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RESUMO 

 

 

As sociedades modernas cada vez mais complexas impõem grandes desafios ao legislador e aos 
operadores do direito, devendo o penalista estar atento a todas estas transformações, que nem 
sempre se apresentam sadias à ciência penal. Uma destas mudanças é a responsabilidade penal da 
pessoa jurídica, instituto previsto no ordenamento brasileiro pela Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 
(Lei de Crimes Ambientais). O presente estudo foi realizado através de pesquisa histórica, com apoio 
na doutrina buscando identificar a origem de tal instituto. A pesquisa também lançou mão de 
levantamento jurisprudencial, analisando a evolução do tratamento conferido ao tema pelos Tribunais 
pátrios. Fora consultada também toda a legislação correlata, a fim de se obter uma análise ampla 
sobre a viabilidade e necessidade de tal instituto no ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, foram 
analisadas teses contrárias e favoráveis sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica, com 
apoio na doutrina nacional e internacional. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Culpabilidade penal. Pessoa jurídica. 

Crimes ambientais. Sanções penais. Sanções administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The Modern societies increasingly complex imposes great challenges legislators and law enforcement 
officers, the criminal attorney should be aware of all these changes, which do not always have to 
sound criminal science. One of these changes is the criminal liability of legal persons, provided 
institute in Brazil by Law 9605 of February 12, 1998 (Environmental Crimes Act). This study was 
conducted through historical research, supported in doctrine seeking to identify the origin of such 
institute. The survey was conducted through case law survey, analyzing the evolution of the treatment 
given to the subject by patriotic Courts. Out also consulted all the related legislation in order to obtain 
a comprehensive analysis of the feasibility and necessity of such institute in the Brazilian legal system. 
Furthermore, contrary and favorable theses on the criminal liability of legal entities were analyzed with 
the support of national and international doctrine. 

Key Words: Criminal liability of the corporations. Criminal culpability. Corporations. Environmental 
crimes. Criminal penalties. Administrative penalties. 
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1 - INTRODUÇÃO 

  

Durante a maior parte do último século, poucos debates ocorreram no âmbito 

acadêmico nacional acerca da possibilidade de se responsabilizar penalmente a 

pessoa jurídica. Este debate era desenvolvido principalmente nos países da matriz 

jurídica da “commom law”, com algumas exceções em países que adotam a matriz 

da “civil law”, como será exposto adiante, mas não era motivo de grandes 

discussões em terras tupiniquim. 

 No cenário nacional houve uma grande reviravolta com a promulgação da 

Carta Magna de 1988, sendo ali inserido dispositivo que fomentou a discussão 

acerca do tema, culminando no sistema que temos em vigor no país.  

 Já se adiantando no assunto, este tipo de responsabilização ao ente fictício 

só é cogitado no país em se tratando de responsabilização por delitos ambientais.  

Os defensores deste posicionamento justificam tal viés punitivista pela interpretação 

de determinado dispositivo constitucional. Tal argumento também é defendido por 

muitos em razão do bem jurídico que se propõe a ser defendido pela mão pesada do 

Estado, o meio ambiente, sendo utilizadas manobras para afastar anos de 

construções teóricas sólidas, flexibilização de regras e princípios, pois em se 

tratando do meio ambiente, direito fundamental do homem e uma das principais 

questões discutidas em nível mundial, afirmam que tudo pode ser feito para defendê-

lo. 

 Com a grande polêmica que gira em torno desta temática, nos últimos vinte 

anos foi construído um grande número de publicações, congressos e palestras 

acerca do tema, com manifestação de respeitáveis estudiosos se posicionando 

frente à essa problemática. Este tema está longe de ser consenso na doutrina 

nacional, mas o que se apresenta é que atualmente é possível responsabilizar 

penalmente a pessoa jurídica, pois já se manifestaram o Superior Tribunal de Justiça 

e o Supremo Tribunal Federal neste sentido.  
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 Mesmo para aqueles que defendem a irresponsabilidade penal da pessoa 

jurídica, não se pode negar que ela é uma realidade no ordenamento jurídico 

nacional, e paralelamente à crítica da existência deste instituto, é necessário 

empreender esforços de forma a garantir que tal responsabilização seja feita de 

maneira responsável, ou de forma a conter danos, não apenas danos ao meio 

ambiente, mas danos ao Direito Penal. Este ramo da ciência penal, como 

manifestação do poder punitivo estatal, e como aquele tema que já virou motivo de 

descrença no mundo todo, seja pela sua ineficiência, pela sua seletividade ou 

mesmo pela caricatura em que se tornou, neste sentido, tendo importante parcela de 

culpa os empresários morais1. 

O objetivo a ser enfrentado no presente trabalho é realizar uma análise 

acerca da responsabilidade penal da pessoa jurídica, partindo da exposição e 

comentário dos principais argumentos dos defensores deste instituto, além de uma 

análise da jurisprudência pátria acerca do tema. 

 Importante ressaltar que será utilizado o termo “RPPJ” a fim de substituir o 

termo responsabilidade penal da pessoa jurídica, tornando o presento estudo de 

leitura mais fluída e evitando repetições desnecessárias. 

 Além da análise da opinião de respeitáveis acadêmicos defensores da RPPJ, 

também serão expostos os argumentos daqueles que defendem a extinção deste 

instituto. 

 Com a máxima admiração que é devido aos estudiosos defensores deste 

instituto, o presente trabalho tentará, com o devido respeito e sinceridade 

acadêmica, demonstrar as falhas nas construções teóricas usadas como alicerces 

para este instituto.  

  Será realizada uma análise de pontos específicos desta problemática, 

julgados como fundamentais para a compreensão de como se desenvolveu a 

construção doutrinária acerca do tema no cenário nacional. 

  

                                                             
1 Termo utilizado para se referir aos detentores dos meios de comunicação de massa, aos controladores da mídia. 
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O presente estudo será realizado a partir da análise de publicações acerca do 

tema, dando destaque a livros e artigos. Com a extração dos pontos que demostram 

de forma clara os pilares aos quais se agarram os autores no estudo da 

problemática que se enfrenta. 

 Também será utilizada a consulta aos dispositivos legais que versem sobre o 

tema, de forma a tentar extrair a intenção do legislador na redação de tais 

dispositivos. Esta será uma fase direcionada ao trabalho legislativo, incluindo a 

leitura de todos os documentos e estudos utilizados pelo Congresso Nacional, 

disponibilizados para o cidadão, na edição dos dispositivos legais que regulam o 

tema. 

 A jurisprudência dos Tribunais Superiores também será utilizada como apoio 

para a confecção do presente estudo, tendo em vista as importantes decisões 

proferidas por tais órgãos, sendo responsáveis pela legitimação de tal instituto no 

ordenamento nacional, que antes de tais manifestações, sofriam ainda mais 

resistência. 

 Esta fase será realizada com a análise mais detalhada de um acórdão em 

específico, que além de manifestar novamente a aceitação do instituto, criou 

parâmetros para a aplicação desta responsabilidade. O julgado será enfrentado não 

como um resumo ou análise ponto a ponto de seu teor, mas com o destaque das 

manifestações mais importantes presentes, com o destaque de quais julgadores se 

manifestaram de forma positiva ou contrária aos mencionados pontos. 
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2- O MOTIVO DA PUNIÇÃO 

 

 Neste capítulo inicial, será realizada uma exposição acerca da função da 

pena nas mais diversas teorias sobre o assunto, a fim de se demonstrar o leque de 

motivos que os defensores da RPPJ possam usar para punir a pessoa jurídica.  

 Iniciando o estudo dos discursos oficiais da pena, fala-se da pena como 

retribuição do crime, característica do Direito Penal clássico, representando a 

imposição de um mal justo contra o mal injusto do crime, necessário para a 

realização da justiça ou restabelecimento do Direito2. 

 Juarez Cirino dos Santos afirma parecer inexplicável o fato de essa ser a 

função mais popular atribuída à pena, relacionando essa teoria da pena a suplícios e 

fogueiras medievais, concebidos para purificar a alma do condenado, acendendo o 

impulso de vingança do ser humano3. 

 O autor elenca uma série de motivos para a sobrevivência dessa 

histórica função da pena: 

Primeiro, a psicologia popular, evidentemente regida pelo talião, 
parece constituir a base antropológica da pena retributiva: a 
retaliação expressa no olho por olho, dente por dente constitui 
mecanismo comum dos seres zoológicos e, por isso, atitude 
generalizada do homem, esse zoom politikon. Segundo, a tradição 
religiosa judaico-cristã ocidental apresenta uma imagem retributivo-
vingativa da justica divina, que talvez constitua a influência cultural 
mais poderosa sobre a disposição psíquica-retributiva da psicologia 
popular — portanto, de origem mais social do que biológica.

4
 

 
 Ainda na enumeração realizada pelo supracitado autor, há a menção à 

filosofia idealista ocidental, afirmando que Kant, Hegel e Feuerbach contribuíram 

para a afirmação dessa teoria, lembrando da definição de Hegel de que o crime é a 

negação do direito e a pena é a negação da negação, sendo, portanto, uma espécie 

de reafirmação do direito, considerando esta uma antecipação de dois séculos da 

prevenção geral positiva de Jakobs5. 

                                                             
2
 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 3ª ed. – Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2008, pág. 461. 

3
 Ibidem, pág. 462. 

4
 Idem. 

5
 Ibidem, pág. 463. 
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 Juarez Cirino dos Santos lembra ainda que o discurso de retribuição está 

presente no Código Penal Brasileiro6, através da determinação constante do art. 59 

de que o juiz aplicará a pena conforme necessário e suficiente para a reprovação do 

crime. 

 Dentre as críticas realizadas pelo autor à teoria da pena em estudo, 

importante ressaltar que o Direito Penal não pode ter por objetivo realizar vinganças, 

mas deve servir para proteger os bens jurídicos mais importantes da sociedade. 

Por fim, o autor demonstra grande contribuição da superação dessa teoria 

legitimante da pena para a teoria do crime: 

A impossibilidade de demonstrar a liberdade pressuposta na culpabilidade 
determinou uma mudança na função atribuída à culpabilidade no moderno 
Direito Penal: a culpabilidade perde a antiga função de fundamento da 
pena, que legitima o poder punitivo do Estado em face do individuo, para 
assumir a função atual de limitação da pena, que garante o individuo contra 
o poder punitivo do Estado — uma mudança de sinal dotada de obvio 
significado politico.

7 

 Dando prosseguimento ao estudo das principais teorias legitimantes do poder 

punitivo, Zaffaroni e Nilo Batista8 afirmam que dentre as distintas atribuições de 

funções manifestas à pena, todas não passam de variantes da função geral de 

‘defesa social9. Eles afirmam que mesmo aquelas construções que renunciam a todo 

e qualquer conteúdo empírico ou pragmático, acabam por chegar à defesa social por 

via indireta. 

 Dentre os grupos de modelos legitimantes do poder punitivo, é possível 

separar dois grandes modelos: a) as chamadas teorias da prevenção geral, que 

pretende que o valor positivo da criminalização atue sobre os indivíduos que não 

delinquiram, que se subdivide em negativa (dissuasória) e positiva (reforçadora); e b) 

o outro grupo afirma que o referido valor atua sobre os que delinquiram, sendo por 

isso, chamadas de teoria da prevenção especial, sendo subdivididas em negativas 

(neutralizantes) e positivas (reproduzem um valor positivo na pessoa)10. 

                                                             
6
 BRASIL, Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. D.O. de 31 de dezembro de 1940. Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em 24 de março de 2016. 
7
 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 3ª ed. – Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2008, pág. 464. 

8
 ZAFFARONI, Eugênio Raul et al. Direito Penal Brasileiro: primeiro volume – Teoria Geral do Direito Penal. Rio de 

Janeiro, Revan, 2003, 3ª edição, novembro de 2006. 
9
 Ibidem, pág. 114. 

10
 Ibidem, pág. 115. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
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 A função da prevenção geral negativa pretende obter com a pena a dissuasão 

dos que não delinquiram e poderiam se sentir tentados a fazê-lo, desta forma, sua 

medida deveria ser a necessária para intimidar aqueles que poderiam vir a cometer 

delitos11. 

