actuar ponderando os 
diversos interesses em conflito (gravidade do facto, consequencias produzidas, 
comportamento do agrupamento depois do crime, prejuizos para o agrupa
mento no caso de san<;:ao). 

Assim as coisas, o facto de se estabelecer a responsabilidade (nao penal) 
para a pessoa colectiva no processo penal permite concluir que o legislador 
austriaco seguiu a ja mencionada via quasi-penal entre o Direito Penal e o 
direito administrativo sancionador. 

Diferentemente do que sucede na legisla<;:ao de outros paises, a VbVG nao 
preve urn catalogo fechado de crimes ou infrac<;:6es pelos quais se responsabi
lizara a pessoa colectiva, antes esta se-lo-a sempre que se realize uma conduta 
prevista nas leis nacionais como crime (a excep<;:ao dos crimes financeiros, 
cuja comissao s6 gerara responsabilidade para a pessoa colectiva se assim 
estiver expressamente previsto na lei de finan<;:as daquele pais - actualmente 
em processo de reforma). 

Os destinatarios da lei sao os <<agrupamentos>> (Verbande). 0 conceito de 
agrupamento (§ 1, n.os 2 e 3, da VbVG) e mais amplo do que o de pessoa 
colectiva (pois tambem se incluem nos destinatarios da lei entes que carecem 
de personalidade juridica segundo o ordenamento juridico austriaco). Desde 
logo, 0 termo espanhol <<agrupamento>> nao e 0 mais indicado para referir os 
sujeitos de uma lei semelhante. Mas tampouco na lingua alema a sua adop<;:ao 
terminol6gica e satisfat6ria, ainda que o seu uso como termo mais amplo do 
que 0 de pessoa colectiva e muito mais frequente na doutrina juridico-penal 
austriaca e alema sobre o Direito Penal de empresa do que na espanhola. Em 

23 Preceitos que, pela sua enorme transcendencia pratica, mereciam ser objecto de urn estudo 
detalhado que no presente trabalho nao se pode realizar. 
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todo o caso, a VbVG parece acolher urn ponto de vista exclusivamente juridico
penal, ao qual estaria subjacente uma defini<;ao funcional de pessoa colectiva 
a quem atribuir responsabilidade. Neste sentido, pessoa colectiva seria aquela 
que, estando ou nao legalmente reconhecida como tal pela lei, tivesse capaci
dade de adquirir direitos e contrair obriga<;6es pr6prias no trafico juridico24

• 

Deixam-se expressamente de fora do ambito de aplica<;ao da VbVG o 
Estado federal, os Estados federados, os municipios e outras pessoas colectivas, 
sempre e quando todos eles actuem no exercicio de fun<;6es atribuidas por lei. 
Igualmente, nao serao objecto de san<;ao legal as igrejas reconhecidas, as socie
dades religiosas e as comunidades confessionais religiosas no que se refere ao 
exercicio das suas actividades espirituais. Finalmente, neste mesmo circulo de 
problemas, chama poderosamente a aten<;ao o facto de a VbVG nao canter 
previsao alguma dedicada aos grupos de empresas e a outras realidades 
supraempresariais. 

No que se refere as pessoas fisicas cuja actividade e pressuposto da res
ponsabilidade da pessoa colectiva, a lei austriaca distingue entre a pessoa 
fisica que realiza fun<;6es de gestao ou administra<;ao da pessoa colectiva ou 
outras pessoas fisicas subordinadas as anteriores. As primeiras sao deno
minadas, literalmente, <<pessoas corn poder ou capacidade de decisao» e as 
segundas <<empregados>>. Ainda que a primeira expressao em lingua alema 
seja muito grafica em rela<;ao ao que resulta materialmente relevante desde o 
ponto de vista juridico-penal, e usual a nossa doutrina recorrer a outros termos 
(como ode administrador) para referir as pessoas fisicas que ostentam o domfnio 
sabre a gestiio da pessoa colectiva. 

2.2. A atribui~iio da responsabilidade no modelo austriaco 

0 § 3 regula os pressupostos segundo os quais a pessoa colectiva responde 
pela comissao de urn crime nos seguintes termos: 

§ 3. (1) Um agrupamento e responsavel par um crime quando, cumprindo-se 
as condi~oes requeridas nos numeros 2 ou 3, 
1. o facto seja cometido em seu beneficia ou 
2. cam o facto se lesionem deveres que incumbem ao agrupamento. 

(2) Um agrupamento e responsavel pelos crimes de uma pessoa cam 
capacidade de decisiio quando esta coma tal tenha praticado o facto de 
forma ilfcita e culpavel. 

24 Em particular sabre as caracteristicas que as pessoas colectivas de direito publico, civis e 
mercantis deveriam reunir para serem cati.didatas a responsabilidade, vide as esclarecedoras 
considera<;i'\es de BACIGALUPO SAGESSE (1998), pp. 368 e SS. 
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(3) Urn agrupamento e responsavel par crimes cometidos pelos empregados 
quando: 

1. o empregado tenha realizado o facto tipico de forma ilicita; o 
agrupamento e responsavel par urn crime que pressuponha o dolo 
apenas no caso de o empregado ter agido dolosamente; par urn crime 
que pressuponha a negligencia apenas no caso de o empregado ter 
infringido o dever de cuidado devido segundo as circunstancias, e 

2. a pratica do crime foi possivel ou essencialmente facilitada pelo 
facto de as pessoas corn poder de decisiio niio terem observado o 
cuidado devido e exigivel segundo as circunstancias, especialmente 
par terem omitido as medidas pessoais, tecnicas ou organizativas 
essenciais para impedir tais facto s. 

( 4) A responsabilidade do agrupamento par urn facto e a puni(;iio das 
pessoas cam capacidade de decisiio ou dos empregados pelo mesmo 
facto niio se excluem mutuamente. 

Como se pode observar, distinguem-se duas grandes situa<;oes em que 
existe responsabilidade da pessoa colectiva: a) por urn crime cometido por 
quem nela tenha o poder de decisao; b) pela realiza<;ao antijuridica de urn tipo 
criminal por urn empregado, sempre que a comissao do facto tenha sido possi
bilitada ou essencialmente facilitada pela infrac<;ao do dever de cuidado 
exigivel a quem tern o poder de decisao. 

