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RESUMO 

 

Neste trabalho apresentamos o instituto da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Num 

primeiro momento, são analisados os argumentos contrários e favoráveis à aplicação do 

instituto, considerando os desafios da dogmática penal clássica frente às necessidades 

impostas pela nova dinâmica social, em que se insere a pessoa jurídica como campo fértil ao 

cometimento de delitos. Posteriormente, passa-se à análise da implantação do instituto no 

ordenamento jurídico brasileiro, pela previsão constitucional e legal. Por fim, são 

apresentados dois julgados de nossos Tribunais Superiores, ilustrando a forma de aplicação do 

instituto na prática forense brasileira. 

 

Palavras-chave: responsabilidade penal da pessoa jurídica; dogmática penal clássica; lei de 

crimes ambientais; teoria da dupla imputação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A doutrina costuma explorar o tema de direitos fundamentais em segmentos: as 

dimensões ou gerações de direitos fundamentais. A primeira dimensão engloba os direitos 

civis e políticos, marcada pela não intervenção do Estado na liberdade individual. Em segunda 

dimensão, fala-se nos direitos sociais, econômicos e culturais, quando se busca um Estado 

ativo na realização do bem-estar social. O desenvolvimento da terceira geração, ao longo do 

século XX, é composto pelos direitos de solidariedade e fraternidade, em que há a 

preocupação com os interesses difusos.  

Nesta última categoria encaixa-se o direito ao meio ambiente, pelo qual se busca o 

bem-estar da coletividade por meio de seu equilíbrio e conservação para as presentes e futuras 

gerações, conforme o artigo 225 da Constituição Federal de 1988. 

Neste diapasão, é possível afirmar que as agressões ao meio ambiente são mais 

comuns e mais vultuosas no âmbito corporativo. Desta forma, visando a assegurar maior 

efetividade na proteção deste bem e buscando inibir a ação nociva de grandes empresas, o 

instituto da responsabilidade penal da pessoa jurídica surge no direito brasileiro, pela primeira 

vez, por ocasião da promulgação da Carta Constitucional de 1988, no §3º do artigo 225. 

Este trabalho tem por escopo perquirir se é possível ou não a responsabilização 

criminal da pessoa jurídica, no direito brasileiro, considerando a teoria do crime e a teoria da 

pena. Os argumentos favoráveis e contrários à implantação do instituto serão analisados e 

contrapostos uns aos outros. Passa-se, então, à análise das formas de aplicação do instituto da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica no ordenamento jurídico brasileiro, com a 

exposição da previsão constitucional (artigos 173, §5º e 225, §3º, ambos da Constituição da 

República) e legal (Lei nº 9.605/1998, a Lei dos Crimes Ambientais). Por fim, foram 

escolhidos dois casos julgados por nossos Tribunais Superiores – Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, para exemplificar o modo de aplicação do instituto na práxis 

jurídica brasileira. 
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2 INAPLICABILIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA PESSOA 

JURÍDICA 

 

Com o decurso do tempo, perpassando pela história das principais civilizações, nota-

se que a imposição de sanções a entes coletivos é mecanismo de caráter pendular1, uma vez 

que ora é amplamente aceito e aplicado em determinada sociedade, ora é substituído pela 

noção individualista de culpa; tendo por fundamento diferentes aspectos sócio-culturais e 

históricos.  

Na antiguidade, em razão do forte sentimento de coletividade que ligava um 

determinado grupo (família, cidade, etc), as sanções coletivas eram comuns, assim como a 

aplicação de pena que ultrapassasse a figura do autor do fato delituoso e chegasse até seus 

parentes. Com a Revolução Francesa, sob a luz do iluminismo, os ideais individualistas e a 

defesa às liberdades individuais fizeram desaparecer as sanções de caráter coletivo. 

Posteriormente, a Revolução Industrial e, mais tarde, a globalização foram campo fértil para o 

nascimento de diversas práticas condenáveis no âmbito das corporações, o que alguns países 

procuraram desestimular por meio de um regime jurídico mais severo. 

Nas palavras de Sérgio Salomão Shecaira:  

Duas fases – uma anterior e outra posterior ao século XVIII – podem ser observadas 

com uma certa clareza. Da Idade Antiga à Idade Média predominaram as sanções 

coletivas impostas às tribos, comunas, cidades, vilas, famílias, etc. Após a 

Revolução Francesa, com o advento do liberalismo, surgido com o pensamento 

iluminista, a nova ideologia veio extinguir as sanções às corporações e todas as 

referências associadas às punições coletivas que pudessem pôr em risco as 

liberdades individuais. Os princípios individualistas e anti-corporativos do 

movimento revolucionário fizeram com que a responsabilidade criminal das pessoas 

coletivas não mais se sustentasse. [...] Durante o século XIX, o problema foi, 

sobretudo, tratado de uma forma dogmática, quase não se abrindo espaço para a 

discussão sobre a necessidade de punição, ou não, para entes coletivos. Não 

obstante, em dias atuais, pode-se constatar a retomada gradativa da responsabilidade 

penal da pessoa jurídica.2 

 

É notável a atual preocupação em coibir a criminalidade que nasce no bojo das 

corporações. Em diversos congressos internacionais, simpósios e encontros o tema foi 

amplamente debatido, e as sugestões elaboradas marcham no sentido de excepcionar a 

responsabilidade individual, permitindo a criminalização de condutas dos entes coletivos.3 

Podem ser elencados como exemplo dessa tendência as Recomendações nº 18 e 45 e a 

                                                           
1 SHECARIA, Sérgio Salomão. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. 2 ed. São Paulo: Editora Método, 

2002. p. 25. 
2 Ibid. p. 25-26. 
3 Ibid. p. 138-139. Nesse sentido também: TIEDEMANN, Klaus. Responsabilidad penal de las personas 

jurídicas. Anuario de Derecho Penal, Espanha, 1997, p. 98. 
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Resolução nº 77, todas do Conselho da Europa; os debates promovidos no Seminário 

Internacional de Assunção, de 1992 e no 2º Seminário Internacional acerca da Regionalização 

do Direito Penal no Mercosul, em 1993; as recomendações elaboradas por ocasião do XV 

Congresso Internacional de Direito Penal ocorrido em 1994, especialmente, as de número 1 a 

9 do item III. 

Seguindo essa tendência, no cenário brasileiro, com o advento da Constituição 

Federal de 1988 e a disposição dos artigos 173, §5º e 225, §3º, houve espaço para a edição, 

dez anos depois, da lei nº 9.605/98, que impõe sanções penais a pessoas jurídicas em razão de 

atividades lesivas ao meio ambiente. 

Essa possibilidade deu ensejo, no Direito Brasileiro, a um embate doutrinário, com 

fortes argumentos a favor da responsabilização penal da pessoa jurídica e, igualmente, 

robustos argumentos contrários à responsabilização criminal do ente coletivo. Passamos, 

agora, à análise destes últimos. 

 

2.1 Análise da previsão constitucional na Carta de 1988 

 

O primeiro argumento que se apresenta contra a responsabilização penal das pessoas 

jurídicas consiste na ausência de previsão pela Carta Constitucional de 1988. Para os 

defensores dessa posição, os artigos 173, §5º e 225, §3º não possibilitam a criação de 

mecanismos que responsabilizem criminalmente os entes coletivos. 

Isso porque, em primeiro lugar, o §5º do artigo 173 da Constituição estabelece: “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.” Defendem 

alguns autores que não estaria claro no texto constitucional a que tipo de responsabilidade o 

constituinte originário se refere.  

Para Juarez Cirino dos Santos, por exemplo, o termo “responsabilidade” utilizado no 

mencionado mandamento constitucional não evidencia qualquer intenção do constituinte 

originário em atribuir responsabilidade penal às pessoas jurídicas, porquanto o termo aparece 

no texto sem qualquer especificação, desprovido de adjetivos. Além disso, a expressão 

“punições” não se restringe ao Direito Penal, abrangendo também o as sanções 

administrativas. Dessa forma, a atribuição de responsabilidade às pessoas jurídicas não é, de 
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maneira alguma, atribuição de responsabilidade penal, o que, se desejado fosse, constaria 

expressamente no texto do artigo.4  

Nesse diapasão, também Cezar Roberto Bitencourt, que chega às seguintes 

conclusões: (i) a responsabilidade pessoal dos sócios administradores não se confunde com a 

responsabilidade do ente coletivo; e (ii) a Constituição da República de 1988 não acolheu a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas condicionou sua responsabilidade à aplicação 

de sanções compatíveis com a sua natureza.5  

Por seu turno, o §3º do artigo 225 da Carta Maior dispõe o seguinte: “As condutas e 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 

danos causados.” Para aqueles que são contra a responsabilidade penal da pessoa jurídica, o 

artigo em tela sujeita sanções penais às pessoas físicas e sanções administrativas às pessoas 

jurídicas.  

Uma vez mais, ensina Juarez Cirino dos Santos que a Carta Maior de 1988 não 

representa a ruptura da responsabilidade penal pessoal, uma vez que as palavras “conduta” e 

“atividade” não se confundem e não foram utilizadas no texto constitucional de maneira 

ociosa, o que, além de violar a técnica legislativa, seria uma afronta ao princípio basilar de 

hermenêutica jurídica segundo o qual a lei não contém palavras inúteis. Desse modo, as 

“condutas” seriam atribuídas às “pessoas físicas” e sujeitarão os infratores a “sanções penais”, 

enquanto que as “atividades” se referem às “pessoas jurídicas” e sujeitarão os infratores a 

“sanções administrativas”.6 

Cezar Roberto Bitencourt, quando trata do dispositivo mencionado, assevera que a 

obscura previsão constante no dispositivo ora em análise levou alguns penalistas a 

argumentarem equivocadamente que a Lei Maior de 1988 teria consagrado a responsabilidade 

penal da pessoa jurídica. No entanto, o mencionado autor sustenta que a responsabilidade 

penal ainda está limitada à responsabilidade subjetiva e individual, apesar do §3º do art. 225.7 

Com base nos argumentos apresentados, defende-se a inconstitucionalidade da lei nº 

9.605/98, que, no ordenamento jurídico brasileiro, é a única previsão de responsabilização 

criminal da pessoa jurídica, dispondo sobre violações do direito ao meio ambiente 

                                                           
4 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. A responsabilidade penal da pessoa jurídica. Instituto de Criminologia e Política 
Criminal, Curitiba, mar. 2001. p. 1. 

5 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. Cap. 

XIV, item 4.2. 
6CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Op. cit. p. 2. 
7 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit.  
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ecologicamente equilibrado. Além disso, sendo a referida lei inconstitucional, a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica representa também um atentado ao princípio da 

legalidade, segundo o qual “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 

cominação legal”, nos termos do mandamento constitucional insculpido no inciso XXXIX, 

artigo 5º, da Constituição da República e no artigo 1º do Código Penal Brasileiro. 

 

2.2 Impropriedade técnica da responsabilidade penal da pessoa jurídica diante da teoria 

do delito 

 

A teoria geral do delito, ou teoria do fato punível, é o principal objeto de estudo da 

dogmática jurídico-penal, e tem por escopo a identificação e delimitação dos pressupostos 

gerais da ação punível e seus requisitos de imputação. Sua elaboração não se deu de forma 

estanque, ainda que seja possível identificar diferentes fases, apontando suas principais 

características, para fins didáticos.8 

Assim, Cesar Roberto Bitencourt elenca as fases: (i) do modelo positivista do século 

XIX, em que o conceito clássico de delito apresenta marcante caráter objetivo e descritivo, 

derivado do positivismo científico que dominava o pensamento jurídico da época; (ii) do 

modelo neokantista, com a alteração dos elementos do conceito de crime por meio de uma 

análise dos fins do Direito Penal e dos valores que o fundamentam; (iii) do modelo finalista, 

que traz para o conceito de crime a perspectiva da finalidade humana da ação e, por fim, (iv) 

dos modelos funcionalistas, segundo os quais os conceitos são normatizados, elaborados com 

base em juízos de valor orientados por finalidades político-criminais.9 

Frise-se que a construção do conceito de delito é um processo em constante 

aprimoramento, razão pela qual se pode falar em mais de uma definição aplicável, bem como 

na eleição daquela que seria a mais adequada ou mais amplamente difundida e utilizada 

hodiernamente. Em razão dos fins a que se destina este trabalho, ultrapassando os conceitos 

formal e material de crime10, chegamos ao conceito analítico predominante11, de acordo com 

o qual o delito pode ser definido como a ação típica, antijurídica e culpável. 