 Os supracitados autores apontam a seguinte crítica a esta teoria:  

No plano político e teórico essa teoria permite legitimar a imposição de 
penas sempre mais graves, porque não se consegue nunca a dissuasão 
total, como demonstra a circunstância de que os crimes continuam sendo 
praticados. Assim, o destino final desse caminho é a pena de morte para 
todos os delitos, mas não porque com ela se obtenha a dissuasão, mas sim 
porque esgota o catálogo de males crescentes com os quais se pode 
ameaçar uma pessoa.

12
 

 Outra crítica que merece ser feita a tal teoria é a de que a pena não manteria 

qualquer relação com o conteúdo do fato praticado, mas dependeria de fatos 

alheios. A lógica da dissuasão intimidatória propõe a clara utilização de uma pessoa 

como recurso ou instrumento empregado pelo estado para seus próprios fins, 

deixando a pessoa humana de ser o centro da sociedade e passando a servir como 

um meio a serviço dos fins estatais, hipótese essa que deve ser rechaçada, pois 

nega a dignidade da pessoa humana, ou mesmo, retira a própria humanidade do 

indivíduo13. 

 Diante da impossibilidade de aceitação da teoria da prevenção geral negativa 

pelas críticas apontadas, pois incompatível com o estado de direito, ganhou força, a 

emergência da teoria da prevenção geral positiva. Para essa teoria, a criminalização 

estaria fundamentada em seu efeito positivo sobre os não-criminalizados, mas desta 

vez, não para dissuadi-los pela intimidação, mas sim como produtor de consenso, 

reforçando a confiança do indivíduo no funcionamento da sociedade em geral e no 

sistema penal em particular14. 

 Ensinam os autores:  

A partir da realidade social, essa teoria se sustenta em mais dados reais 
que a anterior. Segunda ela, uma pessoa seria criminalizada porque com 
isso a opinião pública é normatizada ou renormatizada, dado ser importante 
o consenso que sustenta o sistema social. Como os crimes de “colarinho 

                                                             
11

 Ibidem, pág. 117. 
12

 Ibidem, pág. 119. 
13

 Ibidem, 120. 
14

 Ibidem, pág. 121. 
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branco” não alteram o consenso enquanto não forem percebidos como 
conflitos delituosos, sua criminalização não teria sentido.

15
. 

  

 Em uma aplicação prática, essa teoria legitimaria a prática dos operadores 

políticos em associação com os empresários morais de falsear a verdade a fim de 

que a população seja levada a crer nessa falsa realidade, com o objetivo de que não 

sejam exigidas medidas que de fato alterem o status quo da sociedade, que 

beneficiem tais entidades, ou que os indivíduos incorram em transgressão à norma. 

 Outra crítica que deve ser feita a esta teoria é que ela contribuiria para a 

seletividade do poder punitivo, através da criminalização apenas das infrações que 

mais atraíssem a atenção da sociedade, que exigiram penas eventualmente atrozes, 

através de processos inquisitoriais midiáticos, reforçando a confiança no sistema. 

 No estudo das teorias que direcionam a pena ao delinquente, tem-se a teoria 

da prevenção especial positiva, que visa legitimar o poder punitivo a partir da função 

de melhoramento do próprio infrator. Nesta teoria, estão presentes as ideologias re: 

ressocialização, reeducação, reinserção, repersonalização, reindividualização, 

reincorporação16. 

 Zaffaroni e Nilo Batista ainda realizam o seguinte apontamento:  

A partir de outro ponto de vista, a prevenção geral positiva constitui uma 
versão renovada da primária aplicação da psicanálise à explicação da 
justiça penal, levada a cabo nos anos vinte: derivaria do consenso da 
satisfação pelo castigo por parte de quem conteve suas pulsões.

17
 

 

 Os autores afirmam que as ciências sociais comprovam que a criminalização 

deteriora o apenado e que na realidade paradoxal do continente latino-americano, as 

penas não deveriam ser impostas se fosse mantida, coerentemente, esta teoria da 

pena18. 

  

 

                                                             
15

 Ibidem, pág. 122. 
16

 Ibidem, pág. 126. 
17

 Ibidem, pág. 122. 
18

 Ibidem, pag. 126. 
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 Ao tratar do olhar que esta teoria confere à pena, Zaffaroni e Nilo Btista 

afirmam:  

Não se ignora seu efeito regressivo, ao condicionar o adulto a controles 
próprios da etapa infantil ou adolescente, eximindo- das responsabilidades 
inerentes à sua idade cronológica.(..) Estas ideologias encontram-se tão 
deslegitimadas, frente aos dados da ciência social, que utilizam como 
argumento em seu favor a necessidade de serem sustentadas apenas para 
que não se caia num retribucionismo irracional, que legitime a conversão 
dos cárceres em campos de concentração

19
. 

 

 Na teoria da prevenção especial negativa, menos sútil e mais direta, a função 

da pena visa a pessoa criminalizada não para melhorá-la, mas para neutralizar seu 

potencial de prática de delitos, à custa de um mal para o próprio indivíduo, sendo ao 

mesmo tempo, um bem para a sociedade. 

 Essa teoria é utilizada quando as ideologias “re” fracassam ou são 

descartadas, apelando-se para a neutralização e eliminação.  

 Entendem os autores:  

Na realidade social, como as ideologias re sempre fracassam, a 
neutralização é somente uma pena atroz imposta por seleção arbitrária. 
Sem dúvida alguma, tem êxito preventivo especial: a morte e os demais 
impedimentos físicos são eficazes para suprimir condutas posteriores do 
mesmo sujeito.

20 

 

 Os autores afirmam que o fracasso de todas as teorias que concedem 

funções manifestas à pena levou ao surgimento das pretensas teorias 

“combinatórias”21. Essas teorias se utilizam da simultaneidade (cumpre função 

preventiva geral e especial, por exemplo) e da alternatividade funcional (se não 

cumpre uma função, cumpre outra) para justificar a aplicação da teoria da pena com 

vistas a ter maior arsenal para tentar encaixar ali os dados sociais. 

  

 Os autores, claramente desapontados, dão exemplos da chegada dessas 

teorias às legislações:  

                                                             
19

 Ibidem. 
20

 Ibidem, pág. 127. 
21

 Ibidem, pág. 140. 
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Tem (a pena) como objetivos a correção e a readaptação social do 
delinquente, assim como o cumprimento das funções preventivas em geral e 
em particular” (art. 25 do código penal boliviano); “a pena tem função 
retributiva, preventiva, protetora e ressocializadora) “(art. 12 do código penal 
colombiano). O juiz brasileiro deve graduar a pena “conforme seja 
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (art. 59 CP), 
ainda que os incidentes da execução penal devam orientar-se no sentido da 
“harmônica integração social do condenado” (art. 1º LEP).

22
 

 Segundo os autores, estas tentativas de impor, por decisão das agências 

políticas, um encerramento de debate para os intérpretes do direito penal ante a 

dissolução do respectivo discurso, conduz à arbitrariedade, pois implica propor aos 

operadores judiciais que assumam a decisão que bem lhes aprouver, 

racionalizando-a, depois, com a teoria de função manifesta que pareça mais 

adequada ao caso. 

 Os autores afirmam que desta maneira, os juízes podem impor em qualquer 

caso o máximo ou o mínimo da escala penal, pois se a culpabilidade pelo ato não for 

adequada à racionalização da pena que se pretende impor, aquela que já foi 

periculosidade; e se a prevenção especial não for útil, poderá chegar à geral, etc. 

Finalizam os autores alertando que tais combinações teórico-incoerentes em matéria 

de teoria da pena, são muitos mais autoritárias do que qualquer uma das teorias 

puras, pois somam as objeções de todas as que pretendem combinar e permitem 

escolher a pior decisão em cada caso23. 

 Para concluir o presente momento da investigação, importante realizar a 

exposição da teoria agnóstica/negativa da pena, elaborada pelo trabalho coletivo de 

Zaffaroni e Nilo Batista. Tal teoria é chamada de negativa pelo fato de negar as 

funções declaradas ou manifestas da pena criminal, expressas no discurso oficial de 

retribuição e de prevenção geral e especial24. 

 Essa teoria é também chamada de agnóstica pelo fato de renunciar à 

cognição dos objetivos ocultos da pena criminal, que seriam múltiplos e 

heterogêneos. Esse discurso aparenta ser o mais adequado para se pensar a 

sanção penal atualmente a partir da realidade da América Latina, tendo em vista os 

objetivos desta teoria de ampliar a segurança jurídica de todos os habitantes por 

meio da redução do poder punitivo do estado de polícia e simultânea ampliação do 

                                                             
22

 Ibidem. 
23

 Ibidem, pág. 140. 
24

 Ibidem, pág 108. 
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estado de direito, pelo reforço do poder das agências jurídicas, capazes de limitar, 

mas incapazes de suprimir o estado de polícia que vigora para alguns setores da 

sociedade. 
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3  – CARACTERÍSTICAS DA PESSOA JURÍDICA NO ORDENAMENTO PÁTRIO 

 

Dando prosseguimento, muito importante demonstrar a caracterização da 

pessoa jurídica no ordenamento nacional, de forma a delimitar o objeto do presente 

estudo, ou seja, a que tipo de ente poderia ser aplicada a RPPJ. 

  Apoiando-se nos ensinamentos da professora Maria Helena Diniz, tem-se a 

conceituação da pessoa jurídica como sendo uma unidade de pessoas naturais ou 

patrimônios que visa à obtenção de certas finalidades, reconhecida pela ordem 

jurídica como sujeito de direitos e obrigações25. 

 Importante destacar da lição da renomada autora, a questão da finalidade, 

que é necessária a toda pessoa jurídica. A reunião de pessoas ou de patrimônios 

deve ter um objetivo, uma razão de ser, pois não haveria motivo para que fosse 

realizado todo o trâmite para a aquisição da personalidade jurídica, se esta viesse a 

ser inócua, ou seja, manter-se inerte. 

 Apoia-se nos ensinamentos da renomada jurista novamente para trazer à 

colação a natureza jurídica da pessoa jurídica: “pela teoria da realidade das 

instituições jurídicas de Hauriou, a pessoa jurídica é uma instituição jurídica. A 

personalidade jurídica é um atributo que a ordem jurídica estatal outorga a entes que 

o merecerem”26, diz a autora. 

 Em regra, a criação deste ente não necessita de nenhuma autorização ou 

concessão, necessitando o particular apenas levar seus atos constitutivos até 

determinado órgão estatal, pois é o Estado que confere esta roupagem. 

 De acordo com o art. 45 do Código Civil de 200227, para que a pessoa jurídica 

de direito privado exista legalmente é necessário inscrever os contratos ou estatutos 

                                                             
25

 DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado/ Maria Helena Diniz – 15., ed. rev. e atul. – São Paulo : Saraiva, 2010. 
pág. 82. 
26

 ibidem, pág. 84. 
27

 BRASIL. Congresso Nacional. Código Civil.  Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Instituiu o Código Civil. D.O.U de 
11/01/2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 24 de março de 
2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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no seu registro peculiar, que irá variar a depender da atividade a ser exercida, ou 

seja, da finalidade da reunião (de pessoas ou bens). 

 O registro é necessário para que terceiros possam ter conhecimento da 

existência do ser “pessoa jurídica”, tendo acesso também a sua finalidade, de forma 

que seja possível a terceiros saberem quando está agindo a pessoa física ou está 

agindo a pessoa jurídica, por intermédio daquela pessoa física. Tal distinção é muito 

importante, pois é um dos pontos mais relevantes do presente estudo e que ainda 

será aprofundado. 

 Para fins do presente estudo (âmbito penal), será adotada a posição 

defendida pelos Professores Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona de que a melhor 

análise das disposições normativas permite a conclusão de que a inscrição do ato 

constitutivo ou do contrato social no registro competente – junta comercial, para as 

sociedades mercantis em geral; e cartório de registro civil de pessoas jurídicas, para 

as fundações, associações e sociedades civis – é condição indispensável para a 

atribuição de personalidade à pessoa jurídica28. 