Em ambos os casos, o pressuposto da responsabilidade da pessoa juridica 
(isto e, 0 criteria que permite imputar 0 crime a sua esfera) e: (1) que 0 facto 
tenha sido realizado em beneficia da pessoa colectiva ou (2) que a pessoa colecti
va tenha infringido deveres que lhe incumbiam. 

A respeito do primeiro pressuposto, deve ter-se em conta que em todos os 
textos comunitarios e incluida a exigencia de que o facto tenha sido cometido 
em beneficia da pessoa colectiva. No entanto, no projecto da lei austriaca 
justificou-se a sua nao formula<;ao deste modo, requerendo-se, simplesmente, 
que o facto tenha sido cometido << por ocasiao da actividade da empresa». No 
texto finalmente aprovado o requisito de que o facto seja realizado «em bene
ficia» da empresa parece exigir algo mais: a vontade da lei e abarcar apenas 
os factos cuja comissao implique ou possa implicar urn enriquecimento ou 
uma poupan<;a para a pessoa colectiva. Este requisito, interpretado em termos 
puramente econ6micos, sera problematico em todos aqueles crimes cuja pratica 
nao tenha directa ou indirectamente uma repercussao econ6mica positiva para 
a pessoa colectiva (pense-se, por exemplo, nos homicidios, nas lesoes, nos crimes 
contra a honra, etc.). Em todo o caso, parece que uma adequada interpreta<;ao 
do preceito deveria conduzir a que o agrupamento nao respondesse por factos 
cometidos contra os seus interesses e tambem por factos cometidos em beneficia 
exclusivo de urn elemento da empresa. 
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Este primeiro pressuposto de imputa<;ao da responsabilidade a pessoa 
colectiva consagra o modelo da atribuir;iio: a pessoa colectiva responde sempre 
que o facto seja cometido em seu beneficia, sem acrescentar ulterior requisito. 
Isto e, se a pessoa ffsica actua no interesse (econ6mico) da pessoa colectiva, a 
responsabilidade transfere-se automaticamente para esta ultima. Nao e neces
saria, pois, que a pessoa colectiva infrinja algum clever: responsabilidade 
objectiva da pessoa colectiva. Desde logo, isto e assim para os crimes cometidos 
pela pessoa corn capacidade de decisao. No caso dos empregados a questao e 
algo mais complicada, uma vez que, ao lado da circunstancia de o empregado 
cometer urn crime em beneffcio da sociedade, a responsabiliza<;ao desta requer 
ainda que a pessoa corn capacidade de decisao tenha desrespeitado o cuidado 
devido para impedi-lo (veja-se infra b) . 

Se o facto nao e realizado em beneffcio da empresa, mas simplesmente no 
contexto das suas actividades, entra em jogo o segundo pressuposto alternativo: 
a pessoa colectiva ainda podera ser responsabilizada pelo facto, se infringiu os 
deveres que lhe incumbiam. Os concretos deveres s6 podem ser determinados 
a partir do respectivo sector de actividade. A titulo de exemplo, podem ser 
citados os deveres de proporcionar medidas de seguran<;a aos trabalhadores, 
os deveres de nao contaminar, os deveres de evitar que os produtos causem 
danos aos consumidores, etc. A primeira vista, este segundo pressuposto parece 
apontar para a responsabilidade da pessoa colectiva por facto proprio . Apro
fundemos este ponto tendo em conta os dois casos previstos de responsa
bilidade da pessoa colectiva. 

a) 0 primeiro caso de responsabilidade da-se corn a p ratica de urn crime 
por parte de quem tern o poder de decisao. Esta pessoa deve comete-lo de 
modo ilicito e culpaveF5. Parece claro que, se o crime que o administrador 
comete e doloso, a sociedade respondera por urn crime doloso e se e negligente, 
respondera por este. Como se afirmou, trata-se de urn caso de responsabilidade 
objectiva, na m edida em que a reprova<;ao dirigida a sociedade consiste, 
exclusivamente, em urn 6rgao seu ter realizado o facto. Isto sera desde logo 
assim sempre que o facto tenha sido cometido em beneficia (econ6mico) da 
empresa. Por sua vez, se este nao e o caso, pode parecer que o nucleo da 
reprova<;ao derivara da circunstancia de a sociedade ter infringido urn clever 
de cuidado que lhe incumbia, em concreto respondera por nao ter organizado 
as medidas que lhe eram exigiveis para evitar o facto . Porem, tampouco neste 
segundo caso se consegue evitar a responsabilidade objectiva inerente ao 
modelo da atribui<;ao (de maneira que na realidade tambem se esta perante 
urn caso de responsabilidade por atribui<;ao). 0 que se observa corn clareza, se 

25 Nada se diz sabre a passive! verifica~ao na pessoa que ostenta o poder de decisao de uma 
causa de exclusao da pena ou da responsabilidade penal (em sentido amplo), coma, par exemplo a 
prescri~ao, a d esistencia ou a morte do arguido. 
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se tern em conta que a concorrencia do dolo na conduta de quem tern o poder 
de decisao implica automaticamente a responsabilidade dolosa da pessoa 
colectiva. Sucede exactamente o mesmo corn a negligencia. Em ambos os casos 
imputa-se a pessoa colectiva 0 lado subjectivo do facto realizado pela pessoa 
fisica. E evidente que, a existir, o dolo ou a imprudencia quanta ao dever de 
adoptar precaw;oes nao pode ser identificado corn o dolo ou a negligencia da 
pessoa fisica na comissao do concreto crime. Para nao se incorrer em respon
sabilidade objectiva da pessoa colectiva seria necessaria prescindir do titulo 
de imputac;ao subjectiva da pessoa fisica e fixar-se exclusivamente, se e que 
isso e possivel, no dolo ou na negligencia da propria pessoa colectiva por 
referencia a omissao das precauc;6es devidas. Questao distinta e se 0 dolo ou 
a negligencia referidos a tais precauc;6es sao suficientes para afirmar a comissao 
dolosa ou negligente do crime finalmente realizado (sobre isto, veja-se infra 3). 

b) A segunda situac;ao possivel e a pratica do crime por parte de empre
gados, caso em que sao requeridas duas condic;oes para que a pessoa colectiva 
seja responsabilizada: (1) o empregado deve cometer urn facto tipico e ilicito, 
nao sendo necessaria que concorra a culpabilidade. Quanto ao tipo subjectivo, 
se o trabalhador realizou dolosamente o facto, a pessoa colectiva respondera 
tambem por urn crime doloso; por urn crime negligente, se o trabalhador come
teu urn crime negligente; (2) a pratica do facto foi possivel ou foi essencialmente 
facilitada pela circunstancia de as pessoas corn poder de decisao nao terem 
observado o cuidado devido e exigivel segundo as circunstancias, especialmente 
por terem omitido as medidas pessoais, tecnicas ou organizativas essenciais 
para impedir tais factos. 