                                                           
8 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. Cap. XII, item 1. 
9 Ibid. Cap. XII. 
10 O conceito formal de delito, sintetiza Bitencourt, consiste em “toda a ação ou omissão proibida por lei, sob a 

ameaça de pena”. Nos moldes do conceito material, o “crime é a ação ou omissão que contraria os valores ou 

interesses do corpo social, exigindo sua proibição com a ameaça de pena”. BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. 

cit. Cap. XII. 
11 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. Cap. XIII, item 5.  
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2.2.1 O problema da ação e da vontade 

 

Nesse ponto, é preciso, antes de tudo, adentrar no conceito de ação, razão pela qual 

se passa a uma rápida exposição de sua evolução, elencando algumas características das 

principais teorias.  

O conceito clássico de ação foi construído a partir da teoria causal-naturalista, para a 

qual, conforme ensina Cezar Roberto Bitencourt, a ação seria o movimento corporal 

voluntário que causa modificação no mundo exterior. Esse conceito seria formado pelos 

seguintes elementos: (i) manifestação da vontade, (ii) resultado e (iii) relação de causalidade. 

O conteúdo da vontade não estaria englobado por esse conceito, tendo sido deslocado para a 

culpabilidade, por meio das noções de dolo e culpa.12 

Mais adiante, a teoria final da ação é elaborada por Welzel, para o qual ação humana 

consiste no exercício de atividade final. A ação seria um acontecer final e não causal, 

porquanto a finalidade da ação estaria fundamentada no fato de que o homem, com seu saber 

causal, pode prever as consequências possíveis de sua conduta, dentro de certos limites. Em 

razão desse saber causal, o homem pode dirigir os atos de sua atividade, orientando o 

acontecer causal exterior a um determinado fim.13 De acordo com essa teoria, portanto, ação 

pode ser entendida como “o comportamento humano voluntário conscientemente dirigido a 

um fim”14. 

Surge, em 1930, o conceito social de ação, elaborado por Eb. Schmidt, por meio da 

qual ocorre o afastamento do conceito causal de ação. Vários conceitos são elaborados ao 

longo do desenvolvimento desta teoria. Para nós, basta saber que a ação pode ser definida 

como “a conduta socialmente relevante, dominada ou dominável pela vontade humana”15. 

Por fim, surge, com Vives Antón, a teoria da ação significativa, para a qual  

[...] atualmente o conceito de ação (conduta ou comportamento) resume-se na ideia 

de conduta típica, isto é, não há um conceito geral de ação, mas tantos conceitos de 

ação como espécies de condutas relevantes (típicas) para o Direito Penal, segundo as 

diversas características com as que são descritas normativamente.16 

 

                                                           
12 Ibid. Cap. XIV, item 2.1.  
13 WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. trad. Juan Bustos Ramirez e Sergio Yáñez Pérez. Santiago: Ed. 

Jurídica de Chile, 1970. p. 53. Apud: BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. Cap. XIV, item 2.1, passim. 
14 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. Cap. XIV, item 2.1. 
15 JESCHECK, H. Tratado de Derecho Penal. Trad. José Luis Manzanares Samaniego. Granada: Comares, 

1993. p. 295-296.  Apud: BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. Cap. XIV, item 2.2. 
16 Ibid. Cap. XIV, item 2.2. 
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Diante do exposto, a ação pode ser entendida como prerrogativa humana, já que 

decorre da vontade consciente, elemento do qual a pessoa jurídica é desprovida. Este é o 

primeiro argumento contra a responsabilização penal da pessoa jurídica. Para Juarez Cirino 

dos Santos, a ação, além de fundamento psicossomático do conceito de crime e noção que se 

liga aos elementos da tipicidade, da antijuridicidade e da culpabilidade, é também, 

inequivocamente, fenômeno exclusivamente humano para qualquer teoria que pretenda 

explicar seu conceito: “para o modelo causal, seria comportamento humano voluntário; para o 

modelo final, seria acontecimento dirigido pela vontade consciente do fim; para o modelo social seria 

comportamento humano de relevância social; para o modelo pessoal seria manifestação da 

personalidade, etc”. Por esse motivo, sendo a ação um fenômeno exclusivamente humano, a pessoa 

jurídica não é capaz de ação e os atos desse ente moral são situações de ausência de ação.17 

Nesse sentido também é a crítica elaborada por Cezar Roberto Bitencourt, que aduz: 

“A conduta (ação ou omissão), pedra angular da Teoria do Crime, é produto exclusivo do Homem. A 

capacidade de ação, e de culpabilidade, exige a presença de uma vontade, entendida como faculdade 

psíquica da pessoa individual, que somente o ser humano pode ter.”18 

A doutrina a favor da responsabilização penal da pessoa jurídica, em defesa às 

mencionadas críticas, formula o conceito da “ação institucional”19, que seria produto das 

deliberações dos sócios ou dirigentes da pessoa jurídica. Em sentido contrário, esclarece 

Juarez Cirino dos Santos (grifos do original): “Entretanto, assim como a vontade pragmática 

não se confunde com a vontade consciente do conceito de ação, a chamada ação institucional 

não contém os requisitos da ação humana, que fundamenta a responsabilidade pessoal do 

direito penal”20. Isso porque, para o autor, a vontade pragmática ínsita à ação institucional não 

confere à empresa a capacidade de (i) dolo, (ii) erro de tipo, (iii) imprudência, ou (iv) 

omissão, sendo, em última análise, incapaz de cometer crime. 

Mais especificamente, o mencionado autor sustenta que a pessoa jurídica não possui 

vontade (“energia psíquica produtora da ação típica”) ou consciência (“direção inteligente da 

energia psíquica individual”), sendo, portanto, incapaz de dolo (“vontade consciente de 

realizar um tipo de crime”). Também não seria capaz de erro de tipo, porque este consiste no 

“defeito intelectual na formação do dolo”.21 

                                                           
17 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Op. cit. p. 2. 
18 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. Cap. XIV, item 4.1. 
19 SHECARIA, Sérgio Salomão. Op. cit. p. 110. 
20 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Op. cit. p. 3. 
21 Ibid. 
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A incapacidade de imprudência tem por justificativa, em síntese, o fato de que a 

“lesão do dever de cuidado objetivo” pressupõe a construção do paradigma consubstanciado 

no modelo de homem prudente, que, reconhecendo estar diante de situações de perigo, seria 

capaz de avaliar os bens jurídicos protegidos e determinar-se a partir de uma reflexão das 

condições de realização da ação e dos processos de criação do perigo. Inaplicável, portanto, a 

imprudência ao ente coletivo, tendo em vista o obstáculo que representa a construção de um 

conceito de “empresa prudente”.22  

Além disso, a incapacidade de ação, aqui entendida como “possibilidade físico-real de 

agir”, faz com que a pessoa jurídica também seja incapaz de omissão. Nesse sentido também 

Maurach, citado por Bitencourt:  

[...] o reconhecimento da capacidade penal de ação da pessoa jurídica conduziria a 

consequências insustentáveis. Isso já era assim, segundo o conceito tradicional de 

ação. Com muito mais razão, uma concepção similar seria inaceitável de acordo com 

os critérios do finalismo, os quais distanciam o conceito de ação do mero provocar 

um resultado penalmente relevante e apresentam a ação de modo 

incomparavelmente mais forte, como um produto original do indivíduo, isto é, do 

homem em particular. Mesmo a partir de uma perspectiva mais realista não é 

possível equiparar a vontade da ‘associação’ com a vontade humana, na qual se 

apoia a ação23. 

 

Juarez Cirino dos Santos arremata a argumentação defendendo a que a incapacidade 

de ação e, consequentemente, de ação típica da pessoa jurídica é incompatível com o princípio 

da legalidade insculpido no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição da República.24 

 

2.2.2 O problema da culpabilidade 

 

Ainda sobre a impossibilidade técnica de aplicação da responsabilidade penal da 

pessoa jurídica, cumpre observar que (grifos do original): 

A inadmissibilidade da responsabilidade penal das pessoas jurídicas — societas 

delinquere non potest — remonta a Feuerbach e Savigny. Os dois principais 

fundamentos para não se reconhecer a capacidade penal desses entes abstratos são: 

a falta de capacidade “natural” de ação e a carência de capacidade de 

culpabilidade.25  

 

Por essa razão, passa-se à análise do segundo fundamento: a incapacidade de 

culpabilidade. 

                                                           
22 Ibid. 
23 MAURACH, ZIPF. Derecho Penal. Buenos Aires: Astrea, 1994. v. 1. p. 238. Apud: BITENCOURT, Cezar 

Roberto. Op. cit. Cap. XIV, item 4.1. 
24 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Op. cit. p. 3. 
25 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. Cap. XIV, item 4.1. 
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Em breve contextualização histórica, pode-se elencar três concepções de 

culpabilidade que permitiram a elaboração de seu atual conceito: a concepção psicológica, a 

concepção normativa e a concepção finalista. 

Na concepção psicológica de culpabilidade, surgida no século XIX, esse elemento do 

conceito de delito pode ser entendido como o liame subjetivo que liga o autor ao fato. Para 

Bataglini, “culpabilidade deve entender-se como a relação psíquica entre o agente, que seja 

reconhecida (enquanto capaz de entender e querer) válido destinatário da norma abstrata de 

conduta, e o fato por ele em concreto realizado”26. Se, de um lado, a concepção psicológica de 

culpabilidade permite a passagem da responsabilidade penal objetiva para a subjetiva, por 

outro lado, essa teoria equipara a culpabilidade com o dolo e a culpa, o que torna a teoria 

inviável. 

Para a concepção normativa da culpabilidade, elaborada no século XX, o dolo e a 

culpa são colocados em segundo plano, dando lugar à reprovabilidade da conduta. Nesse 

sentido, culpabilidade pode ser conceituada como “um juízo de reprovação do autor do fato 

pelo cometimento de um ilícito em face do conhecimento existente quanto à antijuridicidade 

da conduta praticada”27. Essa concepção tem o demérito de não se adequar ao delinqüente que 

nasceu em meio à criminalidade, sem o conhecimento de valores éticos. 

Quanto à concepção finalista, obra de Hans Welzel, pode-se afirmar que “a 

culpabilidade, que tem como pressuposto a imputabilidade, passa a ser um puro juízo de 

reprovação ao autor quando este tenha consciência potencial da ilicitude do fato que comete, e 

possa agir de outro modo, sendo-lhe exigível esta conduta”28. Desse modo, o dolo e a culpa 

são retirados do conceito de culpabilidade e passam a integrar a tipicidade.  

O desenvolvimento da teoria da culpabilidade por meio das supramencionadas 

concepções desemboca no atual conceito de culpabilidade, que pode ser entendida como a 

imputação subjetiva que vincula o autor ao fato, conferindo caráter individual à desaprovação 

da conduta, uma vez que tem como foco a culpa individual por um fato específico. Assim, a 

culpabilidade é composta pela (i) imputabilidade, (ii) conhecimento potencial da ilicitude e 

(iii) exigibilidade de conduta diversa. 

Em virtude do exposto, assevera Juarez Cirino dos Santos: “A culpabilidade, como 

juízo de reprovação de um sujeito imputável pela realização não justificada de um tipo de 

                                                           
26 BATTAGLINI, Giulio. Diritto penale: parte generale. Padova, Cedam, 1949, p. 224. Apud: SHECARIA, 

Sérgio Salomão. Op. cit. p. 83. 
27 SHECARIA, Sérgio Salomão. Op. cit. p. 84. 
28 Ibid. p. 86. 
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injusto, em situação de consciência da antijuridicidade e de normalidade das circunstâncias da 

ação, não pode ter por objeto a pessoa jurídica.”29 

Em análise pormenorizada, o mencionado autor revela que, em primeiro lugar, a 

maturidade e a sanidade mental, como requisitos da imputabilidade, não se aplicam à vontade 

pragmática da pessoa jurídica, que nasce de reuniões, deliberações e votos. Esses requisitos 

não são supridos pelo registro na Junta Comercial ou pela validade dos contratos. Além disso, 

o conhecimento potencial do ilícito só existe no “aparelho psíquico individual de pessoas 

físicas”, porque a “psique coletiva” da vontade pragmática das pessoas jurídicas é uma ficção 

incapaz de apreender a natureza proibida de uma ação típica. Do mesmo modo, as causas 

exculpantes, diante das quais surge a inexigibilidade de conduta diversa, não se aplicam às 

pessoas jurídicas porque “a psique coletiva portadora da vontade pragmática da pessoa 

jurídica é imune ou insensível a pressões ou perturbações emocionais excludentes ou 

redutoras da capacidade de agir conforme a norma”.30 

Nessa mesma linha, Bitencourt aduz (grifos do original):  

A consciência da ilicitude, ainda que potencial, não é suscetível de ser possuída por 

um ente moral, como a pessoa jurídica, que não tem como motivar-se pela norma. 

