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Abstract: In the scope of criminal liability of legal entities, this article aims to understand the 
construction and proof of their full intent. Therefore, analyzing various doctrinal contributions, 
we argue that the construction of the full intent of the legal person is not different at all from 
that of the singular individual, just an adaptation to the corporate personality. Thus, we use 
the collective knowledge, which will be interpreted in the light of the organizational-corporate 
system of the legal person. On the other hand, in the scope of the proof of full intent, this has to 
be factually proven, once again resorting to corporate reality. Essential in the study of this issue 
is judgment no. 250/2006 of the Constitutional Court.
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1. INTRODUÇÃO
Antes de mais importa abordar, de forma muito sucinta, o fundamento da 
responsabilização penal das pessoas coletivas, uma vez que estas “não são mais 
que meros conceitos jurídicos”1. Nesta medida, são entes jurídicos que existem 
através das pessoas singulares que os integram. Nas palavras de Paulo Pinto 
de Albuquerque, “as pessoas coletivas e entidades comparadas são fruto da vontade 
de homens e, nessa medida, podem constituir um objeto de censura ético-penal. Não 
se trata de uma responsabilidade por facto de outrem, mas antes de uma verdadeira 

* O presente artigo corresponde, essencialmente, ao texto apresentado pela autora no âmbito da disciplina 
Direito Penal IV, durante o curso de mestrado profissionalizante em ciências jurídico-forenses da Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, no ano de 2016, sob orientação da Professora Doutora Teresa 
Quintela de Brito.

1 Silva, 1997: 84.
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responsabilidade autónoma e distinta da responsabilidade dos concretos homens e 
mulheres que compõem a pessoa coletiva…”2.

No entendimento de Teresa Quintela De Brito, à partida, qualquer facto 
penal poderá ser cometido através de uma organização, organização de que é 
titular a pessoa coletiva “e que, por meio das pessoas que nela exercem uma posição 
de liderança, determinou os elementos essenciais do crime através de condições crimó-
genas de estruturação ou funcionamento e/ou de uma filosofia de atuação que contesta 
a vigência do Direito Penal”3. Este será também o âmago da responsabilização 
penal das pessoas coletivas.

Ora, na medida em que as pessoas coletivas são penalmente responsáveis, 
importa assim, atendendo às suas especificidades face às pessoas singulares, 
demonstrar quais os critérios para aferir o dolo, isto é, como se apreende a 
vontade e conhecimento da pessoa coletiva? É a esta pergunta que nos pro-
pomos responder.

O dolo é entendido pela doutrina como o conhecimento e vontade de 
realização do tipo objetivo do ilícito. O problema da delimitação da conduta 
dolosa através do conhecimento e vontade fundamenta-se na lógica preven-
tiva da proteção dos bens jurídicos , o dolo estará necessariamente associado 
à intencionalidade. Como nos ensina Figueiredo Dias4, para a afirmação 
do dolo é necessário que o agente conheça, saiba e represente corretamente 
ou tenha consciência das circunstâncias do facto que preenche um tipo de 
ilícito. Assim, como poderemos afirmar que uma pessoa coletiva, que não 
existe no plano físico, tem conhecimento ou vontade em realizar determinado  
tipo ilícito?

2. IMPUTAÇÃO SUBJETIVA DAS PESSOAS COLETIVAS 
A imputação subjetiva pode ser a título de dolo ou de negligência. Afirmar-se-á 
o dolo quando o agente tiver conhecimento e vontade de realização do tipo 
objetivo do ilícito (cfr. art. 14.º do Código Penal), e afirmar-se-á a negligência 
quando o agente não representou como possível a realização do tipo legal ou 
não chegou sequer a representar a possibilidade da sua verificação (cfr. art. 15.º 
do Código Penal).

2 Albuquerque, 2008: 81.

3 Brito, 2010: 46.

4 Dias, 2007: 351.
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O dolo vem sendo caracterizado através de dois elementos: elemento inte-
lectual e elemento volitivo, que se traduzem em “representar e querer a realização 
do tipo”5. De acordo com o entendimento de Maria Fernanda Palma6,“a ideia 
subjacente é a de que a forma específica de vontade correspondente ao dolo requer 
um certo nível de consciência ou conhecimento do facto descrito na lei penal e ainda 
uma determinada posição afetiva ou emocional perante esse facto”. E, como já foi 
dito, não poderá deixar de se identificar o comportamento doloso com uma 
certa noção de intencionalidade, como explica Maria Fernanda Palma, “um 
total afastamento entre dolo e intencionalidade (…) preteriria absolutamente uma 
responsabilidade penal de culpa”7.