Nesta segunda situac;ao, relativa aos crimes cometidos por subordinados, 
de novo se p6e em evidencia como, na realidade, nao se esta centrando a 
reprovac;ao da pessoa colectiva na omissao de precauc;oes para evitar o cometi
mento de urn crime por parte dos empregados, antes se imputa aquela o tipo 
subjectivo do autor do crime. Urn modelo de responsabilidade propria da pessoa 
colectiva exigiria urn titulo proprio de imputac;ao subjectiva, isto e, que a 
responsabilidade dolosa ou negligente da pessoa colectiva se estabelecesse 
relativamente a omissao dolosa ou negligente das medidas de precauc;ao a 
adoptar para impedir a pratica de crimes por parte de subordinados. Questao 
diferente e se, como sucedia no caso da pessoa corn capacidade de decisao que 
nao age em beneficio da empresa, a omissao dolosa ou negligente de tais 
medidas de precauc;ao ja constitui comissao dolosa ou negligente do crime 
(veja-se tambem infra 3). A isto acresce o facto de neste segundo caso se aludir 
expressamente a pessoa corn capacidade de decisao (e nao a propria pessoa 
colectiva) como sendo a que omite as medidas de cuidado. Observa-se corn 
clareza, aqui tambem, que a pessoa corn capacidade de decisao identifica-se 
corn a pessoa colectiva. A infracc;ao do dever de cuidado do administrador e 
a infracc;ao do dever de cuidado da sociedade: responsabilidade objectiva desta. 
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2.3. A sanr;ao 

Como ja se afirmou, a unica san<;ao prevista no § 4 da VbVG e a multa. 
Referiu-se igualmente que, ao ser utilizada a expressao «GeldbujJe» e nao 
«Geldstrafe>>, fica claro o canicter nao penal da san<;ao pecuniaria. Esta trans
cendental circunstancia parece confirmar a hip6tese de a lei austriaca partir 
da ideia segundo a qual a san<;ao aplicavel as pessoas colectivas por terem 
cometido crimes apresenta urn acentuado caracter preventivo e, inclusive, 
possui uma certa componente de reprova<;ao etico-social, mas em nenhum 
caso possuiria a reprova<;ao etico-individual que a pena supoe. 

A san<;ao multa e imposta de acordo corn o sistema de dias de multa. 0 
numero de dias varia, em fun<;ao da gravidade do crime, entre 40 e 180. Assim, 
por exemplo, por ser urn crime especialmente importante no ambito da crimi
nalidade de empresa, o crime ecol6gico, que na Austria pode ter uma pena de 
prisao ate tres anos, o numero de dias de multa aplicavel a empresa pode 
ascender a 85. A quantia de cada dia de multa e calculada tendo em conta a 
capacidade de produ<;ao econ6mica da empresa. Para se obter esta ultima 
magnitude, primeiro devera partir-se dos rendimentos da empresa e dividi-los 
em 360 partes. 0 resultado sera o valor inicial e o juiz podera mover-se entre 
o ter<;o superior e o ter<;o inferior a tal valor. Ha urn minima de 50 euros por 
dia e urn maxima de 10.000. Assim, no caso do meio ambiente a san<;ao maxima 
aplicavel a uma empresa corn os rendimentos econ6micos maximos e de 850.000 
euros e a san<;ao minima e de 4.250 euros. 

A lei preve uma serie de indica<;5es gerais para a determina<;ao da 
gravidade do facto, isto e, do m:imero de dias de multa (§ 5). A concorrencia 
de alguma das tres seguintes circunstancias faz corn que o nl'm1ero de dias seja 
proporcionalmente mais elevado: quanta maior for o dano ou o perigo de que 
o agrupamento seja responsavel, quanta mais elevado for o beneficia obtido 
por este em consequencia do crime e quanta mais comportamentos ilicitos dos 
trabalhadores se tolerem ou facilitem. 

For sua vez, deve determinar-se urn menor numero de dias de multa 
quando: 

1. ja antes do crime o agrupamento tenha tornado precau<;5es para 
impedir os factos ou tenha requerido do trabalhador uma conduta leal 
ao Direito; 

2. o agrupamento for unicamente responsavel por crimes cometidos pelos 
trabalhadores (§ 3, n. 0 3); 

3. o agrupamento tenha contribuido relevantemente para o esclarecimento 
do facto; 

4. o agrupamento tenha reparado as consequencias do facto; 
5. o agrupamento tenha adoptado mecanismos essenciais para impedir 

factos similares no futuro; 
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6. o facto implique importantes encargos jurfdicos para o agrupamento 
ou para o seu proprietario26

• 

Em rela<;ao a este elenco de circunstancias atenuantes, cumpre referir 
que nao e urn catalogo fechado, de modo que e possivel aplicar analogicamente 
as regras da Parte Geral do C6digo Penal austriaco (por exemplo, nos casos de 
tentativa, que nao estao contemplados). No mesmo sentido, chama poderosa
mente a aten<;ao a circunstancia prevista no n. 0 2: a pessoa colectiva deve 
responder em menor medida, se o titulo pelo qual e responsabilizada consiste 
em nao ter adoptado medidas para evitar o cometimento do crime por parte 
da pessoa fisica (paralelamente a atenua<;ao prevista para a comissao por 
omissao do n. 0 5 do § 34 do i:iStGB). 

