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CURSO DE OUTONO 

DIREITO PENAL DA PESSOA COLECTIVA 

              6 a 27 Outubro de 2014 

PROGRAMA 
  
Sessão 1 – Responsabilidade penal da pessoa coletiva e dos seus dirigentes: fundamentos e limites 
– Moderadora: Prof. Doutora Maria Fernanda Palma (dia 6 de Outubro) 

1. Intervenção de abertura: Prof. Doutora Maria Fernanda Palma  

2. Responsabilidade penal das pessoas coletivas: fundamentos, critérios e limites – Prof. 
Doutora Teresa Quintela de Brito  

3. Responsabilidade individual dos dirigentes das pessoas coletivas: fundamentos, 
critérios e limites - Prof. Doutora Helena Morão  

Sessão 2 – Responsabilidade penal da pessoa coletiva e dos seus dirigentes: questões dogmáticas 
– Moderador: Mestre Rui Patrício (dia 9 de Outubro) 

1. Imputação, justificação e desculpa do facto da pessoa coletiva – Prof. Doutora Teresa 
Quintela de Brito.  

2. Responsabilidade dos titulares de órgãos e representantes como atuantes em lugar da 
pessoa coletiva (art. 12.º do CP) – Prof. Doutora Helena Morão 

3. Responsabilidade solidária e subsidiária dos dirigentes por multas não pagas em que 
foram condenadas as pessoas coletivas: casos, critérios e respetiva 
constitucionalidade – Mestre João Matos Viana 

Sessão 3 – Organização empresarial, gestão fiscal e responsabilidade penal da pessoa coletiva – 
Moderador: Prof. Doutor Paulo de Sousa Mendes (dia 13 de Outubro)  

1. A responsabilidade penal em grupos de empresas: situações e critérios de atribuição 
de responsabilidade penal à filial e/ou à empresa-mãe de um grupo – Prof. Doutora 
Teresa Quintela de Brito  

2. Responsabilidade penal da pessoa coletiva em caso de extinção, fusão, cisão ou 
reestruturação de empresas – Mestre Rui Patrício 

3. Planeamento fiscal e responsabilidade criminal – Prof. Doutor Augusto Silva Dias  
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Sessão 4 – Aspetos processuais da responsabilização penal da pessoa coletiva – Moderador: Dr. 
Paulo Sá e Cunha - Fórum Penal (dia 16 de Outubro) 

1. A pessoa coletiva como arguida no processo penal – Prof. Doutor Germano Marques 
Silva  
 

2. O facto imputável à pessoa coletiva e suas repercussões no objeto do processo – Prof. 
Doutor Germano Marques Silva  

 
3. Responsabilidade penal das pessoas coletivas e estratégia processual – Dr. Carlos 

Pinto de Abreu  

Sessão 5 - Responsabilidade penal da pessoa coletiva e a crise económico-financeira do presente  - 
Moderador: Prof. Doutor Augusto Silva Dias (dia 20 de Outubro) 

4. Responsabilidade penal das agências de rating – Mestre Inês Ferreira Leite 
 

5. Crise financeira: infidelidade (art.224º) e abuso de confiança (art.205ª) de dirigentes de 
topo de instituições de crédito e sociedades financeiras – Mestre João Matos Viana  

 
6. Crise financeira: insolvência (arts. 227º e 228º do CP) de instituições de crédito e 

sociedades financeiras – Prof. Doutora Carlota Pizarro de Almeida 
 

Sessão 6 – Responsabilidade contraordenacional da pessoa coletiva – Moderadora: Prof. Doutora 
Teresa Quintela de Brito (dia 23 de Outubro). 