Assim, para aferir a imputação subjetiva, há que afirmar a vontade e inten-
cionalidade do agente, neste caso, da pessoa coletiva. Esta vontade, para José 
De Oliveira Ascensão8, não se descobre, é normativamente construída. Na 
construção da vontade coletiva, o conhecimento ou a vontade do agente físico é 
apenas um dos elementos a valorar, podendo os conhecimentos reais das pessoas 
singulares não corresponder à vontade funcional da pessoa coletiva. Germano 
Marques Da Silva9, por sua vez, constrói a vontade e a culpa da pessoa coletiva 
com base na pluralidade de vontades e culpas dos titulares dos órgãos, rele-
vando, portanto, a vontade do órgão que vincula a Sociedade e não as vontades 
particulares de cada um dos membros desse órgão, isto porque a lei se refere às 
infrações cometidas pelos órgãos da pessoa coletiva e não às infrações come-
tidas pelos respetivos titulares. Quanto a esta tese, Teresa Quintela De Brito10 
chama a atenção para o facto de a mesma, por importar para o Direito Penal 
os critérios jurídico-civis de construção da vontade coletiva, não ter em conta 
que (i) o facto punível raramente consiste numa mera deliberação do conselho 
de administração, e (ii) pode ser praticado por representantes em posição de 
liderança ou por pessoas com autoridade para exercer o controlo da atividade, 
sem que o mesmo esteja sustentado por uma qualquer deliberação do órgão 
representativo da pessoa jurídica.

5 Palma, 2013: 97.

6 Palma, 2011: ponto 2.

7 Palma, 2013: 99.

8 Brito, 2013: 1050.

9 Silva, 2009.

10 Brito, 2013: 1051, nota 2370.
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Maria Fernanda Palma11, por sua vez, entende que o dolo típico não depende 
tanto de um ato de vontade consciente do agente, mas sim de uma atribuição 
objetiva de significado a um dado contexto de ação, em termos de linguagem 
social da intencionalidade e das suas formas, motivo pelo qual se admite o 
recurso a critérios de experiência comum, desde que devidamente identificados, 
para demonstrar que a conduta do agente, naquelas circunstâncias, correspon-
deu a uma verdadeira deliberação de realização do facto típico. E será assim, 
desde logo, porque se a afirmação do dolo dependesse da prova da “vontade 
consciente do agente”, essa mesma comprovação tornar-se-ia quase impossível, 
com efeito, de que forma se provaria um estado de espírito?

Deste modo, o elemento volitivo da pessoa jurídica, tal como da pessoa sin-
gular, constrói-se normativamente, a partir de “critérios sociais de identificação 
dos modos de comportamento voluntário” aplicados ao contexto da ação. Todavia, 
como adverte Adán Nieto Martín, “a normativização dos elementos subjetivos e 
o recurso à prova indiciária não supõem o desaparecimento do substrato psíquico da 
responsabilidade, nem a objetivação do dolo”12, assunto que trataremos em sede 
de prova do dolo coletivo.

Por outro lado, quanto ao elemento intelectual, Maria Fernanda Palma13 
considera que este deverá ser considerado globalmente, isto é, não apenas como 
o conhecimento do facto, ou a sua representação, mas como o “reconhecimento de 
si, da sua racionalidade e experiência anterior ao agir”. Para a Professora, apenasa 
“a substância psicológica do comportamento do agente, reveladora de que ele deu de 
si mesmo ao ato”14 cumpre a função que a representação e o conhecimento têm 
enquanto critérios de efetiva motivação pela norma.

A imputação subjetiva do ente coletivo construir-se-á, como identifica Teresa 
Quintela De Brito15, a partir do resultado da valoração do conhecimento, formal 
e informal, comprovado ao nível do setor em que o facto coletivo se verificou, 
e da interpretação das circunstâncias objetivo-coletivas do facto punível à luz 
da linguagem social dos motivos e da intencionalidade.