Dois aspectos merecem ainda ser destacados. Por urn lado, nao se regula 
a hip6tese de a sociedade nao poder suportar a multa, isto e, nao se previu urn 
regime de responsabilidade subsidiaria pelo seu nao pagamento. Por outro 
lado, - 0 que inclusive chama mais a aten<;ao - nao se previu outro tipo de 
san<;ao, alternativa ou c6njuntamente corn a multa, em particular as que no 
nosso ordenamento juridico sao conhecidas como consequencias acess6rias, 
previstas no art. 129.0 do C6digo Penal. Deve reconhecer-se, certamente, que, 
ao contrario de outros paises pr6ximos, o C6digo Penal austriaco nao contempla 
unicamente penas ou medidas privativas de direitos, deixando-se ao legislador 
sectorial a regula<;ao e aplica<;ao destas medidas. No entanto, nao deixa de ser 
surpreendente que uma lei especial que regula a responsabilidade criminal das 
pessoas colectivas nao incorpore directamente tais medidas, cuja importancia 
e capacidade de afecta<;ao da pessoa colectiva excede, na maioria dos casos, a 
propria san<;ao pecuniaria. Na informa<;ao que acompanha o projecto de lei 
esta expressamente justificada a nao imposi<;ao a pessoa colectiva de uma 
san<;ao de proibi<;ao de actividades por ser demasiado severa (uma especie de 
<<pena de morte» para a pessoa colectiva) e, em todo caso, a decisao e transferida 
para o legislador sectorial. 

26 Este t:iltimo pressuposto e especialmente interessante porque se !rata de ter em conta na 
determina~ao da mu Ita a «pena natural>> «sofrida >> pela pessoa colectiva. Efectivamente, es ta atenua~ao 
extrai-se directamente do oStGB (§ 34, n. 0 19), que preve como atenuante generica o facto de o autor 
ou uma pessoa proxima deste ver a sua sat1de ou a integridade fisica afectada pelo crime ou o facto 
de este !he produzir algum prejufzo material ou juridico de especial considera~ao. Transpondo isto 
para a responsabilidade das pessoas colectivas, seria aplicavel, por exemplo, ao caso em que o 
administrador tambem fosse proprietario, de modo que receberia uma san~ao pelo crime cometido e, 
por sua vez, as consequencias da multa imposta por causa da responsabilidade da pessoa colectiva 
recairiam indirecta e exclusivamente sobre o mesmo. 
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3. Reflexoes sobre o futuro da responsabilidade (penal) das pessoas 
colectivas 

Se nao se quer vulnerar a proibic;ao de responder por factos alheios, entao, 
em todo o caso, a pessoa colectiva so podeni ser responsabilizada pelos seus 
proprios factos e nao por factos das pessoas fisicas que cometam o crime em 
concreto. Assim, certamente, o modelo de atribuic;ao de responsabilidade por 
facto proprio constitui o ponto de partida adequado27 • Neste sentido, o facto 
proprio que pode ser reprovado a pessoa colectiva pela pratica de crimes por 
pessoas fisicas e a criac;ao de urn determinado contexto (ou a nao adopc;ao de 
m edidas organizativas para evitar urn determinado contexto) que propicie 
aquelas o seu cometimento. Por outras palavras, pela sua propria dinamica a 
pessoa colectiva pode efectivamente constituir-se em urn <<estado perigoso». 
Ora bem, a questao quanta a imputac;ao da responsabilidade e se a infracc;ao 
de determinados deveres destinados a evitar este «estado perigoso>>, do qual 
as pessoas fisicas se servirao nas eventuais actividades criminosas, e urn ele
mento suficiente para (co)imputar a pessoa colectiva a realizac;ao do tipo 
cometido pela pessoa flsica. Ou formulando-a de urn modo mais preciso: se a 
infracc;ao de urn dever de organizac;ao que incumbe a pessoa colectiva como 
proprio pode ser considerada uma conduta tipica - estruturalmente similar ao 
que sucede na participac;ao - do crime finalmente cometido p ela pessoa fisica. 

A resposta deve ser negativa. A infracc;ao de urn dever de organizac;ao da 
pessoa colectiva nao e titulo suficiente para a atribuic;ao de responsabilidade 
pelo crime correspondente28

• As regras de imputac;ao da responsabilidade penal 
a isso se op6em: nao ha. nexo juridico-penalmente suficiente entre a infracc;ao 
do dever de organizac;ao da pessoa colectiva e a lesao produzida pela pessoa 
fisica. Perante isto torna-se irritante propor modificac;oes nas regras de atribui
c;ao da responsabilidade penaF9. Se o que se pretende e atribuir responsabilidade 
penal, entao as regras que se utilizem para tal devem ser as regras de atribui{:iio 
de responsabilidad penal. Pelo contrario, se do que se tra ta e de responsabilizar, 
sem mais, a pessoa colectiva, as regras de imputac;ao podem revestir outra 

27 Cfr. , por exemplo, LAMPE (1994), p . 731. Apostando num modelo de auto-responsabilidade 
empresarial, GOMEZ-JARA DiEZ (2006), pp. 248 e ss.; CANCIO MELIA, <<LResponsabilidad penal de !as 
personas juridicas?>>, in Mm PUic/CoRCOY BIDASOLO (dir.)/GOMEZ MARTIN (co01·d.), Nuevas tendencias en 
politica criminal. Llna auditoria al C6digo Penal de 1995, Reus, Madrid, 2006, pp. 10 e ss., reconhece que 
este deve ser o ponto de partida. 

28 Sobre isto, em geral, vide FRISCH (1996), pp. 99 e ss .; MARTINEZ-B UJAN P~REZ, Derecho Penal 
Econ6m.ico. Parte General, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1998, pp. 196 e ss., com ulteriores referencias . 

29 No m esmo sentido, vide CANCIO MELIA, "LResponsabilidad penal de !as p ersonas juridicas?>>, 
in Mm Puic/CoRCOY BIDASOLO (dir.)/GOMEZ MARTiN (coord.), Nuevas tendencias en polftica criminal, op. cit., 
pp. 14 e ss., considerando que o fen6meno da responsabilidade penal das pessoas colec tivas e m ais 
uma manifestac;ao do denominado << Direito Penal do Inimigo>>. 
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forma mais flexivel, mas nao se pode pretender atribuir responsabilidade penal 
corn regras de atribui<;ao de responsabilidade niio penais. 