 Por ser a pessoa jurídica uma ficção criada pela Lei, ela necessita de uma 

pessoa física que a represente, pois aquela por si mesma não é capaz de exprimir 

sua vontade. Esta pessoa física é denominada de “representante”, nomenclatura 

ainda muito adotada no sistema jurídica nacional, mas que vem perdendo força para 

“órgão”.  Ensinam os supracitados autores: 

Ora, por se tratar de um ente cuja personificação é decorrência da técnica 
legal, sem existência biológica ou orgânica, a pessoa jurídica, dada a sua 
estrutura exige órgãos de representação para poder atuar na órbita social. 
Em verdade, mais técnico seria falar em presentação da pessoa física. Isto 
é, por não poder atuar por si mesma, a sociedade ou a associação age, faz-
se presente, por meio das pessoas que compõem os seus órgãos sociais e 
conselhos deliberativos. Essas pessoas praticam atos como se fossem o 
próprio ente social.

29 

 O termo “representante” passa a impressão de que a pessoa jurídica é um ser 

incapaz e que este representaria a vontade do ente fictício, mas o que ocorre é que 

este é o portador da vontade da pessoa jurídica, é o seu elemento de contato com o 

mundo externo. Este entendimento é corroborado pelas lições do grande jurista 

Pontes de Miranda, que salienta:  

                                                             
28

 GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de direito civil, volume 1. Parte geral/ Pablo Stolze, Rodolfo Pamplona Filho 
– 13. Ed. – São Paulo, Saraiva, 2011, pág. 230. 
29

 Ibidem, pág. 241. 
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Se as pessoas jurídicas fossem incapazes, os atos dos seus órgãos não 
seriam seus. Ora, o que a vida nos apresenta é exatamente a atividade das 
pessoas jurídicas através de seus órgãos: os atos são seus, praticados por 
pessoas físicas

30
. 

 

 Importante ressaltar que o representante tem sua atuação limitada aos 

poderes que lhe foram outorgados pelo ente jurídico em seu ato constitutivo, nos 

termos do art. 47 do Código Civil de 200231. 

 Procurou-se apresentar de forma concisa e completa as principais 

características da pessoa jurídica, com o objetivo de dar ênfase maior a sua relação 

com o mundo externo, tendo em vista esta ser um ser abstrato. Será importante para 

o desenvolvimento do estudo sempre estar à mente a questão da finalidade da 

pessoa jurídica, sendo fundamental para a existência válida do ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado, atualizado por Vilson Rodrigues Alves, Campinas: Bookseller, 
1999, pág. 482. 
31

 BRASIL. Congresso Nacional. Código Civil.  Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Instituiu o Código Civil. D.O.U de 
11/01/2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 24 de março de 
2016. 
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4 – ORIGEM DA RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA 

  

Importante realizar uma investigação acerca da origem histórica do instituto 

objeto do presente estudo, com o objetivo de analisar o seu surgimento e 

desenvolvimento na civilização humana, bem como os fatos que ensejaram as 

mudanças no tratamento conferido à matéria. Somente uma análise do problema 

através dos tempos permite compreender melhor o que levou vários países a adotar 

esse tipo de responsabilização criminal. 

Realizando uma investigação até o direito romano, tem-se o ensinamento do 

jurista Fernando Galvão que afirma, em síntese, que o direito romano não admitiu a 

responsabilidade coletiva, com base no princípio do societas delinquere non potest32. 

 Marcelo Janini Gomes afirma que em relação a este período, tem-se que a 

principal contribuição foi a distinção entre os direitos e obrigações da corporação e de 

seus membros; a distinção realizada entre o universas e o singuli pode ser 

considerada como as raízes mais remotas da RPPJ33. A contribuição romana não 

mostra apenas a existência da responsabilidade de um ente coletivo, mas 

principalmente fornece as bases para a distinção entre responsabilidade coletiva e 

responsabilidade individual. Um exemplo desta contribuição é que o próprio direito 

romano já admitia, em certas circunstâncias, a responsabilização de uma corporação, 

como era o caso do Município. 

 O supracitado autor também faz apontamentos em relação à fase histórica da 

idade média:  

No início da Idade Média, quando as corporações começam desfrutar de 
maior importância tanto na esfera econômica quanto na política, entra em 
pauta o assunto da responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Os Estados 
começam a responder pelos excessos que cometiam contra a ordem social, 
especialmente em relação às cidades que estavam adquirindo sua 
independência.

34
 

                                                             
32

 ROCHA, Fernando A. N. Galvão da. Responsabilidade penal da pessoa jurídica – Belo Horizonte: Del Rey, 2003, 
pág.19. 
33

 GOMES, Marcelo Janini. A responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. Disponível em: < 
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3136/A-responsabilidade-penal-da-pessoa-juridica>. Acesso em 05 de julho 
de 2015. 
34

 Ibidem. 
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 Continuando a investigação da evolução histórica do instituto, o jurista 

Diógenes Junior afirma que os glosadores, ainda sem um conceito de pessoa jurídica, 

reconheciam a figura das corporações, sendo possível atribuir a essas a delinquência, 

sendo assim entendido quando, por meio da ação conjunta de seus membros, tinha 

início uma ação penalmente relevante35. 

 Lançando mão novamente dos ensinamentos do jurista Marcelo Janini Gomes, 

tem-se que a contribuição dos canonistas se deu no sentido de serem os primeiros a 

trazer a distinção do conceito jurídico de pessoa e conceito real de pessoa como ser 

humano36.  Eles foram os primeiros a distinguir a corporação de seus membros, e que 

a partir deste marco a pessoa jurídica passa a ser considerada como pessoa ficta, 

entendimento semelhante àquele da teoria da ficção do século XIX, emoldurada por 

Savigny. Realizando tal distinção, para os canonistas, a pessoa jurídica não podia 

cometer crimes. 

 Arrematando novamente os ensinamentos do jurista Diógenes Junior:  

Os pós-glosadores se filiaram à definição dos canonistas segundo o qual a 
universitas era uma pessoa ficta. Entretanto, contrariamente aos canonistas, 
admitiam a possibilidade de praticar crimes

37
. 

 Ainda seguindo os ensinamentos do supracitado autor, tem-se que no século 

XVIII, com o advento e difusão das ideias do Iluminismo e do Direito Natural, foram 

afastados os debates acerca da responsabilização penal de um ente coletivo, 

conduzindo, necessariamente à responsabilização individual38. Esta nova ideologia 

veio a extinguir as sanções às corporações e todas as referências associadas às 

punições coletivas que pudessem pôr em risco as liberdades individuais. 

 Aproximadamente 200 anos depois que o debate fora colocado em pauta 

novamente, desta vez, as ideias dos defensores da RPPJ ganharam peso, diante das 

                                                             
35

 DIÓGENES JÚNIOR, José Eliaci Nogueira. Apontamentos gerais acerca da responsabilidade penal da pessoa 
jurídica. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 100, maio 2012. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11765>. Acesso em 05 de julho de 2015. 
 
36

 GOMES, Marcelo Janini. A responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. Disponível em: < 
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3136/A-responsabilidade-penal-da-pessoa-juridica>. Acesso em 05 de julho 
de 2015. 
 
37

 DIÓGENES JÚNIOR, José Eliaci Nogueira. Apontamentos gerais acerca da responsabilidade penal da pessoa 
jurídica. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 100, maio 2012. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11765>. Acesso em 05 de julho de 2015. 
38

 Ibidem. 
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estruturais mudanças nas sociedades, que seguiram um desenvolvimento linear até 

culminar no panorama mundial que se tem hoje. 

 Neste sentido, colaciona-se o ensinamento do mestre Fernando Galvão: 

Após a Revolução Industrial, com o advento das ideias liberais e dos princípios 
individualistas, passou a dominar o entendimento da impossibilidade da 
punição da pessoa jurídica

39
. 

 Luiz Regis Prado afirma que tradicionalmente é possível distinguir o tratamento 

conferido à pessoa jurídica no âmbito penal conforme a distinção do sistema jurídico 

adotado. Os países que adotam o sistema da commom law adotam a RPPJ sem 

maiores dificuldades, enquanto os países do sistema romano-germânico, nos quais 

vigora o princípio societas delinquere non potest, admitem apenas com pouquíssimas 

exceções e sempre com muita resistência doutrinária e jurisprudencial, devido ao fato 

de seus sistemas criminais serem fundados na unidade interna de instituições e 

normas jurídicas, apresentando obstáculos dogmáticos insuperáveis.40 

 Há um consenso doutrinário de que a responsabilidade da pessoa jurídica da 

maneira como se tem hoje, com o desenho das pessoas jurídicas que é aceito 

atualmente, teve sua origem na Inglaterra, no início do século XIX. Com a grande 

importância da jurisprudência neste ordenamento jurídico, através do poder dos 

precedentes legais, a RPPJ começou a ser aplicada sem amparo em texto legal, 

sendo uma criação jurisprudencial. Neste período, a imputação penal à pessoa 

jurídica era vista como uma exceção ao princípio da irresponsabilidade, sendo 

aplicada apenas para delitos omissivos culposos (non feasance) e comissivos dolosos 

(misfeasance), conforme leciona Luiz Regis Prado41. 

 Ainda com apoio nos ensinamentos do renomado penalista, com a edição do 

Interpretation Act (1889), foi reconhecida a responsabilidade penal do ente coletivo, 

agora com previsão na legislação, que passou a considerar o termo “pessoa” 

aplicável também às pessoas jurídicas. De início, tal legislação fora aplicada 

somente para infrações punidas com sanções mais leves e de forma objetiva, ou 

seja, independentemente de culpa.  

                                                             
39

 ROCHA, Fernando A. N. Galvão da. Responsabilidade penal da pessoa jurídica – Belo Horizonte: Del Rey, 2003, 
pág.19. 
40

 PRADO, Luiz Regis, Direito Penal do  Ambiente, 3ª ed. São Paulo: RT, 2012,  pág 133. 
41

 Ibidem, pág. 134. 
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 A partir de 1940, foi largamente ampliada a aplicação de tal responsabilidade, 

alcançando infrações penais das mais diversas naturezas, v. g., estupro, homicídio, 

furto, desde que a infração penal seja compatível com a natureza de uma pessoa 

jurídica. Importante ressaltar que a responsabilização penal de tais entes é aplicada, 

via de regra, nos delitos econômicos, da segurança do trabalho, de proteção ao 

consumidor e aos delitos ambientais. 

 Para se imputar a prática de um fato punível à pessoa jurídica no sistema 

inglês, é necessária uma ação ou omissão do ser humano, apoiando-se na teoria da 

identificação (identification theory), com surgimento em 1915, na jurisprudência da 

House of Lords, alcançando a esfera criminal em 1944. 

 Importante também analisar o surgimento da RPPJ no sistema jurídico 

francês, de tradição romano-germânica. Há previsão da responsabilidade criminal do 

ente coletivo no Código Penal Francês de 1994, sendo o marco que levou ao 

desenvolvimento de tal instituto nesse ordenamento. 

 Ainda com apoio nas lições de Regis Prado, o surgimento se deu através de 

texto infraconstitucional e sem maiores resistências, devido ao fato de o princípio da 

culpabilidade não ter assento constitucional nesse ordenamento, diferentemente do 

que ocorre com os ordenamentos de Brasil, Áustria, Alemanha e Espanha. Este 

desenvolvimento se deu também pelo fato de que na França a pessoa jurídica já era 

considerada há muito tempo uma realidade jurídica, dotada de vontade coletiva 

própria.42 

 A importância de tal previsão no ordenamento francês se dá pelo fato de ser o 

primeiro país pertencente de modo integral à matriz romano-germânica a incorporar 

tal instituto e também pela sua grande influência na formação do Direito escrito 

moderno, v. g., os códigos napoleônicos e o movimento codificador. 

 No sistema francês, em consonância com o princípio constitucional da 

igualdade, toda pessoa jurídica pode ser responsabilizada, com a exceção do 

Estado e das coletividades territoriais, lembrando que na França a forma de estado é 

de Estado Unitário. 
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 Em regra, a infração penal imputada a uma pessoa jurídica também necessita 

ser imputada a uma pessoa física, através da teoria da responsabilidade por 

ricochete, apoiada em um mecanismo denominado emprunt de criminalité. 

 Em relação à aceitação da RPPJ pelo ordenamento francês, Jean Pradel 

afirma que tal mudança só se deu pelo fato de a posição majoritária da doutrina 

francesa ser favorável a que as pessoas jurídicas possam ser penalmente 

responsáveis, sendo este, antes de tudo, um elemento que pesou na decisão dos 

autores do novo Código Penal francês43. 