Seria paradoxal formar-se um juízo de censura moral em razão do “comportamento” 

de uma empresa comercial, por exemplo. Ou, então, como exigir-se conduta diversa 

ou mesmo a liberdade de vontade de uma entidade que é dirigida por terceiros?31 

 

Nesta esteira, destacam-se dois questionamentos formulados por Juliano Breda. O 

primeiro, formulado com base no art. 59 do Código Penal, consiste em saber se há a 

possibilidade de reincidência, ainda que os administradores sejam diferentes. O autor 

responde: “A pessoa jurídica não pensa, nem age por si própria e, portanto, não pode ser 

responsabilizada por ato inconsciente de seu representante legal, a partir do momento em que 

a culpa do indivíduo limita a censura da pessoa jurídica.”32 O segundo questionamento diz 

respeito ao art. 29, §2º, do Código Penal, em que se procura saber se é possível que a pessoa 

jurídica decida participar de um crime menos grave que os seus representantes. Mais uma vez, 

responde negativamente o autor:  

Ou seja, toda teoria do concurso de pessoas assenta-se na liberdade de decisão 

individual de cada partícipe e, acima de tudo, na diferenciação das contribuições 

pessoais ao empreendimento delitivo. A teoria do concurso de agentes e a regra da 

individualização da pena exigem que cada corréu responda na medida de sua 

                                                           
29 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Op. cit. p. 3. 
30 Ibid. p. 4. 
31 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. Cap. XIV, item 4.2. 
32 BREDA, Juliano. A Inconstitucionalidade das Sanções Penais da Pessoa Jurídica em face dos Princípios 

da Legalidade e da Individualização da Pena. In: PRADO, L. R. p. 295. 
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culpabilidade. Ora, a culpabilidade da pessoa jurídica sempre será a mesma que a de 

seus representantes.33 

 

Em razão do exposto, os elementos componentes da teoria do delito, em especial, a 

ação e a culpabilidade, não permitem a aplicação desta teoria às pessoas jurídicas. Os 

conceitos formulados ao longo de séculos de evolução do pensamento jurídico estavam 

sempre voltados para a conduta humana, praticada por um ente perfeitamente distinguível e 

individualizado. Os esforços de adequação da teoria do delito aos entes coletivos revelam 

obstáculos que, para os que são contra a responsabilidade penal da pessoa jurídica, são 

intransponíveis e violam as bases e fundamentos da dogmática jurídico-penal. 

 

2.3 Impropriedade técnica da responsabilidade penal da pessoa jurídica diante da teoria 

da pena 

 

Antes de se falar em Direito, aqui entendido como normas de controle e manutenção 

da sociedade, o homem tinha a vingança como instrumento de proteção dos seus interesses. O 

Direito surgiu, em apertada síntese, da necessidade de melhor administrar os conflitos de 

interesses, retirando a vingança das mãos dos indivíduos e transferindo-a para as mãos do 

Estado. 

Nesse contexto, importante observar que o Direito Penal tem como norte o princípio 

da intervenção mínima, cuja principal característica é a subsidiariedade – ou ultima ratio. Isso 

significa que, fracassadas todas as outras hipóteses de proteção do bem jurídico tutelado pelos 

outros ramos do Direito previstos no ordenamento, é que se pode permitir a intervenção do 

Direito Penal. A previsão de penas que tolhem os direitos fundamentais do indivíduo, como é 

o caso da pena privativa de liberdade, justifica a intervenção mínima do Direito Penal. 

Assim, a pena, como forma de controle social, pode ser entendida sob diversos 

ângulos e pode ter diferentes finalidades, conforme aspectos históricos e culturais de cada 

Estado, em diferentes épocas. Nesse sentido, far-se-á uma breve análise das principais teorias 

sobre a pena, buscando a concepção que melhor se adéqua ao Estado Democrático de Direito 

que o Brasil se diz (ou pretende) ser. 

As teorias absolutas ou retributivas explicam a pena como um castigo, “como 

retribuição ao mal causado através do delito”34, tendo como pano de fundo o Estado 

                                                           
33 Ibid. p. 296. 
34 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. Cap. VI, passim. 
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absolutista. Destarte, a pena não é um meio para atingir outros fins, mas justifica-se a si 

mesma, punindo o ato ilícito. Passando ao Estado burguês, a pena passa a ser entendida como 

“a retribuição à perturbação da ordem (jurídica) adotada pelos homens e consagrada pelas 

leis”35. Ocorre a substituição do divino pelo humano, o que dá margem à implantação do 

positivismo legal. Os principais expoentes das teorias absolutas da pena são Kant e Hegel. 

Neste ponto, mister destacar que (grifos do original): 

[...] é notória uma particular diferença entre uma e outra formulação: enquanto em 

Kant a justificação da pena é de ordem ética, com base no valor moral da lei penal 

infringida pelo autor culpável do delito, em Hegel é de ordem jurídica, com base na 

necessidade de reparar o direito através de um mal que restabeleça a norma legal 

violada36. 

 

Por outro lado, as teorias relativas ou preventivas da pena buscam explicá-la como 

um meio de prevenção da prática de fatos delituosos, e se desenvolveram a partir do 

“pensamento jusnaturalista e contratualista do século XVII”37. Essa prevenção ocorre de 

maneira geral e especial, bem como de modo positivo ou negativo. A prevenção geral assim o 

é porque se destina ao coletivo social, enquanto que a prevenção especial se destina ao autor 

do delito. Quanto ao caráter negativo, a prevenção se dá porque “a pena é, efetivamente, uma 

ameaça da lei aos cidadãos para que se abstenham de cometer delitos”38. Quanto ao aspecto 

positivo, a pena seria uma afirmação do direito, que faz cumprir aquilo que ficou estabelecido 

pela lei. 

Há, ainda, a teoria mista ou unificadora da pena, por meio da qual Merkel, no início 

do século XX, unificou em um só conceito os fins da pena utilizando-se dos aspectos mais 

destacados das teorias absolutas e das relativas.39 

De todas as concepções que buscam explicar a pena e os fins a que se destina, 

Bitencourt defende a adoção da teoria da prevenção geral positiva limitadora, pois seria a 

mais adequada a um Estado Democrático de Direito. Isso porque a pena, que é a sanção ou o 

castigo formal, deve respeitar pressupostos e limites que não se aplicam a outros tipos de 

sanções. Os limites do Direito Penal do fato e do princípio basilar da proporcionalidade 

devem condicionar a aplicação da sanção penal, que só será imposta através de um 

procedimento que agasalhe todas as garantias jurídico-constitucionais.40 

 

                                                           
35 RAMIREZ, Bustos; MALARÉE, Hormazábal. Pena y Estado, Bases críticas de um Derecho Penal. Bogotá: 

Temis, 1982. p. 120. Apud: BITENCOURT, Cesar Roberto. Op. cit. Cap. VI, item 3. 
36 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. Cap. VI, item 3.1. 
37 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. Cap. VI, item 3, passim. 
38 Ibid. Cap. VI, item 4.1.1. 
39 Ibid. 
40 Ibid. Cap. VI, item 6.1.  
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2.3.1 O problema do princípio da personalidade da pena 

 

O princípio da personalidade da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLV, da 

Constituição Federal, estabelece que a pena não pode ultrapassar a pessoa do indivíduo 

condenado. Trata-se de uma das garantias jurídico-constitucionais supramencionadas, por 

meio da qual o Estado não pode punir além daquele que foi identificado como o autor do fato 

delituoso. Pretende-se garantir, deste modo, que nenhuma pessoa responda por crime que não 

tenha cometido. 

Assim, pode-se sustentar que a responsabilização criminal da pessoa jurídica consiste 

numa violação ao princípio da personalidade da pena, uma vez que os sócios sofrem as 

consequências de uma pena que se impõe à pessoa jurídica que constituem. Ou pior, os sócios 

vencidos em assembleias ou que não participaram da decisão que deu ensejo ao fato 

criminoso são atingidos pela pena aplicada.41 

A individualização da pena exige sanção destinada ao réu e diferenciada em razão de 

sua individualidade. Por essa razão, a conduta do réu deve estar perfeitamente delineada, bem 

como sua culpabilidade, para que a pena seja efetivamente aplicada sem ultrapassar o 

condenado. No que tange à pessoa jurídica, Juliano Breda destaca: “Ora, se a culpabilidade é 

o fundamento principal para a fixação da sanção penal e a culpabilidade da pessoa jurídica é 

definida e limitada pela de seu administrador, não há individualização da pena, tal qual a 

concebemos historicamente.”42 

Sobre o tema, arremata Rômulo de Andrade Moreira: “Aplicar uma sanção penal a 

uma corporação significa sancionar penalmente todos os seus membros, ferindo de morte o 

citado princípio [da personalidade da pena] constitucionalmente previsto”43.  

Em razão do exposto, a responsabilização criminal das pessoas jurídicas encontra no 

princípio constitucionalmente consagrado da personalidade da pena a dificuldade de delinear 

a conduta da pessoa jurídica e demonstrar a culpabilidade desta de forma desvinculada de 

seus sócios. 

 

 

                                                           
41 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Op. cit. p. 4. 
42 BREDA, Juliano. Op. cit. p. 295. 
43 MOREIRA, Rômulo de Andrade. A Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica e o Sistema Processual 

Penal Brasileiro. In: PRADO, L. R.; DOTTI, R. A. (Org.). Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica: Em 

defesa do princípio da imputação penal subjetiva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 337. 
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2.3.2 O problema da punibilidade 

 

A pena pode ter diversas justificativas, conforme discussão abordada no tópico 1.3 

deste capítulo. Sem perder de vista essa possibilidade, Juarez Cirino dos Santos sintetiza a 

punibilidade nos fins racionais da pena criminal, que estariam consubstanciados na 

reprovação da culpabilidade e na prevenção geral e especial da criminalidade.44 

Nesse sentido, o mencionado autor defende que o conceito de pena, que se 

confundiria com os objetivos de retribuição da culpabilidade e prevenção da criminalidade, 

em seus quatro aspectos, ou seja, geral e especial, positiva e negativa, foi desenvolvido para 

atuar sobre a psique humana. Esta englobaria o complexo de afetos, emoções e sentimentos 

produzidos pelo homem, sendo capaz de arrependimento, intimidação e aprendizagem. A 

finalidade da sanção criminal restaria frustrada em relação à pessoa jurídica porque sua psique 

impessoal e incorpórea se distancia das atitudes, estados e sentimentos humanos que 

permeiam o discurso jurídico da pena criminal.45 

Portanto, a prevenção geral negativa, como uma das finalidades da pena, 

consubstanciada na dissuasão de sujeitos criminosos em potencial por meio da intimidação da 

pena ou do exemplo do castigo que esta representa, seria inaplicável às pessoas jurídicas que, 

seguindo a linha do pensamento aqui exposto, não possuem consciência autônoma de suas 

ações e tampouco da distinção entre fatos lícitos e ilícitos. 

 

2.3.3 O problema da pena privativa de liberdade 

 

Por fim, o último dos principais argumentos contrários à responsabilidade penal da 

pessoa jurídica consiste na impossibilidade de aplicação da pena privativa de liberdade, que é 

a sanção mais elementar aplicada pelo Direito Penal às pessoas físicas46. 

A pessoa jurídica consiste em um conjunto de pessoas e de bens reunidos pela 

consecução de um objetivo comum e se revela, no caso das grandes corporações, como um 

emaranhado de relações hierárquicas. Por tudo isso, a pessoa jurídica, como ente coletivo que 

                                                           
44 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Op. cit. p. 4. 
45 Ibid. p. 5. 
46 RAMOS, Adirson Antônio Glório de. A Responsabilidade da Pessoa Jurídica: A Pessoa Jurídica Pode 

Delinquir? In: Direito Penal. p. 181. 
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é, não está e não pode estar personificada em um corpo físico, razão pela qual a aplicação da 

pena privativa de liberdade é inviável. 

A aplicação dessa espécie de sanção penal à pessoa física responsável pela ordem 

que deu ensejo ao ato ilícito ou àquela responsável pela execução do ilícito também 

representa obstáculo à responsabilidade criminal da pessoa jurídica, tendo em vista que essa 

hipótese representa violação ao princípio constitucional da personalidade da pena, posição já 

exposta no item 1.3.1 deste capítulo. 

Por todo o exposto, parte da doutrina nacional e estrangeira defende a 

impossibilidade de aplicação da responsabilidade penal da pessoa jurídica com base na 

incompatibilidade do instituto com os fundamentos da dogmática jurídica do Direito Penal 

tradicional e sua violação, no plano nacional, dos princípios constitucionais mais caros ao 

Estado Democrático de Direito. 
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3 APLICABILIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA PESSOA JURÍDICA 

 

Apesar das graves críticas que recaem sobre a responsabilização criminal das pessoas 

jurídicas e, especialmente, em que pese as dificuldades apresentadas pela dogmática clássica 

do Direito Penal, muitos são os defensores deste instituto, que ganhou força não só na 

legislação de diversos países, como também possui adeptos de peso na doutrina nacional e 

estrangeira. 