Esta conclusao nao e uma mera peti<;ao de prindpio. A conclusao e for<;osa, 
se se atentar que, se no Direito Penal se abandonam as regras penais de impu
ta<;ao e se atribui responsabilidade penal com outras regras juridicas (mais 
flexiveis), entao esta a quebrar-se a necessaria rela<;ao 16gica entre tipo de 
responsabilidade, regras de atribui<;ao de responsabilidade e ilkito. Significa 
isto que ja nao se podera saber se urn ilicito e urn ilfcito penal quando as regras 
de atribui<;ao de responsabilidade nao sao penais, mas sim outras. Por conse
guinte, significa tambem que se dilui por completo o sentido da responsabi
lidade penal. 

Como se pode observar, a questao da responsabilidade penal propria das 
pessoas colectivas por crimes cometidos por pessoas fisicas nao depende tanto 
de ser ou nao possivel atribuir-lhes capacidade de culpabilidade em sentido 
tradicional, mas antes se, inclusive reconhecendo nelas uma <<singular capa
cidade de culpabilidade», e possivel afirmar que levam a cabo urn «ilicito 
penal» em rela<;ao corn a produ<;ao do crime. 0 debilitamento das regras penais 
de imputa<;ao que a atribui<;ao de responsabilidade penal as pessoas colectivas 
exigiria seria tal que pelo caminho se perderia o aspecto penal dessas regras, 
e o que unicamente teriamos ganho seria a colagem da etiqueta «pena» a uma 
realidade que nao a merece. Em troca seria muito o que perderiamos. 

Em sentido contrario a opiniao esbo<;ada, LAMPE considera que deter
minadas pessoas colectivas (grupos criminais, empresas econ6micas corn 
tendencia criminal e Estados e estruturas estatais criminalmente pervertidos) 
sao verdadeiros «sistemas de ilicitude»30

. Significa isto que a sua mera existencia 
ja produz uma «ilicitude do sistema». Assim, afirma LAMPE que «a ilicitude do 
sistema e urn estado de ilicitude em si, que se pode confirmar em ac<;6es, mas 
nao tern por que ser necessariamente assim>>31

• Esta «ilicitude do sistema» 
concorreria, segundo LAMPE, corn a «ilicitude individual» da pessoa flsica pelo 
concreto crime cometido e, ademais, corn a «ilicitude dos altos mandantes» do 
colectivo que provocaram ou nao evitaram que este desembocasse em urn 
«sistema de ilicitude». A ideia de LAMPE e, pois, que uma mesma lesao pode ser 
imputada de diferente modo e corn diferentes pressupostos a tres instfmcias 
(«sujeitos») distintas: individuo, pessoa colectiva em si e «garantes» da pessoa 
colectiva. Nao se pode duvidar que seja possivel estabelecer conex6es entre 
aquelas instancias e a lesao. 0 problema reside bem antes no pressuposto de 
que LAMPE parte: em si mesma a conexao e suficiente para atribuir res
ponsabilidade penal, isto e, estamos perante autenticos «ilkitos penais». No 
meu modo de ver s6 a «ilicitude individual» cumpriria tal propriedade. A 

30 LAMPE (1994), pp. 684 e ss. 
31 L AMPE (1994), p. 715, com cursiva no original. 
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<< ilicitude do sistema» nao e uma ilicitude penal em rela<;ao corn a conduta 
criminosa da pessoa fisica, pais a tanto nao chegam as regras de imputa<;ao 
tipicas do crime realizado. 0 mesmo pode suceder corn a ilicitude dos 
<<garantes>> do colectivo, que consiste em provocar ou nao impedir o sistema 
de ilicitude: enquanto nao se poder estabelecer uma rela<;ao de participa<;ao 
tipica entre os garantes e o crime em concreto, a << ilicitude>> daqueles nao sera 
uma ilicitude penalmente tipica. Em face disto caberia replicar que nao se 
estaria a afirmar o caracter de ilicito penal do <<ilicito de sistema>> (e a subse
quente responsabilidade penal do proprio colectivo e dos seus mandantes) e 
da <<ilicitude dos garantes>> do colectivo no sentido de lege lata, antes se estaria 
a aludir a uma necessidade politico-criminal de puni<;ao a margem do crime 
cometido pela pessoa singular. De esta possibilidade ocupo-me a seguir. 

Corn efeito, perante a impossibilidade de atribuir responsabilidade penal 
originaria a pessoa colectiva par um crime cometido pela pessoa fisica corn as 
regras de atribui<;ao proprias da responsabilidade penal, cumpre mencionar a 
conveniencia da tipifica<;ao especifica dos << ilicitos das pessoas colectivas>> ou 
dos <<ilicitos dos administradores>> das pessoas colectivas. Tais crimes obede
ceriam a logica da antecipa<;ao das barreiras de protec<;ao e da infrac<;ao de 
deveres especificos de organiza<;ao da pessoa colectiva para evitar a pratica 
de crimes32

. De inicio, esta possibilidade deve ser tomada corn cepticismo ja no 
proprio nivel da ilicitude, pais existem graves problemas de legitima<;ao 
material de urn ilicito penal coma crime de perigo abstracto da mera desor
ganiza<;ao empresarial e incorre-se corn demasiada facilidade na atribui<;ao de 
responsabilidade penal pela simples infrac<;ao de deveres formais33 . Isto e desde 
logo assim, se se contempla desde a optica das pessoas fisicas que vao dirigir 
a actividade da pessoa colectiva e organiza-la de modo a nao ser utilizada por 
pessoas fisicas (terceiros e eles mesmos) no cometimento crimes: nao e possivel 
legitimar urn tipo de crime que puna a nao adop<;ao de medidas organizativas 
empresana1s so pela mera possibilidade de urn terceiro auto-responsavel 
utilizar a pessoa colectiva coma instrumento para delinquir34 . Se, ademais, se 

32 Tratar-se-ia de uma infrac~iio de perigo e poderia constituir a forma de responsabilizar a 
pessoa colectiva pela exis tencia do <<estado perigoso>>, em cujo seio a pessoa fisica comete o delito. 
A ser assim, nao se estaria a responsabilizar a pessoa colectiva pelo crime cometido enquanto tal, 
mas s6 por criar o perigo generico da pnitica de crimes (ter possibilitado ou nao ter impedido que 
outros a utilizassem para cometer crimes). Aponta ultimamente em direc~ao similar~ corn resigna~ao 
e certas reservas, STRATENWERTH, «Zurechnungsprobleme im Unternehmensstrafrecht>>, in Festschrift fiir 
Manfred Burgstaller, Neuer Wiss, Wien, 2004, p . 198, pondo em evidencia os paralelismos desta 
atribui~ao de responsabilidade corn o crime de embriagues absoluta (Vollrausch previsto no § 323a 
do StGB ou no§ 287 do i.iStGB (tambem ja antes DANNECKER [2001], p. 117, referia esta similitude). 