 O sistema francês e o sistema inglês foram os grandes responsáveis pelo 

desenvolvimento da RPPJ nos moldes como vem se desenvolvendo atualmente, 

tendo o sistema inglês a sua relevância por fazer renascer tal instituto, depois de 

quase dois séculos em que fora pouco debatido e o sistema francês por ser o 

primeiro país de matriz românico-germânica pura ao fazer a previsão legal de tal 

instituto. 

 Atualmente muitos outros países já admitem a RPPJ, v. g., Estados Unidos, 

Holanda, Portugal, Áustria, Japão, Espanha, Dinamarca, Cuba, Venezuela, 

Colômbia, Canadá, mas com a devida ressalva de que cada um desses 

ordenamentos possuem suas especificidades no tratamento da matéria. 
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5 - INCONFORMIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO DOS ENTES MORAIS 

FRENTE AO ATUAL SISTEMA PENAL. 

 

No Direito Penal Brasileiro, assim como na maioria dos ordenamentos 

jurídicos de filiação romano-germânica, tem-se a irresponsabilidade da pessoa 

jurídica como regra, apoiando-se os defensores desta tese no brocardo latino: 

societas delinquere non potest. 

 De acordo com os ensinamentos do professor Luiz Regis Prado, isto se deve 

por:  

O fundamento de tal orientação radica, essencialmente, em que se 
encontram ausentes na atividade da própria pessoa jurídica os  elementos  
seguintes:  a)  capacidade  de  ação  no  sentido  penal estrito; b) 
capacidade de culpabilidade (princípio da culpabilidade); c) capacidade de 
pena (princípio da personalidade da pena), indispensáveis à configuração 
de uma responsabilidade penal subjetiva.

44 

 Na doutrina estrangeira, o professor Klaus Tiedemann aponta também as 

dificuldades: 

(...) las dificultades dogmáticas tradicionales para acoger penalmente la 
criminalidade de las agrupaciones reside em el contenido de nociones 
fundamentales de la doctrina panal: acción, culpabilidaded, capacidade 
penal. A primera vista, la acción em Derecho Penal siempre esta ligada al 
comportamento humano, y la culpabilid, a culpa parece significar un 
reproche ético o moral que estaria excluído en el caso de las agrupaciones, 
las cuales, en excesso, no podrian ser las destinatarias, o sujeitos passivos, 
de penas criminales con su finalidad a la vez preventiva y retributiva

45
 

 A pessoa jurídica não age por si só, não tem capacidade de 

autodeterminação, todos os atos das pessoas jurídicas são executados tomando por 

empréstimo as características inerentes aos homens.  

O professor Klaus Tiedemann, defendendo a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica, leciona: 

 Si la persona moral puede concluir uncontrato, por ejemplo, de 
compraventa, es ella quiem es sujeto de obligaciones que se originan de 
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estos contratos y es ella quien puede violar esas obligaciones. Esto quiere 
decir que la persona moral puede actuar de manera antijuridica

46
 

Certo é que as pessoas jurídicas passam pelas mais diversas situações 

jurídicas, são criadas, celebram contratos, são extintas, entre outros atos, mas 

sempre por meio de pessoas humanas. Tal argumento não pode servir para 

fundamentar a RPPJ, pois tais atos estão no âmbito do direito civil ou administrativo. 

O direito penal é fundado em bases totalmente diferentes, sendo sua 

responsabilidade sempre subjetiva, com grande apelo ao elemento volitivo, a fim de 

se imputar a responsabilidade por algum ato. 

A responsabilidade penal subjetiva se encontra prevista no ordenamento 

jurídico brasileiro desde 1830, pois foi previsto no Código Criminal do Império em 

seus arts. 2º, §1º, e 3º. Atualmente, esta espécie de responsabilidade encontra-se 

prevista nos arts. 13, 18 e 19 do Código Penal Brasileiro, que prevê: 

“Art. 13 – O resultado, de que depende a existência do crime, somente é 
imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão 
sem a qual o resultado não teria ocorrido” 

Art. 18. Diz-se o crime: 

 I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-
lo; 

Crime culposo 

 II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, 
negligência ou imperícia. 

Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido 
por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. 

Art. 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o 
agente que o houver causado ao menos culposamente

47
. 

Não se pode falar em ação ou omissão de uma pessoa jurídica, pois seus 

atos sempre são praticados por uma pessoa natural. Neste mesmo sentido entende 

Heleno Fragoso, lecionando no sentido de que a ação penalmente relevante é a 

atividade humana conscientemente dirigida a um fim48. 

O penalista Julio Mirabete afirma: 
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(...) apresenta a conduta várias características , a seguir mencionadas: é um 
comportamento humano, não estando incluídos, portanto, os fatos naturais 
(raio, chuva, terremoto), os do mundo animal e os atos praticados pelas 
pessoas jurídicas

49
 

Com a exposição do entendimento dos supracitados penalistas, demonstra-se 

que é tranquilamente aceito na doutrina brasileira conceitos de ação e conduta 

totalmente inaplicáveis às pessoas jurídicas, pois é necessário que haja o poder de 

decisão pessoal entre o fazer ou o não fazer alguma coisa, ou seja, é necessário 

este atributo inerente especificamente às pessoas naturais. 

As ações da pessoa jurídica são sempre praticadas por homens e por mais 

que se afirme que determinado ato da pessoa jurídica foi realizado em seu proveito 

próprio, um representante da empresa atuou em tal ato, e se o a gente atua visando 

a obter benefício para o ente coletivo, este também tem interesse na prática de tal 

ato, seja sendo sócio da pessoa jurídica ou até mesmo um simples empregado, que 

será reconhecido positivamente pelo seu ato. 

No mesmo sentido, Francisco de Assis Toledo afirma: “Poder-se-á, pois, 

dizer, parodiando o poeta, que, no mundo social, só os seres humanos são capazes 

de ouvir e de entender as normas, portanto só eles podem cometer crimes”.50. 

O professor Luiz Regis Prado leciona:  

Esse elemento do delito – como fundamento e limite da pena – é sempre 
reprovabilidade pessoal e se decompõe em imputabilidade (capacidade de 
culpa), consciência potencial da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. 
Sobre o principal critério aventado para justificar a culpabilidade da própria 
pessoa jurídica (v.g., culpabilidade por defeito de organização), tendo em  
conta as categorias sociais (culpabilidade social), objeta-se, corretamente, 
que “a culpabilidade da pessoa coletiva nesse sentido (como já acontece 
com a sua ação) continua sendo  também uma ficção, já que a organização 
defeituosa não pode ser realizada pela própria pessoa coletiva, mas sim por 
seus dirigentes”. Isso significaria, portanto, fundamentar a culpabilidade em  
fato alheio - culpabilidade presumida -, porque a responsabilidade da 
pessoa jurídica estaria baseada na imputação do fato culpável de seu órgão 
ou representante, em uma violação flagrante do princípio da culpabilidade
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 Pontua muito bem o autor ao citar a tão conhecida “organização defeituosa”, 

que muitos autores usam para defender a RPPJ, a fim de demonstrar que o próprio 

sistema de determinado ente coletivo é propício à prática de crimes. Se a 
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organização do ente não é dotada da necessária qualidade e especialização, 

alguma pessoa física estará cometendo tal equívoco, provavelmente um dirigente ou 

o gerente responsável por um setor de risco, a título de exemplo. 

 A pessoa jurídica não é auto-organizável, ela não se desenvolve de forma 

autônoma, logo, ela não pode criar nela própria um sistema defeituoso, houve 

alguma interferência humana defeituosa que gerou tal falha. 

 No tocante à relação entre pena e pessoa jurídica, os questionamentos 

aumentam. Apoia-se nos ensinamentos de Luiz Regis Prado a partir da seguinte 

indagação:  

A pena não pode ser dirigida, em sentido estrito, às pessoas jurídicas no 
lugar das pessoas físicas que atrás delas se encontram, porque 
conceitualmente implica uma ameaça psicológica de imposição de um mal 
para o caso de quem delinquir e não se pode imaginar que a pessoa jurídica 
possa sentir o efeito de cominação psicológica alguma

52
. 

 

 Novamente, toca-se no ponto da relevância psicológica para o direito penal, 

pois a pena visa a indicar uma ameaça para o destinatário da norma, o seu objetivo 

é pressionar o agente para que não pratique determinada conduta. Desta forma, o 

melhor entendimento é no sentido de que não é possível exercer uma pressão 

psicológica sobre um ente coletivo, uma pessoa jurídica. 

 As penas são criadas, em tese, para não serem aplicadas, no mundo ideal 

para o direito penal, estas não deveriam ser aplicadas, bastando a sua existência, 

ou seja, a sua ameaoça de cominação para que as pessoas não cometam delitos 

penais. Indo além, no mundo ideal para o direito penal e para as sociedades, o 

direito penal não deveria existir. 

 Realizando um exercício cognitivo: se em determinado momento é criada uma 

lei que criminaliza determinadas atividades que muitas pessoas jurídicas praticam, a 

pessoa jurídica tem capacidade de auto-organização para reformular toda a sua 

organização interna de forma a evitar tais condutas? Os dirigentes, acionistas, entre 

outras pessoas com poder diretivo no ente coletivo que se verão pressionados 

psicologicamente e iniciarão todo um processo de reformulação do ente. 
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 A pressão teria sido exercida sobre as pessoas físicas, mas não sobre todas, 

e sim sobre aquelas pessoas naturais que gozam de poder para reorganizar o ente, 

mas se estas pessoas reorganizaram a corporação neste momento, já possuíam 

poder ou capacidade para reorganizá-la em um momento anterior. Desta forma, tais 

pessoas são as responsáveis pelos atos do ente que violem a lei, pois deram causa 

à ocorrência de tais atos, tendo em vista seu poder de direção. 

 Justificar a aplicação de uma sanção penal à pessoa jurídica sob o prisma da 

dificuldade em especificar o agente que praticou o delito, afirmando que as 

corporações atuais gozam de grande complexidade, não poderia nem ser levado ao 

debate, sob pena de se fazer um retrocesso em no mínimo 200 anos de evolução do 

direito penal. A conclusão não poderia ser outra senão a de que aqueles que 

advogam neste sentido defendem a aplicação de uma sanção penal onde não há 

conduta, ou onde a mesma não possa ser identificada. 

 Nesta linha de pensamento, se encontraria diante de um direito penal do 

resultado e não da ação, não havendo outra conclusão, senão de que os defensores 

de tal postulado vejam com bons olhos a aplicação da responsabilidade objetiva ao 

direito penal. 

 Continua a presente investigação acerca da adequação e legitimidade da 

RPJJ, neste momento, com foco na adequação constitucional de tal instituto. Muitos 

defensores da RPPJ afirmam que a sua primeira previsão constitucional está contida 

no art. 173, §5º, transcreve-se:  

§ 5.º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da 
pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às 
punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a 
ordem econômica e financeira e contra a economia popular.

53
 

 Não entende a melhor doutrina desta maneira, tendo em vista que o vocábulo 

“punição” não se aplica exclusivamente ao direito penal, mas sim a todos os ramos 

do direito, sendo possível destacar o direito administrativo sancionador, com suas 

sanções administrativas, podendo exemplificar as multas administrativas, que 

acabam por ter um poder aflitivo muito superior às sanções penais aplicáveis às 

pessoas jurídicas. 

                                                             
53

 BRASIL. Congresso Nacional. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de 05 de outubro de 1988. 
D.O.U 191-A de 05/10/1988. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. 
Acesso em 24 de março de 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm


30 
 

 

 O grande jurista René Ariel Dotti leciona neste sentido: 

Com efeito, penas patrimoniais como a perda de bens, a multa e a 
prestação social alternativa (de que é exemplo o trabalho em favor da 
comunidade) e penas restritivas de atividade, como a suspensão e a 
interdição de direitos, podem ser aplicáveis, em linha de princípio, contra a 
pessoa humana ou contra a pessoa moral. Mas, apesar dessa 
compatibilidade formal, a Constituição veda a hipótese de se levar a pessoa 
jurídica para o banco dos réus criminais.
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 O supracitado diploma traz a responsabilidade em termos gerais, não 

podendo ser interpretado de forma a instituir uma responsabilidade especial, que é a 

responsabilidade penal. 