Para se afirmar o dolo coletivo é, por isso, necessário adotar um método de 
observação “subjetivo-coletivo”, baseado no corporate knowledge e na corporate 

11 Brito, 2013: 1053.

12 Brito, 2013: 1054.

13 Palma, 2011: Ponto 2.

14 Palma, 2011: Ponto 6.

15 Brito, 2013: 1054.
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conscience. Assim, a afirmação do dolo coletivo «depende do conhecimento detido, 
não exatamente ao nível das secções/departamentos “ocupados com a prática do facto”, 
mas no plano da direção dessas secções/departamentos», isto porque, por um lado, 
apenas a direção pode vincular a sociedade, e, por outro lado, apenas a direção 
tem o efetivo domínio das medidas de organização e gestão coletiva que pode-
riam evitar o cometimento do tipo ilícito, detendo assim o domínio coletivo da 
organização, e como nos ensina Teresa Quintela De Brito, o domínio coletivo 
da organização para a execução do facto é o que constitui o fundamento mate-
rial de punição das pessoas jurídicas16. No entanto, Teresa Quintela De Brito 
alerta que “o domínio do facto tem de deixar de entender-se como domínio da ação 
típica por parte de quem a executa corporalmente (…) O domínio do facto tem 
de transvertir-se em domínio social-normativo do acontecimento típico, já presente 
na autoria mediata e na autoria por comissão por omissão”17.

Quanto ao necessário conhecimento detido pelos centros de liderança e 
órgãos, reitere-se que, conforme entendimento de Maria Fernanda Palma, o 
elemento intelectual – conhecimento – deverá ser interpretado no “sentido de 
comportamento reconhecível para o agente de acordo com os seus arquivos mentais 
e a sua consciência de si”18. No plano das pessoas singulares, esta consideração 
significa “que o agente viveu o seu comportamento como a conduta descrita no tipo 
legal de crime, de acordo com a sua experiência prévia e os quadros cognitivos atua-
lizáveis de que dispõe”.19-20 Desta forma, estaremos perante uma espécie de “dolo 
vivido”21. Estabelecendo um paralelo entre as pessoas singulares e as pessoas 
coletivas, no plano destas últimas, poderemos assim afirmar que o elemento 
intelectual não se aferirá através do conhecimento detido pelos centros de 
liderança e órgãos num determinado momento histórico, mas sim de acordo 
com a já referida “linguagem social dos motivos e das formas de intencionali-
dade”, através da sua forma de atuação, do seu modus operandi (que será feito da 

16 Brito, 2013: 1057.

17 Brito, 2012: 164-165.

18 Palma, 2011: ponto 2.

19 Palma, 2011: ponto 2.

20 Como se afirma em Palma, 2011: nos atos volitivos nem sempre existe uma fase de consciência ou 
representação, que por sua vez, originará a ação; o que está em causa é “um processamento de fenómenos 
de adaptação à realidade que seleciona representações armazenadas no cérebro como meio de resposta 
aos estímulos exteriores”.

21 Este “dolo vivido” não se confunde com o dolo in re ipsa, isto é, com a configuração de dolo como 
comportamento exterior observável.
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sinergia das condutas dos dirigentes, órgãos e centros de liderança do ente22), 
da sua “consciência de si”.

A verificação do elemento intelectual do dolo, no plano das pessoas coletivas, 
afere-se, como já ficou dito, no âmbito dos centros de liderança e órgãos por-
que são estes que condicionam as ações da coletividade, “somente os dirigentes 
da organização (ou de um dos seus sectores) se encontram em uma posição jurídica 
de dever idêntica à do «dono do negócio» (embora restrita ao seu âmbito de 
responsabilidade pessoal), graças aos poderes e competências fácticas que o 
titular da organização lhe atribuiu (expressa ou tacitamente) e por eles efeti-
vamente exercidas”23. O conhecimento ou desconhecimento do facto típico, 
relevante para a afirmação do dolo, tem de se verificar nos referidos dirigentes, 
sem que esse conhecimento se confunda com o dolo da pessoa coletiva. Na 
perspetiva da pessoa coletiva, afirmar-se-á o dolo considerando, simultanea-
mente, “o conhecimento (i) detido pelo(s) líder(es) autor(es) do facto típico [artigo 
11.º, n.º 2, alínea a)], ou (ii) acumulado ao nível da direção do(s) setor(es) em que 
o facto punível ocorreu [alínea b)], bem como (iii) de outros dos órgãos ou centros 
de liderança funcionalmente “envolvidos” na respetiva prática [artigo 11.º, n.º 4]. 
Conhecimento que, como se disse, deverá confrontar-se com a valoração à luz (i) das 
concretas circunstâncias de tal facto, e (ii) da interpretação permitida, desse contexto 
de ação, pela linguagem social dos motivos e das formas de intencionalidade”24.