33 Sobre esta questao nao se pronuncia LAMPE (ver supra nota 29) . 
34 Uma possibilidade de tipifica~ao alternativa, em principio menos insatisfat6ria, seria a puni~ao 

das pessoas fisicas corn capacidade de gestao pela omissao do dever de evitar (ou do dever de 
denunciar para evitar) certos crimes, infringindo previamente deveres organizativos empresariais 
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pretendesse punir a propria pessoa colectiva, entao os reparos seriam insupe
raveis, porquanto as pessoas fisicas que nao sejam chamadas a organizar a 
pessoa colectiva de urn determinado modo responderiam em identica medida 
as que estao directamente obrigadas a faze-lo, de tal maneira que urn tipo 
assim configurado nao respeitaria o principio da personalidade da responsa
bilidade penat consagrando expressamente a responsabilidade por factos 
alheios35. 

Se nem os principios que limitam o Direito Penal nem as regras de atribui
<;ao de responsabilidade que deles derivam permitem recorrer a pena como 
resposta para a actividade propria da pessoa colectiva diferente da que e dada 
a actividade da pessoa fisica, entao resta a possibilidade de lhe ser atribuida 
responsabilidade de caracter juridico-publico a partir de urn conjunto de regras 
e principios distintos36. Contudo, neste ponto merece chamar-se a aten<;ao, ja 
para os efeitos de se alcan<;arem as finalidades propostas pela puni<;ao das 
pr6prias pessoas colectivas, para a necessidade de manter a vincula<;ao das 
concretas infrac<;6es de deveres organizativos da pessoa colectiva corn os crimes 
finalmente cometidos pelas pessoas singulares. Neste sentido, parece acertado 
que a imposi<;ao de san<;6es as pessoas colectivas tenha lugar no processo 
penal no qual se responsabiliza penalmente a pessoa fisica, de maneira similar 
a que foi decidida pelo legislador austriaco. Algo semelhante ja sucede corn as 
regras de atribui<;ao e os principios pr6prios do sistema de medidas de segu
ran<;a. Assim, nao se discute que as medidas de seguran<;a nao sao penas ou 
que, ainda que se admita que estas deveriam ter urn certo sentido sanciona
t6rio37, o sentido da afirma<;ao da responsabilidade penal nas medidas de 
seguran<;a e radicalmente distinto do sentido da afirma<;ao da responsabilidade 
penal nas penas. 0 mesmo deve ser dito quanta as consequencias acess6rias 
que ja conhecemos e os seus (praticamente ausentes na regula<;ao actual) pres-

elementares. Tratar-se-ia, com efeito, de um caso de omissao de gravidade intermedia (que o nosso 
C6digo Penal ja conhece) que teria por base um titulo de imputa<;ao de responsabilidade distinto do 
titulo que sustenta a a tribui.;ao de responsabilidade pelo resultado, a saber, o clever gera l de evitar 
certos crimes (graves). A questao problematica nes te ponto seria a de admitir a possibilidade de 
sancionar penalmente a comissao negligente d e tal crim e por parte dos administradores. 

35 Em gera l sobre esta objec.;ao a atribu i<;ao da responsabilidade penal as pessoas colec tivas, 
vide, por exemplo, BAJO FERNAN DEZ, <<La responsabilidad p enal de las personas jurfd icas en el Derecho 
administra tivo espaftol>>, in MlR PUIG/ Luz6N PENA, Responsabilidad penal, op. cit., p. 20; Mm Pu1G (2004), 

p . 9; KbHLER, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 1998, p. 559 . 
36 Neste sentido afirma BAJO FERNANDEZ (1996), pp. 17 e ss. e p. 22, que «a discussao deveria 

entao ser enquadrada no seio de um hipotetico Direito sancionador (penal) das p essoas colec tivas, 
distinto do Direito Penal em sentido es trito e de outros sec tores excepcionais como o Direito Penal 
dos perigosos, dos inimputaveis adultos e dos menores.>> 

37 Cfr. SILVA SANCHEZ (2001), p. 340: «E tambem inerente as mesmas uma clara significa.;ao de 
reafirma <;ao do Direito (como conjunto de normas de va lora<;ao, neste caso). E tampouco sao al heios 
a elas os efeitos secundarios da preven<;ao geral intimida t6ria e inclusive da preven<;ao especial pre
delitual, es ta ultima restringida a outras p essoas fisicas da m esma empresa.>> 
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supostos de aplicar.;ao. Pois bem, quanto a responsabilidade das pessoas colec
tivas, trata-se da mesma ideia: o unico sentido em que se admitiria que o 
sistema de regras e principios pr6prios da atribuir.;ao de responsabilidade a 
pessoa colectiva se denominasse «penal» seria o de ela ter unicamente em 
comum com a pena o facto de se realizar no procedimento penaP8. 

0 caminho assinalado nao esta tao distante daquelas posturas que enten
dem que nao se podem aplicar sanr.;oes penais as pessoas colectivas e que 
defendem que as medidas expressamente previstas na lei penal (como as 
consequencias acess6rias no caso espanhol) sao medidas de seguranr.;a ou simi
lares, cujo destinatario e a pessoa fisica que comete o crime39

• Na realidade, 
poderia afirmar-se sem dificuldades que as consequencias acess6rias que, nao 
sendo penas, sao aplicadas no processo penal a uma pessoa fisica tem um 
certo, indirecto, conteudo sancionat6rio de caracter juridico-publico que ine
gavelmente recai sobre a propria pessoa colectiva e, por outro lado, que os 
pressupostos da sua imposir.;ao podem facilmente convergir com os pressupostos 
da infracr.;ao de determinados deveres organizativos por parte da pessoa 
colectiva40

. 