 Se fosse a intenção do legislador instituir a RPPJ no ordenamento jurídico 

brasileiro, de maneira inédita, não usaria de um dispositivo enigmático, necessitando 

de grandes ilações para sua interpretação. 

 Sendo a intenção do legislador instituir a RPPJ, este faria da maneira mais 

clara e inequívoca possível, tendo em vista que esta seria uma previsão inédita no 

ordenamento pátrio, não teria deixado à sorte das interpretações, sendo possível 

prever que ao utilizar da supratranscrita redação, seriam geradas grandes 

divergências doutrinárias e jurisprudenciais. 

 Importante ressaltar que o dispositivo prevê que a pessoa jurídica será punida 

de acordo com a sua natureza, interpretando este dispositivo de acordo com toda a 

tradição jurídica nacional, com esta ressalva, estaria sendo afastada, de plano, a 

RPPJ. 

 Adentrando a análise do outro dispositivo constitucional utilizado como base 

para a instituição da RPPJ, transcreve-se: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 3.º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
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administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados.

55
 

 

 A interpretação literal do dispositivo pode levar o intérprete ao entendimento 

de que é admissível a responsabilidade penal dos entes coletivos por meio do 

permissivo contido no supratranscrito dispositivo. Porém, como brilhante leciona 

René Ariel Dotti, isto não fora previsto: 

(...) a melhor compreensão da norma nos leva à conclusão de que tanto a 
pessoa física como a pessoa jurídica podem responder nas ordens civil, 
administrativa e tributária pelos seus atos, mas a responsabilidade penal 
continua sendo de natureza e caráter estritamente humanos.
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 Importante destacar para início de análise que foram usados dois vocábulos 

diferentes: “condutas” e “atividades”. Sendo usado o termo conduta, que 

implicitamente importa comportamento humano, para se referir à pessoa física, e 

atividade para se referir às pessoas jurídicas, não havendo dúvida de que estes 

termos são usados tradicionalmente nesses sentidos. 

 Tendo o legislador a devida maestria de usar vocábulos diferentes para se 

referir à pessoa física e à pessoa jurídica, não se mostra razoável o entendimento 

que as espécies de sanções foram previstas de maneira coletiva, para as duas 

espécies de entes. 

 Luiz Vicente Cernicchiaro, enfatiza que a sanção penal: 

(...) está vinculada à responsabilidade pessoal (art. 5º, XLV). Hoje, dela é 
inseparável. A Constituição brasileira, portanto não afirmou a 
responsabilidade penal da pessoa jurídica, na esfera das congêneres 
contemporâneas.
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 Novamente, corroborando os respeitáveis citados doutrinadores, não foi 

prevista de maneira expressa a RPPJ, sendo necessário destacar que o legislador 

teria se utilizado de maior detalhamento, caso desejasse trazer este novo instituto à 
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ordem constitucional brasileira, desta forma, devendo o ente coletivo ser 

responsabilizado conforme as suas características. 

 Ainda na análise da adequação do instituto em comento à dogmática penal 

aceita majoritariamente pela doutrina nacional e pela legislação pátria, pode-se 

indagar a questão do local da prática do crime. 

 Dispõe o art. 6º do Estatuto Penal: ”Considera-se praticado o crime no lugar 

em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se 

produziu ou deveria produzir-se o resultado”58. Sendo a pessoa jurídica autora da 

conduta, como seria estabelecido o local da infração se esta possuísse diversos 

estabelecimentos espalhados pelo território nacional?  

 Restariam enormes desafios a fim se estabelecer os locais onde foram 

praticados os atos da suposta prática criminosa, tendo em vista que a pessoa 

jurídica não possui existência orgânica, existência física.  

 No âmbito do presente estudo, buscou-se demonstrar as principais barreiras 

dogmáticas à aplicabilidade deste novo instituto, trazendo ao estudo o 

posicionamento dos principais penalistas brasileiros do último século, responsáveis 

por inspirar a atual geração, sendo demonstrada a total inadequação da RPPJ à 

dogmática penal construída ao longo de anos direcionada para a pessoa humana, 

tendo todos os seus postulados e garantias direcionados para esta espécie de 

sujeito.  
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6 – A CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL PÁTRIA DO TEMA 

  

A Lei de Crimes Ambientais59 entrou em vigência em 1998, mas a 

jurisprudência sobre a RPPJ demorou para começar a se desenhar no cenário 

nacional, podendo este fato ser atribuído à grande dificuldade e resistência na 

aceitação deste instituto  

 Mesmo com a promulgação do referido diploma, ainda não ocorriam 

indiciamentos ou denúncias em face de pessoas jurídicas e isto não se deu pela 

falta de prática dos tipos penais previstas na Lei de Crimes Ambientais para as 

pessoas jurídicas por esses entes. Não havia as bases para a implantação de tal 

sistema no ordenamento jurídico brasileiro, não houve uma ampla discussão no 

meio jurídico, desta forma, foi revolucionada apenas a legislação e é fato notório que 

a lei por si só, nada muda. 

 Apenas alguns julgados nos juízos de primeiro grau começaram a surgir 

tratando o tema, pelos esforços de alguns magistrados. Conforme pesquisa 

realizada pelas professoras Kelly Faria de Moraes e Danyelle Jatahy Benaion60, a 

primeira condenação de uma pessoa jurídica no ordenamento nacional ocorreu na 1ª 

Vara Federal de Criciuma (SC), no ano de 2002, somente 4 anos após a edição da 

Lei de Crimes Ambientais. 

 O magistrado condenou a empresa A. J. Bez Batti Eng. Ltda. e seu diretor 

pela extração e depósito de areia sem autorização em uma área de preservação 

ambiental, às margens do Rio Urussanga, impedindo a regeneração da vegetação 

no local. (TRF4, 2003), sendo os réus condenados nas sanções dos arts. 48 e 55 da 

Lei 9605/98. A referida sentença fora mantida por unanimidade em 06 de agosto de 

2003, pelo TRF 4ª Região, julgando a apelação que fora processada sob o nº 2001. 

72.04.002225-0/SC, sendo, portanto, também a primeira condenação de uma 

pessoa jurídica em segundo grau de jurisdição. 
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Aos poucos, os tribunais começaram a enfrentar a matéria, principalmente no 

Sul do país. Exemplo disto é o julgamento do Mandado de Segurança Nº 

2002.04.01.013843-0 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Segue a ementa: 

PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME CONTRA O MEIO 
AMBIENTE. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. 
POSSIBILIDADE. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE PESSOA 
JURÍDICA. PASSAGEM DA CRIMINALIDADE INDIVIDUAL OU CLÁSSICA 
PARA OS CRIMES EMPRESARIAIS. CRIMINALIDADE DE EMPRESAS E 
DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. DIFERENÇAS. SISTEMA 
NORMATIVO REPOSITIVO E RETRIBUTIVO. IMPUTAÇÃO PENAL ÀS 
PESSOAS JURÍDICAS. CAPACIDADE DE REALIZAR A AÇÃO COM 
RELEVÂNCIA PENAL. AUTORIA DA PESSOA JURÍDICA DERIVA DA 
CAPACIDADE JURÍDICA DE TER CAUSADO UM RESULTADO 
VOLUNTARIAMENTE E COM DESACATO AO PAPEL SOCIAL IMPOSTO 
PELO SISTEMA NORMATIVO VIGENTE. POSSIBILIDADE DE A PESSOA 
JURÍDICA PRATICAR CRIMES DOLOSOS, COM DOLO DIRETO OU 
EVENTUAL, E CRIMES CULPOSOS. CULPABILIDADE LIMITADA À 
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DE QUEM DETÉM O PODER 
DECISÓRIO. FUNÇÃO DE PREVENÇÃO GERAL E ESPECIAL DA PENA. 
FALÊNCIA DA EXPERIÊNCIA PRISIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À 
COMUNIDADE. MELHORES RESULTADOS. APLICABILIDADE ÀS 
PESSOAS JURÍDICAS. VONTADE DA PESSOA JURÍDICA SE 
EXTERIORIZA PELA DECISÃO DO ADMINISTRADOR EM SEU NOME E 
NO SEU PROVEITO. PESSOA JURÍDICA PODE CONSUMAR TODOS OS 
CRIMES DEFINIDOS NOS ARTIGOS 29 E SEGUINTES DA LEI 9.605/98. 
PENAS APLICÁVEIS. CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DAS PENAS 
ALTERNATIVAS E PRESCRIÇÃO. LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE PREVISTA NOS TIPOS DA LEI 9.605/98. 
INTERROGATÓRIO NÃO DEVE SER FEITO NA PESSOA DO 
PREPOSTO. ATO DEVE SER REPETIDO NA PESSOA DO ATUAL 
DIRIGENTE. PROVA. NECESSIDADE DE REVELAR A EXISTÊNCIA DE 
UM COMANDO DO CENTRO DE DECISÃO QUE REVELE UMA AÇÃO 
FINAL DO REPRESENTANTE. INVIABILIDADE DE ANALISAR PROVAS 
EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE 
CONTRADITÓRIO. SEGURANÇA DENEGADA.”

61
  

 O tema só foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça no ano de 2005 no 

julgamento do RE 564960/SC, sob a relatoria do Ministro Gilson Dipp. Neste julgado, 

o STJ ratificou a tese da aceitabilidade da responsabilidade penal da pessoa 

jurídica. Segue a ementa:  

“CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL PRATICADO POR PESSOA JURÍDICA. 
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO ENTE COLETIVO. POSSIBILIDADE. 
PREVISÃO CONSTITUCIONAL REGULAMENTADA POR LEI FEDERAL. 
OPÇÃO POLÍTICA DO LEGISLADOR. FORMA DE PREVENÇÃO DE 
DANOS AO MEIO-AMBIENTE. CAPACIDADE DE AÇÃO. EXISTÊNCIA 
JURÍDICA. ATUAÇÃO DOS ADMINISTRADORES EM NOME E PROVEITO 
DA PESSOA JURÍDICA. CULPABILIDADE COMO RESPONSABILIDADE 
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SOCIAL. CO-RESPONSABILIDADE. PENAS ADAPTADAS À NATUREZA 
JURÍDICA DO ENTE COLETIVO. RECURSO PROVIDO.  

I. Hipótese em que pessoa jurídica de direito privado, juntamente com dois 
administradores, foi denunciada por crime ambiental, consubstanciado em 
causar poluição em leito de um rio, através de lançamento de resíduos, tais 
como, graxas, óleo, lodo, areia e produtos químicos, resultantes da 
atividade do estabelecimento comercial.  
II. A Lei ambiental, regulamentando preceito constitucional, passou a prever, 
de forma inequívoca, a possibilidade de penalização criminal das pessoas 
jurídicas por danos ao meio-ambiente.  
III. A responsabilização penal da pessoa jurídica pela prática de delitos 
ambientais advém de uma escolha política, como forma não apenas de 
punição das condutas lesivas ao meio-ambiente, mas como forma mesmo 
de prevenção geral e especial.  
IV. A imputação penal às pessoas jurídicas encontra barreiras na suposta 
incapacidade de praticarem uma ação de relevância penal, de serem 
culpáveis e de sofrerem penalidades.  
V. Se a pessoa jurídica tem existência própria no ordenamento jurídico e 
pratica atos no meio social através da atuação de seus administradores, 
poderá vir a praticar condutas típicas e, portanto, ser passível de 
responsabilização penal.  
VI. A culpabilidade, no conceito moderno, é a responsabilidade social, e a 
culpabilidade da pessoa jurídica, neste contexto, limita-se à vontade do seu 
administrador ao agir em seu nome e proveito.  
VII. A pessoa jurídica só pode ser responsabilizada quando houver 
intervenção de uma pessoa física, que atua em nome e em benefício do 
ente moral.  
VIII. 'De qualquer modo, a pessoa jurídica deve ser beneficiária direta ou 
indiretamente pela conduta praticada por decisão do seu representante 
legal ou contratual ou de seu órgão colegiado.'  
IX. A atuação do colegiado em nome e proveito da pessoa jurídica é a 
própria vontade da empresa. A co-participação prevê que todos os 
envolvidos no evento delituoso serão responsabilizados na medida se sua 
culpabilidade.  
X. A Lei Ambiental previu para as pessoas jurídicas penas autônomas de 
multas, de prestação de serviços à comunidade, restritivas de direitos, 
liquidação forçada e desconsideração da pessoa jurídica, todas adaptadas à 
sua natureza jurídica.  
XI. Não há ofensa ao princípio constitucional de que 'nenhuma pena 
passará da pessoa do condenado...', pois é incontroversa a existência de 
duas pessoas distintas: uma física - que de qualquer forma contribui para a 
prática do delito - e uma jurídica, cada qual recebendo a punição de forma 
individualizada, decorrente de sua atividade lesiva.  
XII. A denúncia oferecida contra a pessoa jurídica de direito privado deve 
ser acolhida, diante de sua legitimidade para figurar no pólo passivo da 
relação processual-penal.  
XIII. Recurso provido, nos termos do voto do Relator.”.