Ainda assim, ressalva-se que, em sede de imputação subjetiva, os contributos 
dos líderes (ou órgãos e centros de liderança) coletivos terão de ser sempre 
prestados no interesse coletivo, conforme a exigência legal do artigo 11.º,  
n.ºs 2 e 6, do Código Penal. Sublinhe-se que ser cometida “no interesse cole-
tivo” significa que a infração afigurar-se-á “objetivamente modelada, nos seus 
elementos, pelas condições crimógenas de organização ou funcionamento da pessoa 
jurídica e/ou pela sua filosofia de atuação jurídica e económica”25.

Mais se diga que o dolo coletivo não pressupõe automaticamente o dolo 
do dirigente que atuou no interesse da pessoa jurídica, uma vez que o dolo 
coletivo não se baseia apenas no conhecimento detido por esse dirigente, mas 
também na “valoração das circunstâncias objetivo-coletivas da prática do crime 

22 Conforme entendimento de Brito, 2013: 1061.

23 Brito, 2010: 55.

24 Brito, 2013: 1058.

25 Brito, 2010: 57.
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à luz da linguagem social dos motivos, da intencionalidade e das suas formas”26. 
Acresce qu, a individualidade da pessoa coletiva penalmente responsável e a 
irredutibilidade da pessoa singular à pessoa coletiva obstam à transferência do 
dolo da pessoa física para a pessoa coletiva, bem como, vice-versa.

Considerando o supra exposto e todos os contributos doutrinários, poderemos 
concluir que para se afirmar o dolo da pessoa coletiva há que atender a duas 
realidades: (i) por um lado, o conhecimento detido pelos centros de liderança 
e órgãos, sendo que este deve ser considerado numa perspetiva global, não 
circunscrito a um determinado momento histórico mas sim tendo em conta 
o seu modus operandi; no entanto, não nos basta para afirmar o dolo, verificar o 
conhecimento, será necessário, por outro lado, (ii) valorar as concretas circuns-
tâncias à luz da “linguagem social dos motivos e da intencionalidade das suas 
formas”, e para aferir esta segunda realidade teremos, como já ficou dito, de 
recorrer a critérios de experiência comum, devida e previamente identificados.

Portanto, nunca estaremos perante uma total normativização do dolo ou da 
negligência, sendo sempre necessário recorrer aos conhecimentos individuais 
de quem prestou o contributo para o facto típico. Desta forma, o conhecimento 
coletivo é constituído pela agregação dos “saberes” individuais, determinados 
pelo concreto sistema organizativo-corporativo da pessoa coletiva27.

3. PROVA DO DOLO DA PESSOA COLETIVA
O dolo da pessoa coletiva tem de ser factualmente provado, da mesma forma 
que o dolo da pessoa singular. Não poderá ser presumido com base na atuação 
do dirigente e no pressuposto do seu conhecimento dos deveres jurídicos que 
recaem sobre os líderes da organização.

Na prova do dolo da pessoa coletiva, como na prova do dolo da pessoa 
singular, tratar-se-á de reconstruir significativo-normativamente a posição de 
vontade do agente (coletivo ou singular) perante o facto típico por ele realizado, 
e nessa reconstrução atender-se-á (i) às regras de experiência comum, (ii) à 
experiência anterior do agente e aos “quadros cognitivos atualizáveis” de que 
o agente dispõe, (iii) à interpretação dos critérios sociais de identificação dos 
modos de comportamento voluntário, e (iv) às normas jurídico-penais que 
definem os vários tipos de dolo (art. 14.º do Código Penal)28.

26 Brito, 2013: 1061.

27 Brito, 2013: 1065.

28 Brito, 2013: 1070-1071.
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Relativamente à interpretação dos critérios sociais, esta efetiva-se através 
de juízos de inferência, uma vez que o dolo, enquanto realidade do mundo 
interior do agente, a menos que seja pelo mesmo afirmado, só se poderá aferir 
com recurso à formulação de juízos de inferência e na presença de circunstan-
cialismos objetivos, dotados de idoneidade e concludência necessários para 
revelar o nível de representação do agente.

O Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 643/2009 estabelece a distin-
ção entre o recurso a juízos de inferência para a prova do dolo e a presunção 
do dolo. Nesse sentido afirma que “ao invés do que se sustenta, tal construção 
não assenta numa «grosseira presunção do dolo», nem esconde qualquer forma de 
responsabilização «meramente objetiva» do titular do dever de garante. Trata-se, 
outrossim, do estabelecimento da base factual em que o dolo assenta através da con-
sideração de elementos de prova indiciária ou circunstancial, obtida através dos 
chamados juízos de inferência”29. 

Desta forma, o recurso à prova indiciária para a afirmação do dolo não 
revelado pelo agent, não implica a objetivação do elemento subjetivo através 
da sua redução a determinados factos que indicariam automaticamente o dolo. 
Naturalmente existe o risco de o recurso à prova indiciária em relação aos ele-
mentos subjetivos converter os indícios em regras de prova, mas para que tal 
não aconteça a reconstituição significativo-normativa da posição de vontade 
do agente tem de considerar a averiguação humana e juridicamente possível 
da sua experiência prévia e dos quadros cognitivos atualizáveis de que dispõe, 
em vez de tomar como padrão a “empresa média”30. 

Muito relevante no tema da prova do dolo coletivo é também o Acórdão 
do Tribunal n.º 250/2006, cuja análise se realizará de seguida.

4. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL N.º 250/2006
Esta decisão do Tribunal Constitucional é, como já se disse, bastante relevante 
para o estudo da prova do dolo coletivo.

Depois do Acórdão n.º 423/2004, também do Tribunal Constitucional, 
que aplicou aos partidos políticos coimas pelas infrações cometidas por estes 
em matéria de financiamento e organização contabilística, no ano de 2001, 
foi determinada a continuação dos autos com vista ao Ministério Público que 
veio, posteriormente, promover a responsabilização pessoal dos dirigentes dos 

29 Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 643/2009.

30 Brito, 2013: 1076.
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mesmos partidos políticos. E é sobre a responsabilidade pessoal dos dirigentes 
que versa o Acórdão n.º 250/2006.

Particularmente relevante no Acórdão n.º 250/2006 é a análise da respon-
sabilidade pessoal dos dirigentes do PPD/PSD e dos dirigentes do PS. Muito 
sucintamente, quanto aos dirigentes do PPD/PSD, as infrações em causa foram 
a ausência de contas abrangendo todo o universo partidário e a incompletude do 
inventário do património do Partido, durante o ano de 2001. Os dirigentes cuja 
eventual responsabilidade penal estava em análise eram o Secretário-Geral e o 
Secretário-Geral Adjunto para a área financeira, uma vez que, de acordo com 
os estatutos do Partido, estes eram os responsáveis pela elaboração e submissão 
à Comissão Política Nacional das contas e do orçamento do Partido. Os argui-
dos defenderam-se alegando a inadequação e imperfeição dos regulamentes 
financeiros. No entanto, foi considerado que os arguidos não podiam ignorar, 
e não ignoravam, enquanto dirigentes do Partido, a indispensabilidade de o 
Partido possuir contabilidade que incluísse todo o universo das suas estruturas 
e atividade, motivo pelo qual não se poderia, assim, deixar de se lhes imputar 
a correspondente falta a título doloso.

No que respeita aos dirigentes do PS, as infrações em causa consistiam na 
ausência de contas abrangendo todo o universo partidário, na incompletude 
do inventário do património do Partido e na ocorrência de situações de ilegal 
angariação de fundos, durante o ano de 2001. Deveriam, por isso, ser res-
ponsabilizados pela prática das referidas infrações os membros da Comissão 
Nacional de Fiscalização Económica e Financeira (CNEF) do PS, uma vez 
que, estatutariamente, este órgão era responsável por assegurar e fiscalizar a 
exatidão das contas, a atualização e veracidade do inventário dos bens e a lega-
lidade e conformidade aos Estatutos da gestão administrativa e financeira do 
Partido. Os arguidos defenderam-se alegando que o CNEF tinha uma função 
meramente consultiva e escassa atividade no âmbito do controlo das contas. 
Porém, o Tribunal considerou que, por não terem adotado as providências 
adequadas para que as contas de 2001 abrangessem o universo do Partido e o 
inventário de bens estivesse devidamente organizado e atualizado, os arguidos 
participaram, com dolo, no cometimento das infrações, uma vez que as impo-
sições legais infringidas reportavam-se a aspetos estruturantes e essenciais do 
financiamento e organização das contas dos partidos, e tais aspetos, pelo seu 
relevo, não poderiam ter escapado ao controlo dos titulares do órgão a que 
estava cometido o controlo e fiscalização da atividade financeira e patrimonial 
do Partido.
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Maria Fernanda Palma votou vencida neste Acórdão, na parte em que deci-
diu condenar estes dirigentes pelas supra identificadas infrações.