A responsabilidade penal da pessoa jurídica tem sido adotada de forma embrionária 

no direito anglosaxônico inglês há aproximadamente 200 anos. Desde então, o instituto tem 

evoluído e se ampliado com destaque nos países de Common Law, como é o caso da 

Inglaterra e dos Estados Unidos da América.47 Assim também observa Diego Leif Guardia: 

El inmenso desarrollo de la vida económica lleva a los estados más 

industrializados y modernos a intentar acotar tales sucesos [ilícitos 

cometidos no bojo da pessoa jurídica que permanecem impunes] recurriendo 

al Derecho Penal como herramienta, invocando cuestiones de política 

criminal y urgencias propias de las decisiones políticas, de tal manera que 

evidencia que la dogmática penal se encuentra al servicio de la política 

criminal. Así, también los países periféricos se hacen eco de tales reclamos e 

introducen en el ámbito de la discusión la necesidad de reprimir penalmente 

a las personas jurídicas por la via de reconocerles capacidad para delinquir, 

recurriendo en muchos casos a la experiencia recogida por el Derecho Penal 

anglosajón que, con su corporate crime, viene aceptando la responsabilidad 

penal de estos entes.48 

 

Pode-se notar que a adoção do instituto guarda íntima relação com as transformações 

sociais decorrentes de um contexto de globalização, em que grandes companhias do comércio 

internacional se revelam, em muitas ocasiões, mais influentes e poderosas do que inúmeros 

Estados. Sobre essa internacionalização da economia, observa Klaus Tiedemann: 

La evolución de la economía mundial en los últimos decenios ha conducido 

a una continua expansión y entrelazamiento de las relaciones económicas en 

el plano internacional. El crecimiento conjunto de los distintos espacios 

económicos y la intensificación de la división del trabajo internacional han 

motivado que las empresas utilizasen los mercados extranjeros no solamente 

como una probabilidad para el consumo, sino también, cada vez más, como 

una posibilidad para la producción. Esto también es válido en especial para 

la explotación de las riquezas mineras de los países en vías de desarrollo, en 

                                                           
47 SEL, Juan María Del. “Societas Delinquere, ¿Potest o non potest?” La responsabilidad criminal de la 

empresa a la luz de La visión anglosajona. In: LAPORTA, M. H.; RAMÍREZ, N. D. (Org.). Derecho Penal 

Empresario. Buenos Aires: IB de F, 2010. p. 90. 
48 GUARDIA, Diego Leif. A Propósito de La Responsabilidad Penal de Las Personas Jurídicas. In: 

DONNA, E. A.; FUENTE, J. E.; PIÑA, R. G. (Org.). Revista de Derecho Penal. Buenos Aires: Instituto de 

Ciencias Penales. p. 600. 
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los que la gran empresa internacional ha ocupado ampliamente el lugar de 

los antiguos Estados coloniales.49 

 

Necessário não olvidar que, desde os primórdios da criação do ente coletivo, a pessoa 

física administradora ou sócia passou a utilizar o instituto da pessoa física como escudo para o 

cometimento de fraudes, em busca de vantagens pessoais50. Por essa razão, juristas de todo o 

mundo se debruçam sobre o problema da criminalidade corporativa, procurando adequar os 

mecanismos jurídicos a soluções práticas mais eficazes na sua mitigação. 

No cenário brasileiro, aduz Sérgio Salomão Shecaira sobre o tema: “Se o conceito de 

modernidade há de ser associado a um novo paradigma, então há que se criar condições para 

efetivação de um processo de mudança jurídica que contemple a nova realidade social.”51 

O entendimento também é esposado por estudiosos do direito de outras 

nacionalidades. Diego Leif Guardia, em análise sobre o tema e, especialmente, sobre sua 

incidência no Direito Argentino, conclui: “Estamos en el auge de la tendencia de la unión de 

personas a través de entes colectivos que toman decisiones altamente transcendentes y es 

cierto que legislativamente debemos adecuamos a las necesidades de los tiempos que 

corren.”52 Assim também Luis Miguel Reyna Alfaro:  

Y es que la relevancia actual de la criminalidad producida en el contexto 

empresarial provoca exigencias político criminales que han motivado que el 

antes excepcional discurso de responsabilidad penal de la propia persona 

jurídica se transforme en una tendencia dominante que trasciende los límites 

del common law.53 

 

Diante das necessidades apontadas pelas relações sociais contemporâneas, é possível 

observar um movimento crescente de responsabilização criminal dos entes coletivos, 

especialmente na União Europeia, conforme afirma Klaus Tiedemann: 

La notable tendencia hacia una mayor uniformidad, notoria en la evolución 

de la política criminal y del pensamiento dogmático penal de estos últimos 

años, se dirige a la admisión, a veces restringida, de la responsabilidad penal 

de las empresas y no sólo en tanto que persona moral. Esta tendencia se 

encuentra reforzada en ciertos espacios de unidad económica, tales como la 

Unión Europea. 

 

Deste modo, a defesa da aplicação da responsabilidade criminal do ente coletivo 

perpassa pela desconstrução dos argumentos contrários e pela reformulação dos conceitos da 
                                                           
49 TIEDEMANN, Klaus. Empresas Multinacionales y delincuencia fiscal. Espanha, 1976, p. 487. 
50 Tanto é assim que o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica possibilitou inúmeras fraudes a 

credores, o que só foi superado por meio da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, contemplada, 

hoje, em diversos dispositivos do ordenamento jurídico pátrio. 
51 SHECARIA, Sérgio Salomão. Op. cit. p. 20. 
52 GUARDIA, Diego Leif. Op. cit. p. 619. 
53 ALFARO, Luis Miguel Reyna. Panorama Actual de la Responsabilidad Penal de las Empresas. Equador, 

2001, p. 74. 
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dogmática jurídico-penal clássica que obstaculizam a adoção do instituto, quais sejam, a ação 

jurídico-penalmente relevante e a culpabilidade, permitindo a conformação da teoria com as 

garantias constitucionais que limitam o poder punitivo do Estado, como o princípio da 

legalidade e o da personalidade da pena.54 

 

3.1 Requisitos 

 

Sérgio Salomão Shecaira, citando João Castro e Souza, enumera quatro requisitos de 

aplicação da responsabilidade penal da pessoa jurídica. São eles: (i) a infração individual deve 

ser praticada no interesse da pessoa coletiva; (ii) a infração individual não pode situar-se fora 

da esfera da atividade da empresa; (iii) a infração individual deve ser cometida por pessoa 

física intimamente ligada à pessoa jurídica; e (iv) a prática da infração deve ter o auxílio do 

poderio da pessoa coletiva.55 

Desta maneira, a imputação de um delito à pessoa jurídica pode ser delimitada por 

critérios que têm por escopo evitar sejam punidas as práticas que não guardam relação direta 

com o ente coletivo. Nesse sentido, quando se fala em infração praticada no interesse da 

pessoa coletiva, necessário que o delito praticado tenha sido “útil à finalidade do ser 

coletivo”56. Além disso, excluem-se da esfera da atividade da empresa aqueles crimes que só 

podem ser cometidos por pessoas físicas. 

Igualmente, o estreito laço que deve existir entre pessoa física e pessoa jurídica se 

materializa na ampla relação de emprego, considerando que o indivíduo “é o empregado ou 

preposto, no exercício de suas funções, que comete o crime para a empresa”. Essa ligação 

deve ter caráter permanente, permitindo a confluência de interesses entre a pessoa física e a 

pessoa jurídica.57 

Por fim, o auxílio do poderio da pessoa coletiva significa que “é a utilização da infra-

estrutura fornecida pela empresa que propicia o cometimento do crime”58. Deve-se entender 

aqui que a força econômica da empresa por detrás do crime cometido consubstancia essa ideia 

de poder e enseja um dano à própria sociedade. 

                                                           
54 Ibid. p. 84. 
55 SHECARIA, Sérgio Salomão. Op. cit. p. 115-116. 
56 Ibid. p. 115. 
57 Ibid. p. 116. 
58 Ibid. 
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Como foi brevemente exposto, a responsabilização criminal da pessoa jurídica deve 

seguir critérios de aplicação para que alcance sua finalidade pretendida – a repressão da 

criminalidade corporativa mediante correta aplicação do Direito Penal. Agora, passa-se à 

análise de seus fundamentos. 

 

3.2 Natureza da pessoa jurídica e responsabilidade penal 

 

Variados são os conceitos que a doutrina formula para a pessoa jurídica. Em síntese, 

é possível afirmar que a pessoa jurídica pode ser entendida como um conjunto de pessoas ou 

de bens, ou ambos, ligados pela persecução de um objetivo comum, que, por força de lei, 

possui personalidade jurídica, isto é, pode adquirir direitos e contrair obrigações. Esse 

instituto nasce da complexidade da vida em sociedade, como ensina Caio Mário da Silva 

Pereira: 

Mas a complexidade da vida civil e a necessidade da conjugação de esforços 

de vários indivíduos para a consecução de objetivos comuns ou de interesse 

social, ao mesmo passo que aconselham e estimulam a sua agregação e 

polarização de suas atividades, sugerem ao direito equiparar à própria pessoa 

humana certos agrupamentos de indivíduos e certas destinações patrimoniais 

e lhe aconselham atribuir personalidade e capacidade de ação aos entes 

abstratos assim gerados. Surgem, então, as pessoas jurídicas, que se 

compõem, ora de um conjunto de pessoas, ora de uma destinação 

patrimonial, com aptidão para adquirir e exercer direitos e contrair 

obrigações.59 

 

Tópico mais debatido na matéria é a natureza da pessoa jurídica, da qual se ocuparam 

inúmeros juristas, na tentativa de explicar o que viria a ser o ente coletivo para o Direito, 

dando origem a diferentes teorias, tais como, as teorias da ficção, a da propriedade coletiva, a 

da realidade, a institucional60. Considerando os fins a que se destina este trabalho, nosso foco 

recairá sobre as teorias da ficção e da realidade. 

De acordo com as teorias da ficção, a pessoa jurídica não teria existência real, mas 

somente fictícia, porquanto possa ser entendida como uma criação legal, que só encontra 

sentido como ficção da lei ou da doutrina61. Nesse sentido, somente o homem é capaz de ser 

sujeito de direitos e a pessoa jurídica seria uma exceção a essa regra que, por força de lei, 

                                                           
59 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. I. Introdução ao Direito Civil e Teoria 

Geral de Direito Civil. 24 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 247. 
60 Ibid. p. 248. 
61 Ibid. p. 252. 
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passa a ser dotada de capacidade, ainda que incapaz de vontade62. Os maiores expoentes das 

teorias da ficção são Savigny e Ihering63. 

Não sendo capaz de vontade, mas simplesmente tomando para si a vontade expressa 

nas decisões das pessoas físicas que a compõe, a pessoa jurídica jamais seria atingida pelo 

Direito Penal, de modo que os delitos praticados em seu bojo seriam sempre praticados e 

imputados às pessoas físicas envolvidas.64 Sendo assim, as teorias da ficção não 

comportariam o instituto da responsabilização criminal dos entes coletivos. 

As teorias realistas, diferentemente, consideram as pessoas jurídicas como entes com 

existência própria e autônoma, que não se confunde com a existência das pessoas físicas que 

as criaram ou integram.65 Das deliberações de seus integrantes, surge uma vontade que se 

destaca da vontade dos indivíduos e que consiste não na simples soma dessas vontades, mas 

na síntese delas, podendo ser atribuída à própria pessoa jurídica. Sobre as teorias da realidade, 

leciona o mestre Caio Mário que, diante da realidade objetivamente perceptível, a lei atribuiu 

personalidade jurídica a qualquer agrupamento que possa ter vontade própria e defender seus 

próprios interesses. O direito permite que essas entidades possam atuar no campo jurídico, 

assegurando-lhes o exercício de direitos subjetivos e a faculdade de adquirir direitos e contrair 

obrigações, reconhecendo sua existência, porquanto se destacam das pessoas naturais que lhes 

criaram e que a compõem, e podem, inclusive, se opor a estas.66 

A capacidade de querer e agir67, bem como a admissão de vontade real atribuída aos 

entes coletivos dá ensejo à aplicação do Direito Penal às pessoas jurídicas, permitindo sua 

responsabilização criminal. Ora, se o ente coletivo tem vontade e ação próprias, diferentes e 

destacadas daquelas produzidas pelos sócios e administradores, então não há óbice, no que 

tange à natureza da pessoa jurídica, a que sejam criminalizadas determinadas condutas suas. 