Mas a opr.;ao apontada aproxima-se, todavia, mais da postura de quem, 
em termos gerais, apostou por uma via intermedia entre a via administrativa 
e a via penal (das penas) para definir a natureza da atribuir.;ao de responsa
bilidade as pessoas colectivas41

. Ora bem, na minha opiniao os «estados peri
gosos» das pessoas colectivas deveriam ser objecto de uma regular;iio especial 
que teria de materializar-se a margem do C6digo Penal atraves de um corpo 
normativo cujos destinatarios seriam as pr6prias pessoas colectivas e que definiria 
aquelas situar;i5es desorganizadas das pessoas colectivas que se querem evitar e 
associar-lhes a correspondente sanr;iio (tamb6n pecuniaria). Na hora de 
estabelecer as mencionadas proibir;i5es particulares a lei em questi'io deveria ter 
sempre como finalidade prevenir o aparecimento na pessoa colectiva de urn 
contexto que favorer.;a a comissiio de crimes. A aplicar.;ao da sanr.;ao a pessoa 
colectiva pela infracr.;ao de proibir.;oes no processo penal atraves qual se dirime 
a responsabilidade da pessoa fisica daria cumprimento as exigencias que os 

"Curiosamente, um dos principais defensores da rcsponsabilidade penal das pessoas colectivas 
esta de acordo em que as regras de atribui.;ao de responsabilidade para as pessoas fisicas e para as 
pessoas colectivas devem ser distintas e, alem disso, esta disposto a renunciar a denomina.;ao 

«penal» quanto a responsabilidade das segundas (cfr. HEINE [2000], p. 880). 
39 Assim, por exemplo, Mm Pu1c (2004), pp. 1 e ss.; FE!JOO SANCHEZ (2002), pp. 252 e ss. 
·10 Assim entendido, nada obstaria a admitir que uma eventual san<;ao de multa a pessoa 

colectiva tivesse a natureza de conseqw?ncia acess6ria (neste sentido, Mm Pu1c, Derecho Penal. Parte 
General, 7." ed., Reppertor, Barcelona, 2005, p. 201, quanto a previsao constante do art. 31.", n." 2, do 
C6digo Penal). 

" 1 Assim, por exemplo e com importantes matizes, S!LVA SANCHEZ (2001), pp. 340 e ss.; GJ<ACJA 
MARTiN (1996), pp. 69 e ss.; BAJO FERNANoEz (1996), pp. 17 e ss.; BAJO FERNANDEZ/BACJG,\LUPCJ SAGESSE, 
Dereclw Penal Econ6mico, Centra de Estudios Ram6n Areces, Madrid, 2001, p. 123. 
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nossos tempos parecem reclamar de urn modelo de responsabilidade jurfdica 
dos entes colectivos. 

Estas esquematicas afirma<;6es requerem urn ulterior desenvolvimento e 
uma analise desde o ponto de vista da sua coloca<;ao pratica no ordenamento 
jurfdico espanhot uma tarefa que vai alem das pretens6es deste trabalho. 
Aqui tratava-se de por em evidencia que, perante as dificuldades apresentadas 
por aquilo que e proprio da pessoa colectiva para chegar a constituir uma 
realidade merecedora de reac<;ao jurfdico-penal e em face das necessidades de 
configura<;ao de urn sistema de responsabilidade das pessoas colectivas nao 
absolutamente desconectado da comissao de crimes por parte de pessoas ffsicas, 
uma regula<;ao expressa extrapenal dos pressupostos para a imposi<;ao no 
processo penal de san<;6es nao penais (incluindo san<;6es pecuniarias e conse
quencias acessorias) as proprias pessoas colectivas aparece como uma solu<;ao 
plausfvel. Esta solu<;ao estaria em condi<;6es de realizar o fim que subjaz a 
pretensao de atribui<;ao de responsabilidade (penal) a propria pessoa colectiva: 
evitar graves defeitos organizativos nas pessoas colectivas que propiciem a 
pratica de crimes por parte de pessoas ffsicas, nao produzindo ao mesmo 
tempo eros6es nos prindpios fundamentais do Direito Penal. Como se pode 
observar, esta via tern importantes similitudes corn o modelo austrfaco anali
sado nas paginas anteriores. Nao obstante, dele se distinguiria principalmente 
por nao se construir a responsabilidade da pessoa colectiva transferindo para 
esta a responsabilidade do administrador ou de outras pessoas ffsicas que 
actuam no seu seio, antes se prop6e concentrar-se no estabelecimento e na 
infrac<;ao de concretos deveres de organiza<;ao que digam respeito a propria 
pessoa colectiva e se relacionem corn a comissao de cada urn dos crimes. 

4. Anexo: tradUI;ao de preceitos da lei austriaca sobre a responsabilidade 
penal dos agrupamentos 

Agrupamentos 

§ 1 (1) A presente lei federal regula os pressupostos segundo os quais os 
agrupamentos sao responsaveis por crimes e como devem ser sancionados, 
assim como o procedimento em virtude do qual se determina a responsabi
lidade e se imp6e a san<;ao. Crime no sentido desta lei e toda a ac<;ao punida 
corn pena aplicavel em urn procedimento conforme a lei do estado federal ou 
de urn estado federado; esta lei federal e aplicavel aos crimes financeiros desde 
que esteja previsto na lei penal de finan<;as (BGBI. n. 0 129/1958). 

(2) Agrupamentos no sentido desta lei sao as pessoas colectivas, assim 
como as sociedades mercantis pessoais, as sociedades patrimoniais registadas 
e as associa<;6es de interesse economico de caracter europeu. 
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(3) Nao sao agrupamentos no sentido desta lei: 

1. a massa hereditaria; 
2. o Estado federal, os Estados federados, os municipios e outras pessoas 

colectivas desde que actuem na execw;ao da lei; 
3. as igrejas reconhecidas, as sociedades religiosas e as comunidades 

confessionais religiosas desde que desempenhem actividades espirituais. 