62
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Pode-se observar pela ementa do referido julgado que a Quinta Turma do 

STJ enfrentou amplamente o tema, debatendo sobre as mais diversas nuances do 

instituto nesta oportunidade. 

 Após o supracitado julgamento, o STJ ratificou o entendimento da 

aceitabilidade da tese da imputação penal à pessoa jurídica, sendo possível 

destacar os seguintes julgados: Recurso Especial 610114, de relatoria do Ministro 

Gilson Dipp63 e o Recurso Especial 88952864, sob a relatoria do Ministro Félix 

Fischer.  

 Importante conferir destaque ao Recurso Especial 889.528/SC, sob a relatoria 

do Ministro Félix Fischer no sentido que ele avançou ainda mais no tema, 

enfrentando a questão da necessidade da imputação penal simultânea ao ente 

moral e à pessoa física. Segue a ementa:  

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O MEIO 
AMBIENTE. DENÚNCIA REJEITADA PELO E. TRIBUNAL A QUO. 
SISTEMA OU TEORIA DA DUPLA IMPUTAÇÃO. Admite-se a 
responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes ambientais desde que 
haja a imputação simultânea do ente moral e da pessoa física que atua em 
seu nome ou em seu benefício, uma vez que "não se pode compreender a 
responsabilização do ente moral dissociada da atuação de uma pessoa 
física, que age com elemento subjetivo próprio" cf. Resp nº 564960/SC, 5ª 
Turma, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJ e 13/06/2005 (Precedentes). Recurso 
especial provido.

65
  

 O Supremo Tribunal Federal demorou a enfrentar o tema diretamente, 

prevalecendo o entendimento do STJ até então. Somente no ano de 2013 que o 

STF encarou o tema no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 548.181/PR, 

em julgamento da Primeira Turma, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber. 

 Deixando de lado a discussão acerca da possibilidade ou não da imputação 

de responsabilidade criminal à pessoa jurídica, pois esse instituto é aceito pelos 

tribunais superiores pátrios, há um importante acórdão do STF no tocante ao 

desenvolvimento do assunto. 
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 O acórdão que será analisado foi bastante importante pelo fato de ter sido 

onde o referido tribunal teve a oportunidade de demonstrar sua posição diante de 

algum dos desdobramentos teóricos da aceitação desta modalidade de imputação 

criminal, a saber, a necessidade da aplicação da teoria dupla imputação. 

 A referida teoria importa na necessidade de se imputar a prática criminosa a 

uma pessoa jurídica e a uma pessoa física de forma associada, sendo necessário, 

para os defensores da necessidade da dupla imputação, que só poderia haver 

denúncia e eventual condenação da pessoa jurídica caso também haja tal 

responsabilidade em face de no mínimo uma pessoa natural. 

 O acórdão da Suprema Corte no Recurso Extraordinário é um excelente 

material de investigação, pois cria novos contornos dentro deste contexto, em razão 

disto, debruça-se sobre ele. 

 O Recurso foi apresentado pelo Ministério Público Federal em face da pessoa 

jurídica Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS, não havendo, no momento que se 

escreve, sujeito passivo mais caricato em uma ação penal que a PETROBRAS, 

ainda mais diante de um tema tão polêmico que é o objeto deste presente estudo. 

 O acórdão afirma que é desnecessária a dupla imputação, ou seja, o STF 

afirma que não há o condicionamento da ação penal à identificação e persecução 

criminal concomitante da pessoa física. Segue a sua ementa: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. 
RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. 
CONDICIONAMENTO DA AÇÃO PENAL À IDENTIFICAÇÃO E À 
PERSECUÇÃO CONCOMITANTE DA PESSOA FÍSICA QUE NÃO 
ENCONTRA AMPARO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.” 
 
1. O art. 225, § 3º, da Constituição Federal não condiciona a 
responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à 
simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no 
âmbito da empresa. A norma constitucional não impõe a necessária dupla 
imputação. 
2. As organizações corporativas complexas da atualidade se caracterizam 
pela descentralização e distribuição de atribuições e responsabilidades, 
sendo inerentes, a esta realidade, as dificuldades para imputar o fato ilícito 
a uma pessoa concreta. 
3. Condicionar a aplicação do art. 225, §3º, da Carta Política a uma concreta 
imputação também a pessoa física implica indevida restrição da norma 
constitucional, expressa a intenção do constituinte originário não apenas de 
ampliar o alcance das sanções penais, mas também de evitar a impunidade 
pelos crimes ambientais frente às imensas dificuldades de individualização 
dos responsáveis internamente às corporações, além de reforçar a tutela do 
bem jurídico ambiental. 
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4. A identificação dos setores e agentes internos da empresa determinantes 
da produção do fato ilícito tem relevância e deve ser buscada no caso 
concreto como forma de esclarecer se esses indivíduos ou órgãos atuaram 
ou deliberaram no exercício regular de suas atribuições internas à 
sociedade, e ainda para verificar se a atuação se deu no interesse ou em 
benefício da entidade coletiva. Tal esclarecimento, relevante para fins de 
imputar determinado delito à pessoa jurídica, não se confunde, todavia, com 
subordinar a responsabilização da pessoa jurídica à responsabilização 
conjunta e cumulativa das pessoas físicas envolvidas. Em não raras 
oportunidades, as responsabilidades internas pelo fato estarão diluídas ou 
parcializadas de tal modo que não permitirão a imputação de 
responsabilidade penal individual. 
5. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte conhecida, 
provido.

66 
  

Logo na ementa, usa-se a Constituição como parâmetro para a análise dessa 

problemática, afirmando que a Carta Magna não impõe a necessidade de tal 

condicionamento. Isto é verdade, a Carta Magna não faz tal previsão e os 

legisladores atuaram muito bem a não fazer tal previsão. 

 A Constituição não deveria fazer menção a tal fato, pois isso está no campo 

do direito penal, sendo uma construção doutrinária, não cabe à Carta Magna tratar 

dos princípios do direito penal, trazer em seu corpo a teoria geral do direito penal. A 

Constituição Federal, como instrumento de garantia da liberdade que é, deve fazer 

menção à dogmática penal apenas em seu seio fundamental, a fim de garantir a 

liberdade dos indivíduos, como faz, v.g., nos incisos XXXV e XXXVI do seu art.5º67 

 Desta forma, com a máxima vênia que um estudante da graduação deve fazer 

ao analisar e tecer críticas a um acórdão da Corte Suprema, não andou bem o STF 

ao fundamentar o acórdão em tal afirmação, pois não deveria a Constituição ao 

prever a criminalização da pessoa jurídica, se assim se entender que ela fez, traçar 

toda as esferas e nuances de tal modalidade de responsabilidade criminal. 

 O acórdão busca também como fundamento de tal construção o fato de que 

diante da complexidade e descentralização de atribuições e responsabilidades, seria 

muito difícil imputar o ilícito a uma pessoa física, desta forma, tal mecanismo supriria 

tal dificuldade. 
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 Com a devida vênia que se tem ao analisar um acórdão da mais alta corte do 

país, isto não deveria servir como fundamento para essa desvinculação da ação da 

responsabilização da pessoa natural e da pessoa moral, pois partindo deste 

pressuposto, a ausência da condicionante seria como a criação de um atalho para 

uma condenação criminal. 

 

 Não é facilmente perceptível por este que escreve outra intenção a não ser a 

supracitada, que consiste no fato de tal fundamento demonstrar que a investigação 

criminal deveria ser bem elaborada para identificar fisicamente os responsáveis pelo 

suposto dano ambiental que a partir desta corrente seriam poupados muitos 

esforços na hora de se investigar eventual delito cometido pelo ente coletivo, 

chegando, indiretamente, à responsabilidade objetiva. 

 

 Outro fundamento que se extrai do referido julgado é de que a necessidade 

da dupla imputação levaria a uma interpretação restritiva do comando da Carta da 

República, afirmando que isto não poderia ser feito, pois seria uma violação à Carta 

Magna. 

 Acredita-se estar diante de situação totalmente oposta, pois no campo do 

direito penal, como ultima ratio que este é, as normas ou mandamentos de 

criminalização só podem ser interpretados restritivamente, sob pena de violação da 

liberdade das pessoas. 

 No relatório da decisão, a relatora, Ministra Rosa Weber explicita que se trata 

de Recurso Extraordinário interposto pelo Parquet federal contra acórdão da Sexta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgamento do Mandado de Segurança Nº 

16.696/PR, com a seguinte ementa: 

 
 
“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 
PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. RESPONSABILIZAÇÃO DA 
PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO 
PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. 
1. Admitida a responsabilização penal da pessoa jurídica, por força de sua 
previsão constitucional, requisita a actio poenalis, para a sua possibilidade, 
a imputação simultânea da pessoa moral e da pessoa física que, mediata 
ou imediatamente, no exercício de sua qualidade ou atribuição conferida 
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pelo estatuto social, pratique o fato-crime, atendendo-se, assim, ao princípio 
do nullum crimen sine actio humana. 
2. Excluída a imputação aos dirigentes responsáveis pelas condutas 
incriminadas, o trancamento da ação penal, relativamente à pessoa jurídica, 
é de rigor. 
3. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício” (fl. 
567).”

68
 

 

 Decidiu em conformidade com a melhor doutrina a Sexta Turma do STJ ao 

acordar em tal sentido. O STJ não entrou no mérito de permissivo constitucional ou 

não, mas enfrentou a matéria a partir da dogmática penal, atentando para um de 

seus postulados básicos, a saber, “nullum crimen sine actio humana”.  

 Com a defesa da necessidade de aplicação de tal postulado não se advoga 

que seja necessária a dupla condenação, mas ao menos, a dupla imputação, é 

necessário especificar a ação ou as ações humanas causadoras do dano e quanto a 

imposição de uma sanção à pessoa física, isto deverá ser discutido dentro de um 

processo penal. 

 Ao chegar ao Supremo Tribunal Federal, foi negado prosseguimento ao 

referido recurso pelo Ministro Menezes Direito, sob o fundamento de que a eventual 

ofensa à Constituição seria reflexa e de que a apreciação do caso demandaria a 

análise das provas. Foi interposto Agravo Regimental em face da decisão do 

Ministro Menezes Direito pelo Ministério Público Federal, desta forma, chegando o 

processo ao conhecimento da Ministra Rosa Weber. 

 A Ministra lembra a resistência de grande parte da doutrina penalista nacional 

em aceitar a responsabilização criminal da pessoa moral pelo fato de não se 

adequar aos conceitos de ação e culpabilidade da dogmática tradicional, como é 

possível ver na seguinte passagem de seu voto:  

A introdução serve também para embasar a afirmação, relevante no 
encaminhamento da conclusão sobre o tema trazido a julgamento, no 
sentido de que a finalidade da imposição de uma pena aos entes coletivos 
não pode se guiar por critérios embasados na comparação ou na pretensão 
de correlação das pessoas jurídicas com as pessoas físicas, tornando-se 
indispensável, portanto, a elaboração de novos – exclusivos ou 
conglobantes - conceitos de ação e de culpabilidade válidos para as 
pessoas jurídicas. Nessa linha, após fazer a constatação da necessidade de 
alguma readequação das bases dogmáticas do Direito Penal clássico, seja 
pela elaboração de diferentes noções de ação e de culpabilidade; seja 
fundamentando a aplicação de pena à pessoa jurídica sem a existência de 
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culpabilidade; ou ainda moldando-se um sistema de imputação específico a 
partir das características das pessoas jurídicas, Bacigalupo refere que: “el 
resultado no se puede determinar en función de los principios de imputación 
del Derecho penal individual. En esos casos el derecho penal individual se 
encuentra al final de sus posibilidades. Los elementos de responsabilidad 
del Derecho penal clássico resulta ante esta situación disfuncionales. Ante 
la pérdida de dicha racionalidad del sistema existen dos posibilidades: bien 
exigir um Derecho penal específico de las personas jurídicas o bien la 
reformuación de las categorías dogmáticas tradicionales.