Parece-nos, portanto, que a teoria que melhor agasalha a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica é aquela que atribui ao ente coletivo existência real, com vontade e ação 

autônomas. Apesar disso, importante lembrar que, dentre os países que admitem a 

responsabilização criminal da pessoa jurídica, estão não só os que adotam a teoria da 

                                                           
62 SHECARIA, Sérgio Salomão. Op. cit. p. 101. 
63 SHECARIA, Sérgio Salomão. Op. cit. p. 100-102. Assim também PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit. p. 

252. 
64 SHECARIA, Sérgio Salomão. Op. cit. p. 101. 
65 Caio Mário da Silva. Op. cit. p. 256. 
66 Ibid. 
67 SHECARIA, Sérgio Salomão. Op. cit. p. 102. 
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realidade, que é predominante nos países do Civil Law, mas também aqueles em que 

predomina a teoria da ficção, como é o caso dos Estados Unidos da América e da Inglaterra.68 

 

3.3 Resposta aos argumentos contrários 

 

Como foi apresentado no capítulo anterior, parte da doutrina nacional e estrangeira 

posiciona-se contra a atribuição de responsabilidade criminal às pessoas jurídicas, elencando 

diversos argumentos como fundamento desse entendimento, dentre os quais foram 

selecionados os principais para compor este trabalho. 

Nesse diapasão, há quatro argumentos-chave pelos quais a responsabilização 

criminal da pessoa jurídica é inviável: (i) não há responsabilidade sem culpa, (ii) a 

condenação de uma pessoa jurídica viola o princípio constitucional da personalidade das 

penas, (iii) as penas privativas de liberdade são inaplicáveis às pessoas jurídicas e (iv) a 

finalidade da pena resta frustrada, uma vez que a pessoa jurídica não é capaz de arrepender-se 

ou ressocializar-se. 

A partir de agora, este trabalho se propõe a apresentar e analisar as respostas às 

objeções acima mencionadas, que foram elaboradas pela parte da doutrina que defende a 

possibilidade de responsabilização criminal das pessoas jurídicas.  

  

3.3.1 Culpabilidade 

 

Ponto crucial no que tange à culpabilidade, antes de se adentrar na sua aplicabilidade 

em relação à pessoa jurídica, é saber se ela reside no fato ou no autor. Em síntese, se se 

admite que a culpabilidade que se refere ao fato, a reprovabilidade do ato ilícito praticado 

recai sobre o comportamento humano. Por outro lado, se a culpabilidade se refere ao autor, 

importa saber a conduta da vida daquele que praticou o ilícito, tendo por essência uma 

perspectiva determinista, já que será levado em conta o comportamento do autor antes e 

depois do fato.69  

A corrente que predomina em nosso ordenamento jurídico pátrio é aquela que adota a 

culpabilidade pelo fato, a partir da qual se entende que o agente, sendo dotado de certa 
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69 Ibid. p. 88-90. 
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capacidade de compreensão e escolha, que são as bases da imputabilidade, torna-se 

responsável por sua conduta e deve por ela ser responsabilizado.70  

Ultrapassada essa questão, passa-se à discussão da culpabilidade no âmbito da pessoa 

jurídica. Culpabilidade, aqui entendida como reprovabilidade da conduta típica e antijurídica 

individualmente considerada, a partir do liame subjetivo entre o autor e o fato, pressupõe a 

vontade do agente, o que só existe no íntimo da pessoa física. Seguindo essa lógica, a 

culpabilidade requer que o agente seja imputável, que tenha potencial conhecimento da 

ilicitude da conduta e que lhe seja exigível agir de maneira diversa. Todos esses requisitos 

estão intimamente ligados à capacidade plena da vontade, que estaria comprometida em caso 

de inimputabilidade, ou se o agente não pudesse prever a ilicitude da conduta ou, ainda, se 

não lhe fosse exigível a atuação de maneira diversa. 

Os adeptos da responsabilização penal da pessoa jurídica, no entanto, elencam 

argumentos para refutar essa crítica. O primeiro deles reside na reprovação da conduta. Se a 

conduta empresarial pode ser reprovada nas esferas cível e administrativa, também o poderia 

ser na esfera criminal. A questão se torna mais grave se abordada sob a perspectiva de que à 

empresa seriam asseguradas maiores garantias se aquela figurasse como ré num processo 

penal do que quando ocupa o pólo passivo num processo cível ou administrativo. Por essa 

razão, esse argumento busca também desconstruir a ideia de que sanções administrativas ou 

cíveis mais efetivas seria a solução para as condutas reprováveis praticadas por entes 

coletivos. 

Nesse sentido, Klaus Tiedemann nos lembra que, se uma pessoa coletiva pode 

celebrar um contrato, ela está sujeita às obrigações pactuadas e é ela quem pode violar essas 

obrigações. Isso quer dizer que o ente coletivo pode atuar de maneira ilícita.71 

Outro argumento que busca a adequação entre a noção de culpabilidade e a pessoa 

jurídica é aquele segundo o qual existiria uma “ação institucional”, que tem sua origem na 

“vontade pragmática”. Afonso Arinos de Mello Franco esclarece que os sentimentos das 

pessoas físicas se dissolvem no total do sentimento do grupo, que é necessariamente diferente 

dos indivíduos que o compõem. Esse sentimento novo que se forma é peculiar da entidade 

abstrata e, muitas vezes, pode ir de encontro ao sentimento pessoal dos elementos particulares 

componentes.72  

                                                           
70 Ibid. p. 88. 
71 TIEDEMANN, Klaus. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Anuario de Derecho Penal, Espanha, 

1997, p. 112. 
72 FRANCO, Afonso Arinos de Mello. Responsabilidade criminal das pessoas jurídicas. Gráfica Ypiranga: 

Rio de Janeiro, 1930. p. 53. Apud: SHECARIA, Sérgio Salomão. Op. cit. p. 110. 
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Assim, a “vontade pragmática” não se resume à soma das vontades individuais, mas 

representa uma síntese delas, e se manifesta por meio das reuniões, deliberações, votos da 

assembléia geral dos seus membros, Conselhos de Administração, de Gerência ou de 

Direção.73 A materialização dessa vontade resulta na “ação institucional” que, 

inevitavelmente, é executada pela pessoa física, mas que é fator que se destaca da atuação 

individual. Nesse sentido é que Afonso Arinos de Mello Franco assevera: 

“[...] como ambas as ações, a individual e a coletiva, se executam, 

objetivamente, por meio do homem, acontece que este poderá 

executar alguma, pela qual não seja responsável individualmente, 

porque ela é o resultado de uma necessidade coletiva.”74 

 

Essa dicotomia dá azo ao que se chama de teoria da dupla imputação, pela qual a 

mesma conduta delitiva, levada a efeito pelo indivíduo (administrador de fato de uma 

empresa, por exemplo) permite a imputação de crime (no caso do Brasil, crime ambiental) à 

pessoa física e à pessoa jurídica, separadamente. 

Pode-se falar ainda na aplicação de outros parâmetros éticos ou morais às pessoas 

jurídicas – a honra, por exemplo – como base de aplicação da culpabilidade aos entes 

coletivos. Assim, o ordenamento jurídico brasileiro prevê a possibilidade de ofensa à honra da 

pessoa jurídica ou à imagem desta, o que se coaduna com a ideia de que parâmetros morais 

podem ser aplicados aos entes coletivos. Assim defende Joachim Hans Hirsch:  

“ao formular-se a reprovação de culpabilidade da pessoa coletiva, à 

corporação se aplica plenamente um parâmetro moral. Ele se reflete 

também no fato de que nas associações de pessoas se reconhece honra. 

[...] Nessa medida, pois, é absolutamente possível comprovar 

paralelos de culpabilidade com as pessoas naturais.”75 

  

A partir de uma visão ampla da situação, Tiedemann sustenta que o que importa é a 

imputação de um resultado nocivo a um autor, seja ele pessoa física ou jurídica, 

independentemente da disputa teórica sobre a natureza fictícia ou real do ente coletivo. Assim, 

a afirmação segundo a qual as ações são exclusivamente humanas é um dogma, na medida em 

que a ação de uma empresa também é ação para a realidade jurídica em que ela está inserida. 

No que tange à culpabilidade, a saída seria reconhecer uma categoria própria de culpa da 

                                                           
73 MERLE, Roger; VITU, André. Traité de droit criminel – problèmes généraux de la science criminelle: 

droit penal général. 6ª Ed. Cujas: Paris, 1993. p. 778-779. Apud: SHECARIA, Sérgio Salomão. Op. cit. p. 111. 
74 FRANCO, Afonso Arinos de Mello. Responsabilidade criminal das pessoas jurídicas. Gráfica Ypiranga: 

Rio de Janeiro, 1930. p. 53. Apud: SHECARIA, Sérgio Salomão. Op. cit. p. 110. 
75 HIRSCH, Hans Joachim. La cuestión de la responsabilidad penal de las asociaciones de personas. Anuario 

de Derecho Penal y Ciencias Penales. Madrid, 1993. Nº 46, p. 1.109-1.110. Apud: SHECARIA, Sérgio Salomão. 

Op. cit. p. 111. 
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empresa, o que pode ser observado em numerosos ordenamentos jurídicos da Comunidade 

Europeia.76 

Por todo o exposto e porquanto a culpa não possa ser determinável ou demonstrável 

empiricamente77, os adeptos da responsabilização criminal da pessoa jurídica entendem ser 

perfeitamente possível adequar a noção de culpabilidade aos entes coletivos.  

 

3.3.2 Princípio da personalidade da pena 

 

O principal argumento que refuta a violação do princípio da personalidade da pena 

como obstáculo à responsabilização penal da pessoa jurídica consiste em admitir que todo tipo 

de pena – no Brasil, pecuniária, restritiva de direitos e privativa de liberdade – atinge, de certo 

modo e em graus diferentes, outras pessoas além do próprio condenado.  

Tanto é assim que a pena de multa dirigida a determinado indivíduo afeta também o 

patrimônio de seu cônjuge, ou de sua família. A pena restritiva de direitos, quando impõe a 

proibição do exercício de alguma profissão, está dificultando, em certa medida, o sustento do 

condenado. Essa espécie de pena [a restritiva de direitos] é a que melhor permite a 

visualização de como uma sanção pode afetar outras pessoas além do condenado. Sem entrar 

na questão da ausência física, o prejuízo ao sustento do lar é tão patente que a própria 

legislação prevê o auxílio-reclusão à família do preso. 

Por essa razão, a eventual diminuição de patrimônio dos sócios de uma empresa seria 

efeito compatível com o princípio da personalidade da pena, que não consegue evitar os 

efeitos de uma sanção criminal que naturalmente ultrapassam a pessoa do condenado. Este é 

outro motivo pelo qual a previsão de sanções administrativas ou cíveis mais efetivas às 

pessoas jurídicas não é medida mais acertada que a responsabilização criminal, já que seus 

efeitos também recairiam (talvez até com mais vigor) sobre os sócios. 

 

3.3.3 Pena privativa de liberdade 

 

A pena privativa de liberdade é a medida mais extrema de controle social e, por isso, 

consiste em um dos fundamentos do princípio da intervenção mínima do Direito Penal. Sua 
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previsão está adstrita às violações mais agudas ao ordenamento jurídico, reservada a proteger 

os bens jurídicos mais caros de um Estado Democrático de Direito. 

Nessa medida, ainda que fosse possível, a aplicação de pena privativa de liberdade à 

pessoa jurídica seria desproporcional, uma vez que, no Brasil, a previsão do cometimento de 

crime por ente coletivo só é admitida quando se trata de crime contra o meio ambiente. Outros 

tipos de pena são mais recomendados às pessoas jurídicas em virtude da efetividade que 

alcançam. Segundo Sergio Salomão Shecaira, existem diversas reações penais adequadas ao 

amplo instrumento penal de repressão às pessoas jurídicas, como as penas pecuniárias, a 

dissolução, a perda de bens e proventos ilicitamente obtidos, a injunção judiciária, o 

fechamento da empresa, a publicação da sentença em veículos de grande circulação e às 

expensas da condenada, por exemplo.78 

Salienta-se, por oportuno, que a pena privativa de liberdade já tem se mostrado 

ineficaz inclusive em relação às pessoas físicas, porquanto a situação carcerária brasileira já 

demonstrou que o caráter intimidatório da sanção penal resta frustrado, sendo a situação ainda 

mais alarmante no que toca a seu caráter ressocializador. Nesse sentido, é um contrassenso 

lamentar por sua inaplicabilidade às pessoas jurídicas.79 

 

3.3.4 Reprovabilidade da conduta 

 

A reprovabilidade da conduta do agente, para uma concepção preventiva negativa, é 

uma das finalidades da pena. Deste modo, aqueles que defendem a inadequação da 

aplicabilidade da responsabilidade penal da pessoa jurídica alegam que o ente coletivo é 

incapaz de arrependimento, frustrando o caráter intimidador (prevenção geral negativa) e 

educativo (prevenção especial negativa) da pena. 