A razão da divergência prendeu-se com a convicção da Professora de que 
“não foi efetivamente apurada a culpa dolosa, não tendo sido efetivada a sua prova, 
a qual exclusivamente justificaria a responsabilidade pessoal por culpa dos arguidos, 
em face da lei”31.

Defendeu a Professora que, uma vez que se tratava de infrações consistentes 
na violação de deveres, as mesmas não deixavam de pressupor uma relação de 
“domínio” efetivo dos agentes sobre a verificação das irregularidades em causa, e 
dessa forma, não se poderia reduzir o apuramento da concreta responsabilidade 
ao apuramento da função estatutariamente definida, sem dar qualquer relevância 
à demonstração do concreto poder desses agentes. Tanto os dirigentes do PPD/
PSD como os dirigentes do PS invocaram circunstâncias capazes de diminuir 
o efetivo domínio destes sobre o cumprimento dos deveres violados – no caso 
do PPD/PSD a inadequação e imperfeição dos regulamentos financeiros, os 
quais plausivelmente poderiam ser inadequados para o funcionamento das 
estruturas descentralizadas e para reunir os elementos necessários à consolidação 
das contas do Partido; no caso do PS, a função fundamentalmente consultiva 
do órgão e a escassa atividade da estrutura de controlo das contas. Ora, estes 
argumentos, no entendimento da Professora, “suscitam desde logo uma dúvida 
razoável sobre o efetivo domínio pessoal dos arguidos sobre a violação dos deveres 
de prestação regular de contas pelos respetivos partidos”.

A Professora chamou a atenção para o facto de, embora tendo subscrito o 
Acórdão daquele Tribunal que imputou aos Partidos a que os arguidos per-
tencem a responsabilidade contraordenacional a título de dolo, desse facto não 
derivou automaticamente a responsabilidade pessoal dos dirigentes também 
a título de dolo: “o facto de o partido, como um todo organizacional, poder ser res-
ponsável a título de dolo pelo conjunto de omissões, deficiências e irregularidades na 
prestação das contas, apenas significa que uma organização que tem condições de se 
autodisciplinar e organizar para cumprir a lei – neste caso, a lei em cuja elaboração 
ela própria colaborou através dos seus representantes parlamentares e da sua vontade 
política – decidiu não o fazer através de uma inércia ou ausência de vontade coletiva 
para evitar aquele desfecho”. Quando se entra no domínio da responsabilidade 
pessoal dos dirigentes é essencial demonstrar o domínio concreto sobre a orga-
nização, não bastando presumi-lo através da investidura formal de determinadas 

31 Declaração de Voto de Maria Fernanda Palma, Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 250/2006.
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funções. De igual modo, no plano das pessoas coletivas mostra-se essencial, 
para a responsabilização penal do ente jurídico, demonstrar o “domínio da 
organização para a execução do facto típico”32, nos termos já referidos. Acresce 
que é necessário demonstrar a representação do agente sobre a relação entre 
a sua conduta e o evento final, a violação dos deveres de prestação de contas.

No Acórdão sub judice não se mostrou provado o dolo, antes foi presumido 
através de ilações que se basearam em argumentos de possibilidade, sem com-
provação factual, fundamentado na organização interna do Partido, na efetiva 
capacidade de controlo sobre a entidade jurídica dos dirigentes e na capacidade 
destes para a disciplinarem para o cumprimento da lei. Consequentemente, 
como identificou a Professora Fernanda Palma, o Acórdão assumiu uma lógica 
de dolus in re ipsa, derivando o dolo da ação. Desta forma, a omissão ou insu-
ficiência da ação devida prova o dolo e a investidura formal de determinadas 
funções, neste caso pelos Estatutos partidários, exprimiu a possibilidade de 
representação da infração, o dolo. Mas como a Professora alerta, “conhecimento 
da possibilidade e possibilidade de conhecimento são coisas bem diversas”.