Pessoa corn capacidade de decisao e empregados 

§ 2. (1) Nesta lei pessoa com capacidade de decisao e quem: 

1. seja administrador, membra da direcc;ao ou procurador ou quem esteja 
juridicamente autorizado a representar externamente o agrupamento 
de modo similar; 

2. seja membra do conselho de fiscalizac;ao, do conselho de administrac;ao 
ou quem ostente faculdades de controlo em uma posic;ao de direcc;ao; ou 

3. por qualquer modo exerc;a influencia decisiva na administrac;ao do 
agrupamento. 

(2) Empregado no sentido desta lei e aquele que: 

1. em razao de uma relac;ao laboral, educativa ou de qualquer outra 
relac;ao de formac;ao; 

2. em razao de uma relac;ao de subordinac;ao segundo a Heimarbeitsgesetz 
1960, BGBZ n. o 105/1961 ou relac;ao laboral similar; 

3 . como mao-de-obra cedida (§ 3, n. 0 4, da Arbeitskrajteiiberlassungsgesetzes 
- AUG, BGBl n.o 196/1988); ou 

4. em razao de uma relac;ao de servic;o ou de qualquer outra relac;ao 
especial de caracter juridico-publico realize prestac;oes laborais para o 
agrupamento. 

Responsabilidade 

§ 3. (1) Um agrupamento e responsavel por um crime quando, cumprindo-
-se as condic;oes requeridas nos numeros 2 ou 3, 

1. o facto seja cometido em seu beneficia ou 
2. corn o facto se lesionem deveres que incumbem ao agrupamento. 
(2) Um agrupamento e responsavel pelos crimes de uma pessoa corn 

capacidade de decisao quando esta como tal tenha praticado o facto de forma 
ilicita e culpavel. 

(3) Um agrupamento e responsavel por crimes cometidos pelos empregados 
quando: 

1. o empregado tenha realizado o facto tipico de forma ilicita; o agru
pamento e responsavel por um crime que pressuponha o dolo apenas 
no caso de o empregado ter agido dolosamente; por um crime que 
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pressuponha a negligencia apenas no caso de o empregado ter infringido 
o clever de cuidado devido segundo as circunstancias; e 

2. a pratica do crime foi possivel ou essencialmente facilitada pelo facto 
de as pessoas corn poder de decisao nao terem observado o cuidado 
devido e exigivel segundo as circunsU'i.ncias, especialmente por terem 
omitido as medidas pessoais, tecnicas ou organizativas essenciais para 
impedir tais factos. 

(4) A responsabilidade do agrupamento por urn facto e a puni<;ao das 
pessoas corn capacidade de decisao ou dos empregados pelo mesmo facto nao 
se excluem mutuamente. 

Multa aplicavel ao agrupamento 

§ 4 (1) Quando urn agrupamento seja responsavel por urn crime devera 
ser-lhe aplicada uma multa. 

(2) A multa aplicavel ao agrupamento determinar-se-a segundo o sistema 
de dias de multa. 0 minimo e urn dia de multa. 

(3) 0 numero de dias de multa ascendera ate: 

180, se para o facto estiver prevista uma pena de prisao perpetua ou 
privativa da liberdade ate 20 anos; 

155, se para o facto estiver prevista uma pena de prisao ate 15 anos; 
130, se para o facto estiver prevista uma pena de prisao ate 10 anos; 
100, se para o facto estiver prevista uma pena de prisao ate 5 anos; 

85, se para o facto estiver prevista uma pena de prisao ate 3 anos; 
70, se para o facto estiver prevista uma pena de prisao ate 2 anos; 
55, se para o facto estiver prevista uma pena de prisao ate 1 ano; 
40, nos restantes casos. 

(4) 0 dia de multa sera determinado segundo os rendimentos do agrupa
mento, considerando todos os aspectos da sua capacidade de prodw;ao econ6-
mica. Sera fixado em montante que correspondera a 360." parte dos rendi
mentos anuais ou em montante que nao supere essa parte em urn ter<;o ou nao 
o alcance em urn ter<;o e, em todo o caso, tera como minimo 50 euros e como 
maximo 10.000 euros. Se o agrupamento servir fins sociais, humanitarios ou 
religiosos (segundo os §§ 34 a 47 da Bundesabgabenordnung, BGBZ. 11.

0 194/ 
/1961) ou nao prossiga a obten<;ao de lucros, a quantia do dia de multa sera 
fixada entre o minimo de 2 euros e o maximo de 500 euros. 

Determina\ao da multa aplica.vel ao agrupamento 

§ 5. (1) Na determina<;ao do numero de dias de multa o tribunal ponderara 
as circunstancias atenuantes e agravantes, desde que elas nao determinem ja 
a moldura da multa. 

482 Lusfada. Direito. Lisboa, n. 0 4/5 (2007) 



Crimes de pessoas colectivas?, p . 457-483 

(2) Especialmente, o numero de dias de multa deve ser mais elevado: 

1. quanta maior for o dano ou o perigo de que o agrupamento seja res
ponsavel; 

2. quanta mais elevado for o beneficia obtido pelo agrupamento em 
consequencia do crime; 

3. quanta mais comportamentos ilicitos dos trabalhadores se tolerem ou 
facilitem. 

(3) Deve determinar-se urn menor numero de dias de multa quando: 

1. ja antes do crime o agrupamento tenha tornado precauc;6es para impe
dir tais factos ou tenha requerido do trabalhador uma conduta leal ao 
Direito; 

2. o agrupamento for unicamente responsavel por crimes cometidos pelos 
trabalhadores (§ 3, n.0 3); 

3. o agrupamento tenha contribufdo relevantemente para o esclarecimento 
do facto; 

4. o agrupamento tenha reparado as consequencias do facto; 
5. o agrupamento tenha adoptado mecanismos essenciais para impedir 

factos similares no futuro; 
6. o facto implique importantes encargos jurfdicos para o agrupamento 

ou para o seu proprietario. 

Lusiada. Direito. Lisboa, n. 0 4/5 (2007) 483 



' •, 

I 
·' 