Em defesa da responsabilização penal, invoca-se a prevenção positiva da pena, ou 

seja, sua finalidade de afirmação do Direito e validação do bem jurídico tutelado. Se assim 

considerada, a sanção penal não só pode como deve ser aplicada às pessoas jurídicas, que 

possibilitam práticas igualmente reprováveis em sociedade, demandando mecanismos por 

meio dos quais se faça cumprir a vontade do legislador. 

Além disso, punir o indivíduo responsável pelo ilícito praticado em nome da pessoa 

jurídica não é sempre a medida mais adequada, porquanto não serve para dissuadir a empresa 
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de praticar novos ilícitos. Como bem observa Sergio Salomão Shecaira, a responsabilização 

de um do preposto da empresa pode ter efeito contrário: 

“[...] quando um crime é cometido de forma a beneficiar uma 

empresa, é normal que a própria empresa decida pagar o montante da 

pena pecuniária sofrida pelo seu representante, arcar com as despesas 

do advogado, compensar a eventual pena privativa de liberdade ou a 

perda da condição de réu primário com vantagens pecuniárias. Como 

prêmio poderá o agente pessoal ter uma promoção, férias 

suplementares, um 14º salário ou qualquer outra vantagem análoga.”80 

 

Por isso, o caráter preventivo geral da pena se mostra mais eficiente se aplicado à 

pessoa jurídica, podendo dissuadir a empresa à prática dos delitos a partir de penas mais 

compatíveis à atividade empresarial, como é o caso daquela que prevê a publicação da 

sentença condenatória. Se a notícia do crime tem repercussão na mídia, por exemplo, a 

atividade da empresa será atingida pela repercussão do fato aos olhos de seus clientes efetivos 

e em potencial, levando a pessoa jurídica a evitar o cometimento de ilícitos em seu bojo e em 

seu benefício exclusivo. 

Cumpre destacar, por oportuno, o posicionamento de Klaus Tiedemann sobre o tema. 

Sustenta o autor que nada impede de considerar as pessoas jurídicas como destinatárias de 

normas jurídicas revestidas de caráter ético e como entes em situação de violar essas normas. 

Afinal, organizar-se corretamente é um dever da pessoa jurídica mesma, e não unicamente das 

pessoas físicas que a compõem. Trata-se de reconhecer as obrigações correspondentes aos 

direitos conferidos ao ente coletivo. A pena, nesse contexto, assume papel importante porque, 

de um lado, tem efeito preventivo em relação aos membros da empresa e, de outro lado, faz 

com que a empresa condenada seja intimidada a não reincidir.81 

 

3.4 Novo Direito Penal 

 

A doutrina favorável à aplicação da responsabilidade penal da pessoa jurídica aponta 

para a adequação do direito penal às novas necessidades sociais, dentre as quais se destaca a 

necessidade de coibir a criminalidade ensejada pelo ente coletivo. Nesse sentido, Sérgio 

Salomão Shecaira assevera que essa adequação é fundamental porque o direito penal 

                                                           
80 Ibid. p. 108. 
81 TIEDEMANN, Klaus. Op. cit., passim. 
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tradicional se mostra inflexível diante do controle dos ilícitos praticados por empresas82, cuja 

demonstração [da inflexibilidade] foi feita até aqui. O referido autor sustenta que a 

modernidade, como modelo padrão de comportamento social, sugere a existência de um novo 

paradigma normativo para a análise jurídica. Existem novas regras que indicam um novo 

modelo a ser construído racionalmente nas ciências sociais, com inequívocos reflexos na área 

do direito, especialmente no que tange ao direito ambiental.83 

A legislação espanhola passou a ser símbolo desse novo direito penal, como 

esclarece Cezar Roberto Bitencourt, que salienta que a dogmática clássica do Direito Penal 

não impediu que o legislador espanhol adotasse uma espécie sui generis de imputação de 

responsabilidade penal às pessoas jurídicas, por meio do artigo 31 do Código Penal Espanhol, 

introduzido em 2010. Para grande parcela da doutrina espanhola, trata-se de um “novo Direito 

Penal”, que se dirige às pessoas jurídicas e utiliza critérios diferentes daqueles que se aplicam 

às pessoas físicas.84  

 Nesse sentido, o mencionado autor, citando Muñoz Conde, elenca como requisitos de 

responsabilização criminal da pessoa jurídica: (i) o cometimento do ilícito por pessoa física 

vinculada à pessoa jurídica, sendo representante ou pessoa capaz de obrigar a empresa ou 

empregado subordinado que tenha praticado o ilícito pela ausência de controle de seus 

superiores; (ii) que o cometimento do ilícito tenha se dado em nome da pessoa jurídica, ou por 

conta dela; (iii) que o crime praticado tenha ocorrido em benefício da pessoa jurídica.85 

 O que se pretende pela criação de um “novo Direito Penal” é conferir maior 

efetividade às penas aplicadas por ocasião de crime cometido em proveito da sociedade, o que 

não acontece no Direito Penal atual. Isso porque, primeiramente, a punição das pessoas físicas 

é ineficaz, na medida em que não influencia na atuação da pessoa jurídica, frustrando o 

caráter preventivo negativo especial das sanções. Sérgio Salomão Shecaira defende que a 

punição eventual do autor imediato do ilícito, que muitas vezes não tem consciência da 

ilicitude do ato praticado, padece de eficácia, porquanto não serve para dissuadir o ente 

coletivo na prática de novos atos ilícitos necessários ou convenientes à execução de suas 

atividades. A prevenção especial, portanto, não é atingida, ainda que o autor do delito, pessoa 

física, seja punido individualmente. Por essa razão, a empresa deve ser reprovada por poder e 

                                                           
82 Ibid. p. 112 e 117. 
83 SHECAIRA, Sérgio Salomão. A responsabilidade penal da pessoa jurídica e nossa recente legislação. In: 

GOMES, Luiz Flávio (Org.). Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica e Medidas Provisórias e Direito 

Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 132. 
84 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. Cap. XIV, item 4.2. 
85 Ibid. 
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dever agir para evitar o resultado, ou seja, a pessoa jurídica pode ser punida não só quando 

deliberar e praticar um ato ilícito, mas também quando não impedir que ele seja praticado tão 

somente em seu benefício.86 

 Essa questão revela outro problema da dogmática clássica do direito penal frente aos 

desafios impostos pela criminalidade corporativa: a tentativa de punição dos diretores da 

pessoa jurídica, ou dos agentes responsáveis pelo comando desta, que encontra obstáculo na 

falta de provas que comprovem o nexo entre seu comando e a atividade delituosa, 

especialmente quando se trata de ato cometido em favor de grandes empresas, ocasionando na 

punição de funcionários substituíveis. Isso porque, muitas vezes, não é preciso que haja 

ordem expressa que determine a prática do ilícito, mas os próprios objetivos da empresa, ou o 

estabelecimento de metas, por exemplo, levam o empregado a cometer o ilícito. Sobre o tema, 

leciona Klaus Tiedemann: 

“De um lado, a sociologia nos ensina que os agrupamentos criam um 

ambiente, um clima que facilita e incita os autores físicos (ou materiais) a 

cometerem delitos em benefício dos agrupamentos. Daí a ideia de não 

sancionar somente a estes autores materiais (que podem ser mudados ou 

substituídos) mas também, e sobretudo, a própria empresa.”87 

 

Assim é que Sérgio Salomão Shecaira aduz que, de fato, o que demonstra 

indiscutivelmente a necessidade do reestudo da criminalidade cometida no bojo da pessoa 

jurídica é o fato de que, por diversas vezes, as sanções punitivas são aplicadas a pessoas 

diferentes dos autores imediatos dos delitos, que são funcionários ou empregados que ocupam 

postos de nível inferior na cadeia hierárquica da empresa, facilmente substituíveis, frustrando 

a função intimidatória da pena.88 

Por outro lado, a hipótese de responsabilização objetiva dos dirigentes da empresa é 

totalmente incompatível com o Direito Penal, que tem por fundamento a noção de 

culpabilidade subjetiva e individual. Não basta, portanto, que tenha a pessoa jurídica cometido 

um ato delituoso para que recaia a responsabilidade penal sobre seu dirigente, sendo 

necessário e adequado ao Direito Penal que se perquira acerca da culpabilidade do agente que 

tenha efetivamente cometido o delito. 

 Alguns autores, como Cezar Roberto Bitencourt, alertam que a criação de um “novo 

Direito Penal” voltado à responsabilização criminal da pessoa jurídica “não passa de um 

                                                           
86 SHECARIA, Sérgio Salomão. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. 2 ed. São Paulo: Editora 

Método, 2002. p. 115. 
87 TIEDEMANN, Klaus. Responsabilidad penal de personas jurídicas y empresas en derecho comparado. 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, nº 11, jul/set, 1995, p. 22. E também TIEDEMANN, Klaus. 

Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Anuario de Derecho Penal, Espanha, 1997, p. 101. 
88 SHECARIA, Sérgio Salomão. Op. cit. p. 112. 
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grotesco simulacro de direito”, uma vez que tem por fundamento a responsabilidade do ente 

coletivo com base em fato praticado por outrem – a pessoa física, único agente capaz de ação. 

Essa criação seria uma afronta à estrutura da dogmática penal, especialmente no que tange à 

culpabilidade.89 

 Em resposta aos argumentos contrários, Juan María Del Sel sustenta: 

 “Frente a esta insostenible postura, me limitaré a decir lo siguiente: a) que el 

argumento pierde fuerza si se recuerda que nada impide al ordenamiento 

jurídico disociar los conceptos de ‘obligación’ y ‘responsabilidad’, e imputar 

las consecuencias de un acto a otro ente que el agente humano que lo realizó; 

b) que si aun así subsiste alguna dificultad para compaginar la 

responsabilidad de las personas jurídicas con la llamada ‘teoría jurídica del 

delito’, ¡peor para esta última! Es el caso de recordar, una vez más, la 

célebre crítica que dirigía von Ihering al formalismo jurídico: la vida no debe 

plegarse a los principios, sino que éstos deben modelarse sobre aquélla… y 

si la culpabilidad ha de ser una pieza necesaria a la teoría jurídica del delito, 

fuerza es convenir que esa teoría debe ser rectificada o completada en tal 

forma que sirva para todos los supuestos que se presentan en el campo de 

nuestro Derecho penal, que no se reduce al Código penal.”90 

 

 Klaus Tiedemann, em seu texto “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”91, 

escrito em 1995, tratando sobre a discussão da necessidade da responsabilidade penal 

coletiva, já apontava a existência de uma responsabilidade “quase-penal” das empresas no 

âmbito da Comunidade Europeia. O princípio cunhado na fórmula “a responsabilidade 

criminal é pessoal” não é obstáculo a essa responsabilidade “quase-penal” e, tampouco, à 

responsabilidade criminal das corporações, amplamente reconhecida na Europa antes da 

Revolução Francesa. Diante das novas formas de criminalidade, há de se questionar, de 

acordo com o autor, se as exceções não deveriam tornar-se regra. 

O autor afirma que, dentre as possibilidades de coibir a criminalidade corporativa, 

está o desenvolvimento de uma nova dogmática penal, com categorias novas ou adotadas do 

direito penal, sendo capaz de abarcar as atividades criminais dos agrupamentos. Nessa tarefa, 

que só pode ser do legislador, as bases de uma nova dogmática poderiam ser encontradas com 

a ajuda dos ordenamentos jurídicos que admitem a plena responsabilidade criminal da pessoa 

jurídica, e seriam construídas de maneira paralela à pessoa física. No que toca ao direito 

processual, Tiedemann defende a criação de regras que assegurem a possibilidade de 

                                                           
89 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. Cap. XIV, item 4.2. 
90 SEL, Juan María Del. “Societas Delinquere, ¿Potest o non potest?” La responsabilidad criminal de la empresa 

a la luz de La visión anglosajona. In: LAPORTA, M. H.; RAMÍREZ, N. D. (Org.). Derecho Penal Empresario. 

Buenos Aires: IB de F, 2010. p. 93. 
91 TIEDEMANN, Klaus. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Anuario de Derecho Penal, Espanha, 

1997, passim. 
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perseguir as pessoas jurídicas independentemente da persecução dos autores físicos que as 

compõem. 

Por todo o exposto, é possível afirmar que parte da doutrina nacional e estrangeira 

sustenta a possibilidade de responsabilização criminal do ente coletivo por entender que as 

dificuldades apresentadas pela dogmática jurídico-penal clássica podem ser superadas, 

permitindo que a criminalidade corporativa seja coibida pela adequação do ordenamento 

jurídico às novas demandas da sociedade. 
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4 FORMAS DE APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA 

JURÍDICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Seguindo a tendência de inúmeros países, o Brasil agasalhou o instituto da 

responsabilização criminal da pessoa jurídica no ordenamento jurídico pátrio. A princípio, sua 

previsão veio insculpida nos mandamentos constitucionais dos artigos 173, §5º e 225, §3º. 