7.  A jurisprudência do Tribunal Constitucional sobre responsabilidade 
contraordenacional da pessoa coletiva – Prof. Doutor Miguel Prata Roque 
 

8. Responsabilidade contraordenacional da pessoa coletiva: fundamentos; comparação 
com a responsabilidade criminal – Prof. Doutora Alexandra Vilela  

 
9. Responsabilidade contraordenacional das empresas na Lei da Concorrência e o 

regime da clemência – Prof. Doutor Paulo de Sousa Mendes  
 

Sessão 7 – A responsabilidade penal da pessoa coletiva e os mecanismos de “compliance” – 
Moderador: Prof. Doutor Augusto Silva Dias (dia 27 de Outubro) 

10. A prevenção do ilícito no seio das empresas: criação de mecanismos de compliance – 
Dr.ª Filipa Marques Júnior 
 

11. A relevância dos mecanismos de compliance na responsabilização penal das pessoas 
coletivas e seus dirigentes – Prof. Doutora Teresa Quintela de Brito/Mestre João 
Gouveia de Caires  
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CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO 

 

Carga horária: 151 horas -- parte letiva: 21 horas; projeto de trabalho escrito e investigação 
orientada: 20 horas; relatório; 110 horas. 

Período letivo: 6 a 27 de outubro de 2014 

Horário: segundas-feiras e quintas-feiras, 18:00 horas – 21:00 horas.  

Local: FDUL em sala a designar 

Regime de frequência: Número mínimo de presenças nas aulas, para efeitos de emissão de 
certificado de frequência: 4 presenças em 7 das sessões previstas, independentemente de 
apresentação de justificação. 

Regime de avaliação (optativo): entrega de um trabalho escrito de 30 páginas no máximo – no 
texto, letra 12, garamond, espaço e meio; em notas, letra 10, garamond, 1 espaço. O trabalho deve 
ser apresentado até ao dia 22 de dezembro de 2014 e será orientado e avaliado pelo docente que 
tiver sido orador na aula em que o tema do trabalho foi exposto. As classificações serão divulgadas 
no início de janeiro de 2015. Entrega de certificado de aproveitamento. Cfr. condições de inscrição 
no regime de avaliação do Curso na ficha de inscrição. 

Número mínimo de inscritos para iniciar o curso: 25 

Inscrição e propinas: 

- Propina geral: 600 Euros, que podem ser pagos em duas prestações iguais (300 Euros). A primeira 
prestação deverá ser paga no ato da inscrição e a segunda até à data da primeira sessão do Curso.   
- Pagamento inicial a pronto: desconto de 10% sobre o valor da propina geral: 540 Euros.   
- Propina especial para Advogados e Advogados-estagiários inscritos no CDL-OA, Auditores de 
Justiça do CEJ, Associados doo SMMP, Polícias e Funcionários da PJ, Membros do Ministério 
Público do Rio Grande do Sul (Brasil), em caso de pagamento a pronto no ato de inscrição: 
desconto de 33% sobre o valor da propina geral: 400 Euros.   
- Propina especial para alunos finalistas da licenciatura em Direito no ano letivo 2014-2015 e 
licenciados em Direito no ano letivo 2013-2014: desconto de 50% sobre o valor da propina geral: 
300 Euros.   
- Aulas e conferências avulsas: aceitam-se inscrições em aulas ou conferências avulsas mediante o 
pagamento de 100 Euros por sessão, aula ou conferência, sendo essa participação certificada.  
- Estes descontos não são cumuláveis e dependem da entrega de um documento comprovativo da 
situação respetiva. 
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Notas:  
 

 O Programa pode ser objeto de alterações pontuais.  

 O início do curso pode ser adiado, observando-se, em qualquer caso, os tempos letivos e o 
calendário escolar 2014-2015. 

 As intervenções serão seguidas debate.  

 O IDPCC reserva-se o direito de alterar o horário, em situações imprevistas estranhas à 
Coordenação do Curso. 

 Número mínimo de inscrições, para se iniciar o Curso: 25. 

 Estes números poderão ser revistos pela Direção do IDPCC. 

 Caso o Curso não se realize, serão devolvidas as propinas pagas. 
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