Para poder afirmar-se o dolo ter-se-ia sempre de demonstrar, ainda que 
recorrendo a critérios de experiência comum identificados, que os arguidos 
representaram a sua participação pessoal no incumprimento da lei, mais ainda, 
ter-se-ia de demonstrar que a omissão dos agentes teria consubstanciado uma 
verdadeira deliberação de realização do facto típico como consequência, neces-
sária ou possível, da sua conduta.

A Professora conclui dizendo que “uma simplificação que prescinda da prova 
de todos os elementos do dolo, incluindo o emocional (mesmo que esta seja apenas a 
atitude de indiferença relativamente ao dever jurídico) não está fundamentada na lei 
nem muito menos é justificada por argumentos de eventual neutralidade ética destas 
condutas”. O Acórdão em análise criaria a possibilidade de uma progressiva 
e subtil perspetiva de responsabilidade objetiva, o que não se poderá aceitar.

5. CONCLUSÃO
Aqui chegados, importa agora tentar conjugar as ideias mais relevantes quanto 
a este tema.

Desde já diga-se que o fundamento para o dolo coletivo é o facto de uma 
pessoa coletiva, como um todo organizacional, enquanto organização que 
tem condições de se autodisciplinar e organizar para cumprir a lei, decidiu 

32 Figura cunhada em Silva, 2008: 184 e ss.
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não o fazer através de uma inércia ou ausência de vontade coletiva para evitar 
aquele desfecho.

Respondendo agora à questão levantada na Introdução: como poderemos 
afirmar que uma pessoa coletiva, não existente no plano físico, tem conheci-
mento ou vontade em realizar determinado tipo ilícito?

Parece-nos que a afirmação do dolo da pessoa coletiva não é assim tão dife-
rente da construção do dolo da pessoa singular, naturalmente obedecendo a 
outras especificidades, desde logo pelo facto de a pessoa coletiva não existir 
no plano físico, mas quanto a este aspeto, como já se disse, a pessoa coletiva 
existe e atua através das pessoas singulares que a compõem, isto é, através dos 
seus dirigentes (centros de liderança e órgãos). Consequentemente, a vontade 
e conhecimento da pessoa coletiva afere-se partindo do conhecimento desses 
mesmos sujeitos. Como já ficou dito, considerando que são os dirigentes que 
condicionam as ações da coletividade, o conhecimento ou desconhecimento do 
facto típico, relevante para a afirmação do dolo, tem de se verificar nesses diri-
gentes, sem que esse conhecimento se confunda com o dolo da pessoa coletiva.

A construção do dolo da pessoa coletiva, à semelhança do que se verifica 
quanto à pessoa singular, constrói-se normativamente, a partir dos “critérios 
sociais de identificação dos modos de comportamento voluntário”, releva a 
prova do conhecimento acumulado, através de vias formais e informais de 
comunicação, ao nível do setor em que o facto típico ocorreu, confrontado com 
a linguagem social da intencionalidade e das suas formas. Efetivamente, releva 
o conhecimento organizativo, independente, coletivo ou sistémico da pessoa 
coletiva. Todavia esse conhecimento não implica automaticamente o dolo do 
ente jurídico. O referido dolo corresponderá à atribuição significativo-normativa, 
considerando a interpretação das circunstâncias objetivas-coletivas da prática 
do facto, uma vez mais, à luz da linguagem social da intencionalidade3333.

Quanto à prova deste dolo, quando o mesmo não seja afirmado pelo agente, 
recorrer-se-á à prova indiciária ou circunstancial, à semelhança do que acon-
tece na pessoa singular.

Conforme entendeu o Tribunal Constitucional, a afirmação do dolo faz-
-se com recurso a juízos de inferência, perante circunstancialismos objetivos, 
dotados de idoneidade e concludência necessários a revelá-lo. Desta forma, 
não se trata de um “dolo presumido” uma vez que será considerado, na recons-
tituição significativo-normativa da posição do agente, a averiguação humana 

33 Assim, Brito, 2013: 1061.
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e juridicamente possível da sua experiência prévia e dos quadros cognitivos 
atualizáveis de que dispõe.

Em suma, parece-nos que o modo de aferir e provar oo dolo da pessoa coletiva 
não é substancialmente diferente da construção do dolo da pessoa singular, o 
que se verifica é uma adaptação dos mesmos pressupostos (“representar e que-
rer a realização do tipo”) à realidade organizativo-corporativa do ente coletivo.
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