Mais tarde, surge a Lei nº 9.605/1998, regulamentando o §3º do mencionado artigo 225, 

conferindo eficácia plena à norma constitucional. 

Apesar dos diferentes posicionamentos esposados pela doutrina brasileira, os 

Tribunais Superiores de nosso país – Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça 

– acolheram a possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica, admitindo que o 

instituto estaria previsto na Carta Constitucional de 1988 e refutando a tese de 

inconstitucionalidade da Lei nº 9.605/1998, a Lei dos Crimes Ambientais. 

 

4.1 Previsão constitucional e a Lei nº 9.605/1998 

 

A responsabilidade penal da pessoa jurídica não é objeto de estudo novo para os 

juristas, especialmente em países como França, Portugal e Itália. O intenso desenvolvimento 

das relações econômicas no final do século XIX e início do século XX ensejou maior debate 

sobre o tema.92 No Brasil, com o advento da Constituição da República promulgada em 

outubro de 1988, reavivou-se a discussão sobre a possibilidade ou não de sua aplicação, no 

ordenamento jurídico brasileiro, a partir de dos artigos 173, §5º e 225, §3º, respectivamente: 

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. 

 

As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 

os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

 

 A partir desse momento, a doutrina jurídica pátria se dividiu em duas grandes 

correntes: aquela dos que defendem que a Constituição de 1988 estabeleceu a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica e, contrariamente, aquela dos que entendem que a 

                                                           
92 RAMOS, Adirson Antônio Glório de. Op. cit. p. 173. 
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Magna Carta não consagrou a responsabilidade criminal do ente coletivo. Vale lembrar que 

essa questão não se confunde com a análise técnica da possibilidade ou não de sua aplicação, 

mas consiste em saber se existe previsão ou não no texto da Constituição. 

Na primeira, estão em maior número os constitucionalistas e ambientalistas, mas 

também há penalistas que admitem que a Carta Maior de outubro de 1988 foi expressa em 

adotar a responsabilidade penal dos entes coletivos. Neste conjunto, são nomes de destaque: 

José Afonso da Silva, Celso Ribeiro Bastos, Ives Gandra Martins, Pinto Ferreira, Walter 

Claudius Rothenburg, Édis Milaré, Paulo Affonso Leme Machado, Gilberto Passos de Freitas, 

Sérgio Salomão Shecaira, Ivette Senise Ferreira, Paulo José da Costa Júnior e José Henrique 

Pierangeli. 

Dessa forma, os mencionados estudiosos do direito entendem que o constituinte 

originário aboliu o princípio segundo o qual societas delinquere non potest, abrindo caminho 

para a possibilidade de se atribuir condutas criminosas e penas à pessoa jurídica. Essa 

possibilidade seria compatível com o próprio contexto do direito penal internacional, uma vez 

que diversos congressos internacionais sugeriram excepcionar a responsabilidade individual 

com o escopo de prevenir os crimes ambientais93, o que foi acolhido por países como Estados 

Unidos e Canadá, alguns dos quais também adotam a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica no campo do direito econômico.94 

Nesse sentido, defende-se que o §3º do artigo 225 trouxe um “duplo binário” de 

sanções punitivas, sendo possível a aplicação de sanções penais ou administrativas às pessoas 

físicas e jurídicas, conforme o grau de ofensividade e perigo causado ao bem jurídico 

tutelado.95 Sobre o dispositivo, mister salientar ainda que os vocábulos atividade e conduta 

são sinônimos, sendo cabível atribuí-las tanto às pessoas físicas, como às pessoas jurídicas, 

conforme interpretação de quem sustenta a previsão constitucional da responsabilização penal 

dos entes coletivos. 

Há, inclusive, quem seja contra a possibilidade de aplicação da responsabilidade 

criminal da pessoa jurídica, mas, ainda assim, admita que a Constituição de 1988 tenha 

agasalhado essa teoria. Outro não é o posicionamento de José Henrique Pierangeli. 

                                                           
93 No XV Congresso Internacional de Direito Penal, em 1994, uma das recomendações sugere explicitamente a 

responsabilidade criminal das empresas por delitos contra o meio ambiente, indicando que os sistemas penais 

devem prever sanções penais às entidades jurídicas, na medida do possível, na Constituição ou na lei básica. 

Essa relevante observação foi feita por Sérgio Salomão Shecaira em A responsabilidade penal da pessoa jurídica 

e nossa recente legislação. In: GOMES, Luiz Flávio (Org.). Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica e 

Medidas Provisórias e Direito Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 137-138. 
94 SHECARIA, Sérgio Salomão. Op. cit. p. 138-139. 
95 SANTOS, Gérson Pereira dos. Para repensar a parêmia societas delinquere non potest. Fascículos de 

Ciências Penais. v. 5, abr./jun., 1992, p. 91. Apud: SHECARIA, Sérgio Salomão. Op. cit. p. 135. 
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De outro lado, há os que interpretam a Constituição de maneira diferente, chegando à 

conclusão de que não foi a intenção do legislador constituinte estabelecer a responsabilização 

criminal da pessoa jurídica. Nesse sentido estão os argumentos de José Cretella Júnior, Luiz 

Regis Prado, Cezar Roberto Bitencourt, Juarez Cirino dos Santos, Luiz Vicente Cernicchiaro, 

René Ariel Dotti e outros. 

Para esses juristas, a melhor interpretação da Carta Constitucional de 1988 é aquela 

que se vale do método teleológico-sistemático. Assim é que o texto constitucional seria 

incongruente se consagrasse a responsabilidade penal da pessoa jurídica, porquanto ao menos 

dois princípios fundamentais do direito penal seriam atingidos: a culpabilidade e a 

responsabilidade pessoal.96 Além disso, o §5º do artigo 173 não define que tipo de 

responsabilidade será atribuída às pessoas jurídicas, dando margem à defesa de que as 

responsabilizações compatíveis com sua natureza são as de caráter civil e administrativo. 

Nesse sentido também o §3º do artigo 225, que quer expressar que as condutas das pessoas 

físicas estarão sujeitas a sanções penais e que as atividades das pessoas jurídicas se sujeitarão 

a sanções administrativas. 

Dez anos depois, com o advento da Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, foi 

instituída a responsabilidade criminal das pessoas jurídicas, a partir da previsão constitucional 

nos artigos 173, §5º e 225, §3º. Dispõe o artigo 3º da mencionada lei: 

As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e 

penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja 

cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu 

órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade. 

 

O citado artigo indica a gravidade dos crimes ambientais, ainda piores no âmbito 

corporativo, e a necessidade de se coibir as práticas atentatórias ao direito fundamental ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. A intervenção do direito penal se fez 

indispensável na medida em que o bem jurídico tutelado – meio ambiente ecologicamente 

equilibrado para as presentes e futuras gerações – não encontrou proteção suficiente nas 

medidas civis e administrativas até então adotadas no ordenamento jurídico brasileiro. Nesse 

diapasão leciona Ulysses Monteiro Molitor:  

Desta forma, o Direito Ambiental Constitucional apresenta duas vertentes: 

por um lado, o efeito negativo, no sentido de não se destruir o meio 

ambiente, devendo-se sempre buscar sua preservação; e, de outro, o dever 

positivo de atuação perante outras pessoas, físicas ou jurídicas (de direito 

público ou privado), para que se abstenham em favor do meio ambiente, 
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surgindo o Direito Penal como instrumento coercitivo frente à ineficácia de 

outros meios de proteção ambiental.97  

 

Em termos práticos, é inegável que uma condenação criminal por dano ao meio 

ambiente tem o condão de afetar diretamente os negócios da pessoa jurídica, o que não ocorre 

no caso de condenação de prepostos, sócios ou dirigentes.  

Não obstante, há autores que defendem a inconstitucionalidade da Lei dos Crimes 

Ambientais. Além da infração aos princípios constitucionais, como a pessoalidade da pena e a 

mínima taxatividade legal, já tratada no capítulo 1 deste trabalho, Juliano Breda aponta 

diversos problemas na Lei dos Crimes Ambientais, especialmente no que tange às penas 

aplicadas. São apontados pelo autor, em suma, as seguintes irregularidades: (i) a lei deveria 

ter mencionado expressamente em cada tipo penal a sanção aplicável à pessoa jurídica; (ii) o 

art. 3º prevê um equívoco, uma vez que não há regra expressa sobre as hipóteses de aplicação 

isolada, cumulativa ou alternativa das sanções; (iii) o art. 22 prevê a proibição de tratar com o 

Poder Público e dele obter subsídios, subvenções ou doações por no máximo 10 anos, o que 

se afasta dos marcos previstos no tipo penal ambiental e se mostra desproporcional em relação 

ao previsto para a pessoa física no art. 10, que é de 5 anos; (iv) nada é dito quanto ao período 

mínimo da proibição tratada no item anterior, dando ensejo ao questionamento sobre se o 

período da substituição deve ter por base o tempo da pena privativa de liberdade fixada à 

pessoa física; (v) os incisos I e II do art. 23 são indeterminados e se mostram incompatíveis 

com o princípio da legalidade.98 

Além disso, os autores que defendem a inconstitucionalidade da Lei nº 9.605/1998 

denunciam que os tipos penais ambientais, em sua maioria, são normas penais em branco ou 

tipos penais abertos, o que tem graves consequências, como a insegurança jurídica em sua 

aplicação. Juliano Breda, mais uma vez, questiona “Qual o limite constitucionalmente 

tolerável de abstração da norma penal? A expansão do direito penal sem uma definição 

precisa de suas fronteiras normativas é inconciliável com o princípio da legalidade, pedra de 

toque do Estado de Direito.”99 Ulysses Monteiro Molitor arremata: 

A norma penal em um Estado democrático de Direito não é somente aquela 

que formalmente descreve um fato como infração penal, pouco importando 

se ela ofende ou não o sentimento social de justiça; ao contrário, sob pena de 

colidir com a Constituição, o tipo incriminador deverá obrigatoriamente 

                                                           
97 MOLITOR, Ulysses Monteiro. A ratio do tipo penal ambiental e os fundamentos da Constituição da 

República Federativa do Brasil. Revista IMES de Direito, São Caetano do Sul, ano VIII, n. 13, p. 9-27, 

jul./dez. 2007. p. 13. 
98 BREDA, Juliano. Op. cit.. p. 297-299. Tal posicionamento também é esposado por Sérgio Salomão Shecaira 

em SHECARIA, Sérgio Salomão. Op. cit. p. 155-166. 
99 BREDA, Juliano. Op. cit. p. 299. 
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selecionar, dentre todos os comportamentos humanos, somente aqueles que 

realmente possuam lesividade social. 
Esta discussão causa relevância no estudo do Direito Penal Ambiental, na 

medida em que os tipos penais ambientais, em grande parte, se exteriorizam 

como tipos penais abertos e normas penais em branco, não havendo, muitas 

vezes, uma descrição precisa. Essa antecipação do momento consumativo do 

tipo penal deve ser usada com cautela, sob pena de se confundirem a 

cogitação e a prática de atos preparatórios com o início da consumação do 

crime.100 

 

A abstração da norma penal ambiental se justifica, em grande medida, pela constante 

alteração de parâmetros do Direito Ambiental, parâmetros estes que o legislador não poderia 

pretender inserir na norma penal, sob pena de vê-la obsoleta em pouco tempo. Assim leciona 

Klaus Tiedemann quando afirma que “La riflessione che giustifica l’esistenza delle norme 

penali in bianco parte dal presupposto che l’esecutivo sia in grado di tener conto più 

celermente dei mutamenti delle circostanze di fatto.”101 

Portanto, o que se pode afirmar até agora é que a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica (supostamente) agasalhada pela Constituição de 1988 ganhou regulamentação pela 

Lei nº 9.605, em 1998, que foi considerada insuficiente pela ampla maioria da doutrina. 

Apesar disso, as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça apontam para a aplicação do instituto. O posicionamento das Cortes revela o uso do 

mecanismo denominado de teoria da dupla imputação ao permitir a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica, como será visto na análise do caso paradigmático decidido em Recurso 

Especial pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 564.960-SC). Recentemente, algumas 

decisões do Supremo Tribunal Federal indicam a superação da necessidade da dupla 

imputação, conforme brilhante argumentação construída em voto da Ministra Rosa Weber 

adiante comentado. 