69
 

 

 A Ministra, com apoio da citada doutrinadora, reconhece que os atuais 

conceitos de ação, autoria e culpabilidade não se adequam à imputação penal dos 

entes morais, mas não traz novos conceitos à tona, apenas aponta a necessidade 

de uma construção dogmática neste sentido. 

 Deve ser realizado o questionamento sobre o fato de ser possível ou sendo 

possível, se também é saudável à proteção da liberdade a criação de novas formas 

de imputação sem o embasamento da dogmática penal, como a Ministra afirma em 

seu voto, quando cita a necessidade da construção de novos conceitos, sendo estes 

conglobantes, que sirvam para os dois tipos de destinatários da norma penal, ou 

exclusivos, aplicáveis apenas às pessoas jurídicas. 

 Em regra, os postulados e princípios penais servem como forma de defender 

os destinatários da lei penal dos arbítrios do poder estatal, impondo limites à sua 

atuação, criando critérios para a aplicação da lei penal, desta forma, que limites 

existem à imputação de delitos às pessoas jurídicas? Quais os elementos 

necessários à imputação de um crime a um ente moral? 

 A Ministra não traz novos postulados penais em seu voto, como faz, a título 

de exemplo, Carlos Gomes-Jara Diez em sua obra: “A responsabilidade penal da 

pessoa jurídica e o dano ambiental”, tradução Cristina Reindolff da Motta – Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2013, onde sugere conceitos de ação e culpabilidade 

próprios para os entes coletivos. 

 A fim de demonstrar de maneira mais completa, colaciona-se importante 

trecho da conclusão do voto da Ministra: 
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Assim, em muitas situações a busca de responsabilização penal da pessoa 
jurídica, sem que o mesmo fato ilícito tenha sido atribuído a pessoa física 
precisamente identificada, poderá decorrer de uma quase impossibilidade 
prática de comprovar a responsabilidade humana no interior da corporação, 
ante divisão horizontal e vertical de atribuições; ou de uma reconhecida 
amenização das culpas individuais, em face da complexidade estrutural e 
orgânica do funcionamento e das deliberações do ente moral, levando a um 
abrandamento de responsabilidades pessoais a ponto de a colaboração de 
cada pessoa física tornar-se diluída no processo de imputação. Por esses 
motivos, a Constituição Federal de 1988 (art. 225, § 3º) permite a apenação 
da pessoa jurídica sem que, necessariamente, se atribua o mesmo fato 
delituoso à pessoa física, bastando que fique demonstrado que o ilícito 
decorreu de deliberações ou atos cometidos por indivíduos ou órgãos 
vinculados à empresa, no exercício regular de suas atribuições internas à 
sociedade, enquanto comportamentos aceitos pela pessoa jurídica, 
concernentes à sua atuação social ordinária; e ainda que tal atuação tenha 
se realizado no interesse ou em benefício da entidade coletiva.

70
. 

 

 Com a passagem acima colacionada, a Ministra sintetiza seu voto e 

demonstra o seu entendimento em relação a que tipo de ato pode ser entendido 

como ato da pessoa jurídica, demonstrando determinado refinamento na atribuição 

dos atos ao ente coletivo. 

 O voto da relatora é seguido pelo Ministro Roberto Barroso e pelo Ministro 

Dias Toffoli sem maiores digressões, formando-se a maioria no julgamento, 

realizado na Primeira Turma do STF, mas divergem da relatora os Ministros Marco 

Aurélio e Luiz Fux. 

 Importante trazer a colação excerto do voto do Ministro Marco Aurélio: 

Presidente, não se discute, no caso, responsabilidade civil, administrativa, 
trabalhista – que também é civil – ou eleitoral – que também é civil. Discute-
se responsabilidade penal. E é estreme de dúvidas que não está em jogo a 
extensão da ordem, implementada quanto ao Presidente da Petrobras, ao 
superintendente. Já não se terá, nesta ação penal, tal como proposta, uma 
pessoa natural como acusada, mas, mesmo assim, placita-se persecução 
que envolve sanção a alcançar a liberdade de ir e vir. Fico a imaginar, uma 
vez selada a culpa da Petrobras, quem será escalado para cumprir a pena! 
Continuo convencido de que estamos gastando vela com um péssimo 
defunto. Tenho, para mim, que, por mais que potencialize o preceito do 
artigo 225 da Constituição Federal, quanto à responsabilidade penal das 
pessoas naturais e das pessoas jurídicas, não é dado, diante das balizas 
objetivas e subjetivas da persecução criminal, concluir vulnerado esse 
preceito.

71
. 

 
 Importante apontamento do Ministro em relação à pena cominada ao tipo 

penal em que foi denunciada a ré, que prevê pena de reclusão e pena de multa. 

                                                             
70

BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 548181, Relatora Ministra Rosa Weber, 2013. Disponível em 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7087018>. Acesso em 7 de março de 2016. 
71

 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 548181, Relatora Ministra Rosa Weber, 2013. Disponível em 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7087018>. Acesso em 7 de março de 2016. 



43 
 

 

Obviamente, só poderia ser aplicada a pena de multa ao ente coletivo, pela 

impossibilidade lógica de se encarcerar uma pessoa jurídica. 

 Tal apontamento do Ministro Marco Aurélio causou reflexão em relação à 

prescrição do crime, que não esta no centro do estudo, mas fora debatido no 

acórdão em estudo. Discutiu-se se teria ocorrido a prescrição, ocorrendo debate se 

deveria ser considerado o prazo de oito ou doze anos, ocorrendo tal variação devido 

à possibilidade da caracterização da modalidade qualificada do crime. 

 O Código Penal brasileiro prevê em seu art. 11472 que a pena de multa 

prescreve em 2 (dois) anos, quando a multa for a única pena cominada e no caso de 

ser estabelecida conjuntamente com pena privativa de liberdade, prescrevera com 

esta. Ocorre que não é possível aplicar pena privativa de liberdade a uma pessoa 

jurídica, logo, deve ser levado em consideração que a pena aplicável é tão somente 

a de multa, levando ao raciocínio de que a prescrição para o crime teria ocorrido no 

prazo de dois anos.  

 Tal raciocínio não fora suscitado pelos ministros nos debates que iniciaram o 

julgamento do feito, não se sabendo até o presente momento se ocorreria tal 

acolhimento pelos tribunais pátrios, tampouco fora observado posicionamento da 

doutrina em relação a tal fato. 

 O Ministro Luiz Fux fundamenta seu voto no magistério dos doutrinadores 

Luiz Regis Prado, Miguel Reale Junior, René Ariel Dotti, Cezar Roberto Bittencourt e 

Alberto Silva Franco, destacando que tais autores entendem que o art. 225, §3º da 

Constituição da República73 não criou a responsabilidade penal da pessoa jurídica, 

tendo imposto apenas sanções administrativas às pessoas jurídicas. 

 Importante colacionar pequeno excerto do voto do eminente Ministro pela 

relevância de seu conteúdo:  

Além disso, segundo uma síntese da opinião desses autores, o artigo 5º, 
inciso XLV, traz o princípio da pessoalidade da pena, o que vedaria 
qualquer exegese que fizesse incidir a responsabilidade penal na pessoa 
jurídica. 
O Professor Barbosa Moreira, com aquela sua ironia fina para explicar a 
legitimatio ad causam, dizia: "as pessoas jurídicas não comem, não 
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bebem, não amam." Isso segundo ele dizia. Então, esse autores afirmam 
ainda que seria uma forma de responsabilidade penal objetiva. E, por fim, 
ressaltam que a pena tem um caráter ressocializador, algo absolutamente 
impossível de ser alcançado em relação às pessoas jurídicas.

74
. 

 

 Brilhante e sempre atual a citação do Professor Barbosa Moreira trazida pelo 

Ministro Luiz Fux, de igual relevância também atentar para o perigo da 

responsabilidade penal objetiva que ele menciona. 

 Sendo estes os principais argumentos trazidos à tona no referido julgamento 

do STF, foi possível demonstrar os fundamentos da decisão do STF em negar o 

debatido condicionamento ou a teoria da dupla imputação. Sendo possível 

demonstrar o entendimento dos Ministros que participaram do julgamento do feito, 

com o entendimento mais denso da Ministra Rosa Weber, pelo fato de ter sido 

designada relatora do Agravo Regimental. 

 

 A divergência entre o STJ e o STF perdurou até 2015, quando as turmas do 

STJ pacificaram o entendimento de que não se aplica mais a teoria da dupla 

imputação. Colaciona-se recente julgado que traz à tona este novo entendimento:  

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA POR 
CRIME AMBIENTAL: DESNECESSIDADE DE DUPLA IMPUTAÇÃO 
CONCOMITANTE À PESSOA FÍSICA E À PESSOA JURÍDICA. 1. 
Conforme orientação da 1ª Turma do STF, “O art. 225, § 3º, da Constituição 
Federal não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por 
crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física em tese 
responsável no âmbito da empresa. A norma constitucional não impõe a 
necessária dupla imputação.” (RE 548181, Relatora Min. ROSA WEBER, 
Primeira Turma, julgado em 6/8/2013, acórdão eletrônico DJe-213, divulg. 
29/10/2014, public. 30/10/2014). 2. Tem-se, assim, que é possível a 
responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais 
independentemente da responsabilização concomitante da pessoa 
física que agia em seu nome. Precedentes desta Corte. 3. A 
personalidade fictícia atribuída à pessoa jurídica não pode servir de artifício 
para a prática de condutas espúrias por parte das pessoas naturais 
responsáveis pela sua condução. 4. Recurso ordinário a que se nega 
provimento.” (sem grifo no original).
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 Desta forma, resta demonstrado que os Tribunais Superiores aceitam 

pacificamente a RPPJ, inclusive, vindo a pacificar no último ano, o entendimento 

relativo à não aplicação da teoria da dupla imputação. 
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7 - DESNECESSIDADE DA RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA 

JURÍDICA ANTE A EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTOS LEGAIS APTOS A GERAR 

OS EFEITOS DESEJADOS COM ESTA ESPÉCIE DE RESPONSABILIZAÇÃO. 

 

Conforme já foi exposto no decorrer do presente estudo, a RPPJ enfrenta 

grandes resistências, pois ainda não encontra bases teóricas suficientes para a sua 

aplicação, seja por não existir um modelo dogmático-penal próprio para este novo 

instituto ou pelo fato de não se adequar a dogmática penal clássica. 

 Esta deficiência de regras especiais para tal espécie de imputação pode 

acabar prejudicando ainda mais o já prejudicado Direito Penal, aproximando ainda 

mais a sua falência, se esta ainda não ocorreu. Os malabarismos usados por alguns 

doutrinadores e julgadores apresentam grande risco à toda a dogmática penal 

construída através de séculos, que especialmente nas últimas décadas vem tendo a 

importante função de impor freios ao poder punitivo estatal. 

 Apesar de este trabalho ter como temática a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica, esta ferramenta não se apresenta como a melhor solução para os 

atos lesivos à coletividade praticados por agentes das grandes empresas. Os atos 

lesivos por estas entidades não devem ficar impunes, mas entende-se que a política 

pública necessária para a prevenção da prática de tais atos não está no ramo do 

direito penal. 

 O Direito Penal nunca conseguiu e não consegue oferecer soluções 

adequadas para os conflitos que tradicionalmente é levado a resolver, a partir disto 

deve-se realizar uma indagação: Um sistema que nunca resolveu os seus conflitos 

de séculos, será capaz de resolver novos conflitos dotados de grande 

complexidade? A resposta mais razoável para tal adequação é negativa. 

 A esfera criminal é apenas uma dentre todas as esferas punitivas do Estado, 

apresentando-se como a mais grave e menos efetiva, tendo em vista suas grandes 

contradições históricas. Deve-se também atentar para o princípio da ultima ratio ou 
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da intervenção mínima que deve nortear toda a produção legislativa e aplicação da 

lei penal. 

 O referido princípio reforça o caráter fragmentário, bem como a natureza 

subsidiária do direito penal, informando que o Direito Penal só deve atuar quando 

todos os outros ramos do Direito falharem, devido à gravidade de sua intervenção, 

através das penas. 

 Importante trazer o entendimento do grande professor Cezar Roberto 

Bitencourt: 

O princípio da intervenção mínima, também conhecido como ultima ratio, 
orienta e limita o poder incriminador do Estado, preconizando que a 
criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário 
para a proteção de determinado bem jurídico. Se outras formas de sanções 
ou outros meios de controle social revelarem-se suficientes para a tutela 
desse bem, a sua criminalização será inadequada e desnecessária. Se para 
o restabelecimento da ordem jurídica forem suficientes medidas civis ou 
administrativas, são estas que devem ser empregadas e não as penais. Por 
isso, o direito penal deve ser a ultima ratio, isto é, deve atuar somente 
quando os demais ramos do direito revelarem-se incapazes de dar a tutela 
devida a bens relevantes na vida do indivíduo e da própria sociedade

76
. 

 Após a demonstração de que o Direito Penal só deve atuar quando todos os 

demais ramos não se mostrarem suficientes para a resolução do conflito, é 

necessário apontar em qual sentido se deve caminhar. Tendo em vista que no 

ordenamento jurídico nacional só há a previsão da RPPJ para os crimes ambientais 

e atentando para o fato de que o Estado que deve tutelar o meio ambiente, pois este 

é um direito difuso, ou seja, titularizado por toda a coletividade, o ramo que se 

apresenta mais adequado é o direito administrativo. 

 Como já fora apontado no presente estudo, todas as penas aplicáveis às 

pessoas jurídicas terão caráter patrimonial, sendo indiferente se consistir em uma 

multa, proibição de contratar com a administração pública ou uma pena restritiva de 

direitos. Se as pessoas jurídicas a quem são direcionadas a legislação penal, em 

especial aquelas que desenvolvem atividade mercantil, trabalham pela obtenção do 

lucro, nada mais óbvio que as suas penas sejam uma redução do seu patrimônio, 

um sofrimento para os seus sócios, com a diminuição dos seus ganhos. 

 Como não é possível inferir outro caráter de pena a ser imposta a uma 

pessoa jurídica que não importe em um decréscimo patrimonial, mesmo que 
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indiretamente, o direito administrativo se apresenta como ramo suficientemente 

dotado dos mecanismos necessários para evitar a prática de determinadas condutas 

danosas pelas pessoas jurídicas. 

 A própria Lei 9605/9877 (Lei de Crimes Ambientais) destina um capítulo às 

Infrações Administrativas, trazendo sanções que serão aplicadas às ações ou 

omissões que violem as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e 

recuperação do meio ambiente, conforme assevera o caput do seu art. 70 (nota de 

rodapé). 

 O art. 7278 da referida Lei traz as sanções administrativas:  

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes 
sanções, observado o disposto no art. 6º: 

I - advertência; 

II - multa simples; 

III - multa diária; 

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, 
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer 
natureza utilizados na infração; 

V - destruição ou inutilização do produto; 

VI - suspensão de venda e fabricação do produto; 

VII - embargo de obra ou atividade; 

VIII - demolição de obra; 

IX - suspensão parcial ou total de atividades; 

X – (VETADO) 

XI - restritiva de direitos. 

 Importante trazer novamente à colação as penas que serão aplicadas às 

pessoas jurídicas conforme previsão do mesmo diploma legal: 

Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente 
às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no art. 3º, são: 

I - multa; 
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II - restritivas de direitos; 

III - prestação de serviços à comunidade.
79

 

 As penas previstas para as pessoas jurídicas também estão previstas no 

capítulo destinado às sanções administrativas, tal fato demonstra a desnecessidade 

da responsabilização penal da pessoa jurídica para atingir os fins pretendidos com 

este instituto. 

 É inegável que uma sanção penal poderá tornar contornos muito mais graves 

que uma sanção administrativa, tais como as penas privativas de liberdade, a 

suspensão dos direitos políticos, entre outros exemplos, mas ao tratar de uma 

pessoa jurídica, não é possível encontrar uma pena que não poderia ser aplicada 

através de uma sanção administrativa. 

 Feitas estas observações, muitas pessoas realizariam o questionamento 

acerca da necessidade de despenalização da pessoa jurídica, tendo em vista que a 

solução apresentada seria a aplicação das mesmas sanções, mas revestidas de 

caráter administrativo. Como já fora explicitado no presente estudo, os riscos 

gerados pela RPPJ são muito relevantes para o direito penal, atentando contra 

séculos de construções dogmáticas que visam frear o poder punitivo estatal. 

 O desenvolvimento de tal instituto acabaria por alterar o sistema de 

culpabilidade, ação, imputação, podendo vir a permitir que tais retrocessos 

contaminem também a responsabilização penal da pessoa física, pois as medidas 

atentatórias às liberdades sempre vão surgindo devagar, a passos calmos, minando 

as liberdades e garantias individuais pouco a pouco. 

 Importante ressaltar que se tem ciência de que as instâncias administrativas e 

penais são independentes, podendo uma empresa, a título de exemplo, sofrer uma 

condenação de multa na instância administrativa e na instância penal. Mas qual 

seria a verdadeira necessidade de tal fato? Se a intenção é provocar um decréscimo 

patrimonial, por que não se pode aplica-lo tão somente na instância administrativa? 

Necessário fazer também a devida ressalva de que não se pretende aqui defender 
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exorbitantes multas administrativas, prezando-se sempre pela razoabilidade da 

aplicação das sanções. 

 Outro instrumento existente de defesa do meio ambiente e que deve ser 

trazido ao estudo é o da ação civil pública como instrumento de defesa do meio 

ambiente. A Lei 7347/8580 disciplina a Ação Civil Pública de responsabilidade pelos 

danos causados ao meio-ambiente, entre outros bens jurídicos que também serão 

protegidos por este instrumento. 

 Um ponto importante da Ação Civil Pública em defesa do meio ambiente está 

presente no art. 3º da Lei 7347/85: “Art. 3º - A ação civil poderá ter por objeto a 

condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”81 

Sendo uma ação de caráter civil, é possível a condenação da entidade ao 

cumprimento de uma obrigação de não fazer, o que não se observa na esfera penal 

ou na esfera administrativa, o que apresenta um grande poder de persuasão no 

sentido de fazerem com que as empresas adotem novas práticas que não coloquem 

em risco o meio ambiente. 

 Foram citados dois exemplos de instrumentos que se utilizados corretamente 

e com a participação da população, no acompanhamento e cobrança dos entes que 

gozam da titularidade para promover tais procedimentos, podem ser muito mais 

efetivos à defesa do meio ambiente que à aplicação de sanções penais às pessoas 

jurídicas. 

 Ressalta-se que não se afirma que os instrumentos já existentes na legislação 

são suficientes para a tutela do meio ambiente no país, mas apenas buscou-se 

apontar que são dois importantes instrumentos que têm o poder muito maior de 

evitais tais danos que a aplicação de pena ao ente moral, e sem correr o risco de 

desnaturação de tudo um sistema penal que visa garantir à liberdade dos indivíduos. 
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8 - CONCLUSÃO 

   

 

O presente estudo teve o objetivo de fazer uma análise geral sobre a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica desde o seu surgimento até os dias de 

hoje, com uma análise crítica de seus fundamentos e de sua viabilidade prática. É 

inegável que a RPPJ já é uma realidade no ordenamento jurídico nacional, tendo em 

vista a sua aceitação pela jurisprudência conforme demonstrado no trabalho, desta 

forma, todas as críticas dirigidas a elas foram realizadas com a ciência deste fato. 

 As críticas formuladas com o apoio da dogmática penal serviram para 

demonstrar a falta de embasamento técnico que envolve o tema, demonstrando a 

grande precipitação que fora realizada com a aceitação deste instituto, 

especialmente no país, mesmo diante de um discutido dispositivo constitucional que 

teria permitido, para alguns, até ordenado a instauração da RPPJ no ordenamento 

nacional. 

 Buscou-se demonstrar a construção jurisprudencial do tema no país, 

mostrando que os julgados acerca do tema demoraram a surgir e ainda não muitos, 

podendo ser interpretado positivamente. O STF analisou diretamente o tema apenas 

uma vez, em julgamento realizado por uma Turma, e nesta oportunidade, com a 

devida vênia, não decidiu em conformidade com a melhor doutrina. Espera-se 

ansiosamente pela oportunidade do Plenário do STF apreciar tal questão, mas 

adianta-se que não se nutre grandes esperanças no sentido do Plenário rejeitar a 

constitucionalidade de tal instituto. 

 A pesquisa doutrinária realizada teve como resultado que os penalistas que 

em regra têm alinhamento garantista têm se mostrando contrários à RPPJ, apesar 

de esta já ser uma realidade no ordenamento nacional. Por outro lado, os 

constitucionalistas, em regra, defendem a constitucionalidade da RPPJ a partir da 
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interpretação dos dois dispositivos constitucionais que supostamente tratam do 

tema. 

 Ao final da pesquisa, buscou-se apresentar soluções que demonstrassem a 

desnecessidade da RPPJ, apresentando-se duas alternativas já existentes e que de 

pronto supririam o pretende tal instituto. O Direito Penal com todos seus problemas e 

contradições não goza de credibilidade e capacidade para se alargar ainda mais, 

contaminando ainda mais um ordenamento jurídico que vê no Direito Penal a 

solução para todos os seus problemas. 

 Muito oportuna se faz a transcrição do grande e sempre genial professor 

Eugenio Raul Zaffaroni:  

O açougueiro era um homem que tinha uma loja de carnes, com facas, 
facões e todas essas coisas necessárias para o seu comércio. Um certo dia, 
alguém fez uma brincadeira e pôs vários cartazes de outras empresas na 
porta do açougue, onde se lia: ´Banco do Brasil`, ´Agência de Viagens`, 
´Consultório Médico`, ´Farmácia`. O açougueiro, então, começou a ser 
visitado por outros fregueses que lhe pediam pacotes turísticos para a Nova 
Zelândia, queriam depositar dinheiro em uma conta, queixavam-se de dor 
de estômago, etc. O açougueiro, sensatamente, respondia: ´Não sei, sou 
um simples açougueiro. Você tem que ir para um outro lugar, consultar 
outras pessoas`. E os fregueses, então, se enojavam: ´Como é que você 
está oferecendo um serviço, têm cartazes em sua loja que oferecem algo e 
depois não presta o serviço oferecido?`. Então, o açougueiro começou a 
enlouquecer e a pensar que realmente ele era capaz de vender pacotes 
para a Nova Zelândia, fazer o trabalho de um bancário, resolver problemas 
de estômago, etc. E, mais tarde, tornando-se ainda mais louco, e começou 
a fazer todas aquelas coisas que ele não podia e não tinha capacidade para 
fazer, e os clientes acabavam com buracos no estômago, outros perdendo 
todas as suas economias, etc. Mas, se os fregueses também ficassem 
loucos e passassem novamente a procurá-lo e a repetir as mesmas coisas, 
o açougueiro acabaria realmente convencido que tinha a responsabilidade 
de resolver tudo.” Concluiu, então, o Mestre portenho e Juiz da Suprema 
Corte Argentina: “Bem, eu acho que isto aconteceu e continua acontecendo 
com o penalista. Colocam-nos responsabilidade em tudo.
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 Encerra-se o presente estudo com esta brilhante parábola do grande mestre 

digno não de admiração, mas sim de inspiração. A RPPJ é apenas mais um dos 

problemas que o açougueiro terá que resolver, mas não tem capacidade para tal, o 

futuro disto é possível de se prever... e melhor seria se fossem buracos no estômago 

ou passagens perdidas. 
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