 

4.2 Decisão do Recurso Especial 564.960-SC pelo Superior Tribunal de Justiça e a teoria 

da dupla imputação 

 

Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado que, 

                                                           
100 MOLITOR, Ulysses Monteiro. Op. cit. p. 16. 
101 TIEDEMANN, Klaus. Tecnica Legislativa Nel Diritto Penale Economico. Rivista Trimestrale di Diritto 

Penale Dell’economia. Ano XIX, n. 1-2, jan./jun., 2006. p. 4. 
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julgando recurso em sentido estrito, negou provimento sustentando a impossibilidade de 

responsabilização penal da pessoa jurídica. 

Com efeito, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Mário Elói Hackbarth, 

Salete Maria Gevasso Borges e a pessoa jurídica AUTO POSTO 1270 LTDA ME, pela 

poluição em leito de rio consistente em lançamento de resíduos como graxa, óleo, lodo, areia 

e produtos químicos resultantes da atividade comercial (art. 54, §2º, V e 60 da Lei nº 

9.605/1998, na forma do art. 70 do Código Penal). 

O juízo a quo rejeitou a denúncia em relação à pessoa jurídica, sustentando que a 

empresa não poderia figurar no pólo passivo da ação penal. Dessa decisão o Ministério 

Público interpôs recurso em sentido estrito, pretendendo o recebimento da denúncia. O TJSC 

negou provimento ao recurso, corroborando a tese esposada pelo juiz de direito. Por essa 

razão, o Ministério Público interpôs recurso especial sustentando a possibilidade de 

responsabilização penal do ente coletivo, alegando ofensa ao art. 43, III, do Código de 

Processo Penal e negativa de vigência do art. 3º da Lei nº 9.605/1998.  

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça criou precedente no julgamento do 

mencionado recurso especial pelo voto do Ministro Relator Gilson Dipp, que argumentou pela 

possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica juntamente com seus sócios, 

agasalhando a teoria da dupla imputação. 

Em breve digressão teórica sobre o tema, o Ministro Relator ressaltou que o artigo 

225 da Constituição da República consagrou, assim como ocorreu em outros países, maior 

atenção aos interesses difusos, elevando o meio-ambiente à categoria de bem jurídico tutelado 

autonomamente. Ampliando a proteção desse direito fundamental, o constituinte previu a 

criminalização de condutas lesivas causadas ao meio-ambiente por pessoas jurídicas no §3º 

desse artigo, cuja regulamentação veio dez anos depois, por meio da Lei de Crimes 

Ambientais (Lei nº 9.605/1998).  

Para o Ministro Relator, portanto, o ordenamento jurídico brasileiro previu o instituto 

da responsabilidade penal da pessoa jurídica, o que foi, segundo ele, uma escolha política 

motivada pela eficácia insatisfatória das sanções de natureza civil e administrativa aplicadas 

às corporações. A previsão da responsabilização criminal, dessa forma, tem caráter não só 

punitivo, mas especialmente preventivo, tendo em vista que quando se trata de meio-

ambiente, o mais importante é garantir a prevenção, antes da reparação, que, quando é 

possível, dificilmente ocorre de maneira integral. 
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Assim, na defesa da responsabilização criminal da pessoa jurídica por meio da 

aplicação da teoria da dupla imputação, o Ministro Relator Gilson Dipp construiu 

argumentação que pode ser sucintamente exposta da seguinte maneira: (i) é indiscutível a 

dificuldade em se atribuir responsabilidade penal de pessoas físicas por condutas criminosas 

que degradam o meio-ambiente e ocorrem no bojo e em benefício de grandes corporações; (ii) 

admitindo-se a responsabilização criminal do ente coletivo, a pena tem caráter preventivo em 

razão da grande influência sobre a atividade econômica da empresa; (iii) apesar da patente 

necessidade de aplicação do instituto, esta não pode se dar por meio da dogmática penal 

clássica; (iv) assim, surge a responsabilidade do ente coletivo vinculada à responsabilidade 

individual de quem tenha concorrido para o delito. 

O primeiro dos argumentos utilizados pelo Ministro Relator consiste na dificuldade 

de se apurar a responsabilidade individual por crimes ambientais no âmbito das pessoas 

jurídicas. Isso porque “a complexidade dos interesses em jogo na estrutura das empresas pode 

levar à irresponsabilidade organizada dos indivíduos”102. Além da facilidade com a qual 

sócios, administradores e dirigentes podem se esconder sob o poderio e sob a intrincada rede 

de relações hierárquicas que se desenvolvem no bojo da pessoa jurídica, há ainda a questão 

das penas que podem recair sobre empregados subalternos facilmente substituíveis, frustrando 

a finalidade preventiva da sanção em relação ao ente coletivo. 

Nesse diapasão, a possibilidade de responsabilização criminal da pessoa jurídica 

amplia a prevenção do meio-ambiente, porquanto se mostra mais eficiente do que a 

condenação cível e administrativa, na medida em que passa a ser vista como uma mancha à 

imagem da empresa, dificultando seus negócios. A preocupação com os direitos difusos, 

campo em que se insere a proteção ao meio-ambiente, já chegou ao mercado econômico, 

indicando às empresas a necessidade de promover ajustes na atividade econômica para que se 

enquadrem no conceito de “ambientalmente corretas” ou “sustentáveis”. A condenação 

criminal por dano ambiental, destarte, afeta diretamente a imagem da empresa diante de seus 

fornecedores e clientes. 

Não obstante, não se pode pretender a aplicação da responsabilidade criminal do ente 

coletivo baseada nos fundamentos da dogmática clássica do Direito Penal, que se funda na 

culpa individual, o que é incompatível com a natureza da pessoa jurídica. Mas, assevera o 

Ministro Relator: 

                                                           
102 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 564.960-SC. Quinta Turma. Relator Gilson 

Dipp. Brasília, DF, 02 de junho de 2005. p. 5. 



 

45 
 

É incabível, de fato, a aplicação da teoria do delito tradicional à pessoa 

jurídica, o que não pode ser considerado um obstáculo à sua 

responsabilização, pois o direito é uma ciência dinâmica, cujos conceitos 

jurídicos variam de acordo com um critério normativo e não naturalístico 

[...].103 

 

Deste modo é que se entende que a responsabilidade penal da pessoa jurídica, não 

podendo se basear na culpa e na responsabilidade individual, subjetiva, funda-se numa 

concepção de culpabilidade que se traduz em responsabilidade social e que está limitada à 

vontade da pessoa física por meio da qual o delito se realiza. Trata-se, portanto, de uma culpa 

que se distingue da culpa tradicional, produzindo a responsabilidade da pessoa jurídica pelos 

atos praticados por seus dirigentes ou responsáveis, ou seja, a responsabilidade da pessoa 

jurídica decorre da responsabilidade das pessoas físicas que incorrem na prática do delito. 

Nesse sentido, a vontade da pessoa jurídica estaria consubstanciada na síntese das vontades 

dos administradores. 

Por fim, o Ministro Relator Gilson Dipp enumera os critérios de responsabilização da 

pessoa jurídica:  

Os critérios para a responsabilização da pessoa jurídica são classificados na 

doutrina como explícitos: 1) que a violação decorra de deliberação do ente 

coletivo; 2) que autor material da infração seja vinculado à pessoa jurídica; e 

3) que a infração praticada se dê no interesse ou benefício da pessoa jurídica; 

e implícitos no dispositivo: 1) que seja pessoa jurídica de direito privado; 2) 

que o autor tenha agido no amparo da pessoa jurídica; e 3) que a atuação 

ocorra na esfera de atividades da pessoa jurídica.104 

 

 Sobre a violação do princípio constitucional da pessoalidade da pena, o Ministro 

leciona que qualquer condenação penal, inclusive de pessoas físicas, atinge indiretamente 

pessoas ligadas ao apenado, o que não pode servir de obstáculo para a criminalização de 

condutas danosas ao meio-ambiente por pessoas jurídicas. Apesar de admitir que uma pena 

imposta à pessoa jurídica possa afetar seus clientes, fornecedores e sócios, o Ministro Relator 

entende que isso não implica em violação ao mandamento constitucional insculpido no art. 5º, 

inciso XLV. 

Em virtude do exposto, o voto do Ministro é pelo provimento do recurso, para 

determinar o recebimento da denúncia com relação à pessoa jurídica envolvida, voto que foi 

seguido pela Quinta Turma por unanimidade, criando precedente para a responsabilização 

penal da pessoa jurídica por crimes ambientais mediante a persecução penal das pessoas 

físicas pelas quais o delito se concretizou. 

                                                           
103 Ibid. p. 7. 
104 Ibid. p. 8. 
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4.3 Decisão do Recurso Extraordinário 548.818-PR pelo Supremo Tribunal Federal e a 

autonomia da responsabilidade da pessoa jurídica nos crimes ambientais 

 

Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra 

acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, julgando recurso em mandado 

de segurança nº 16.696/PR, determinou o trancamento de ação penal com base na teoria da 

dupla imputação. No RE, discute-se sobre o condicionamento da ação penal à identificação e 

à persecução concomitante da pessoa física. 

O caso fático que deu ensejo ao debate se resume em vazamento de óleo ocorrido em 

unidade da empresa Petrobrás – Petróleo Brasileiro S/A no município de Araucária/PR, que 

causou a poluição dos rios Barigui e Iguaçu e suas áreas ribeirinhas, provocando danos à flora 

e à fauna local.  

Juntamente com a pessoa jurídica, foram denunciados o Presidente da empresa Henri 

Philippe Reichstul e o Superintendente da refinaria Luiz Eduardo Valente Moreira. Excluída a 

responsabilidade criminal das pessoas físicas, a Petrobras interpôs mandado de segurança no 

Tribunal Regional Federal pretendendo o trancamento da ação penal. Denegada a ordem, a 

empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso ordinário, 

contra o qual o Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário. 

A Ministra Relatora Rosa Weber defendeu a possibilidade de manter no pólo passivo 

de uma ação penal, exclusivamente, uma pessoa jurídica, encontrando fundamento no art. 

225, §3º da Constituição Federal, inclusive citando precedentes da Corte nesse mesmo 

sentido105. 

Fazendo breve digressão sobre o tema, a Ministra Relatora aduz que diversos países 

admitem a responsabilidade penal da pessoa jurídica, como Reino Unido, Estados Unidos e 

França. De outro lado, a Alemanha refuta essa possibilidade, tendo como suficiente a 

responsabilização administrativa da pessoa jurídica. 

Quanto ao Brasil, a Ministra Relatora destaca que a doutrina ainda é refratária à 

responsabilização penal da pessoa jurídica, encontrando como obstáculo a dogmática 

tradicional do Direito Penal. Apesar disso, conclui a Ministra que o constituinte originário e, 

posteriormente, o legislador ordinário consagraram o instituto por meio dos artigos 225, §3º 

da Constituição Federal de 1988 e 3º da Lei nº 9.605/1998, respectivamente. 

                                                           
105 São precedentes citados no voto da Ministra Relatora: HC 92.921, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, Dje 26.9.2008; AgRg no RE 593.729, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, Dje 6.03.2009. 
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Assim, sem adentrar na celeuma doutrinária sobre o tema, mas tendo como norte a 

previsão constitucional e legal da responsabilidade criminal da pessoa jurídica, o julgamento 

do recurso extraordinário se ateve à questão de saber se existe ou não a “necessidade de se 

condicionar a persecução penal da pessoa jurídica à identificação e à persecução da pessoa 

física especificamente responsável, no âmbito da empresa, pelo delito”106.  

Os argumentos apresentados pela Ministra Relatora Rosa Weber na defesa da 

autonomia entre a persecução penal da pessoa jurídica e a persecução penal da pessoa física 

por crime ambiental podem ser resumidos da seguinte maneira: (i) a previsão constitucional e 

legal da responsabilidade penal da pessoa jurídica decorre justamente da dificuldade de se 

coibir a prática de determinados delitos por entidades corporativas somente pela 

responsabilização penal da pessoa física envolvida; (ii) os conceitos tradicionais de ação e 

culpabilidade não se amoldam à previsão de responsabilização criminal das pessoas jurídicas, 

razão pela qual novos conceitos devem ser elaborados; (iii) o desenvolvimento de critérios de 

aplicação do instituto pela doutrina e pela jurisprudência não pode incorrer no esvaziamento 

do mandamento constitucional insculpido no art. 225, §3º; (iv) a necessidade de comprovação 

da coautoria da pessoa física não está prevista na Constituição ou na Lei dos Crimes 

Ambientais. 

O primeiro argumento apresentado consiste na razão de ser dos dispositivos 225, §3º 

da Constituição Federal e 3º da Lei nº 9.605/1998, qual seja, a adoção do instituto da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica fundamentada na necessidade de prevenir a prática 

de crimes ambientais por parte de corporações, considerando a insuficiência da 

responsabilização penal da pessoa física envolvida. Isso porque, muitas vezes, no emaranhado 

de relações que formam uma grande empresa, a identificação da pessoa física que incorreu 

nos elementos do tipo penal ambiental se mostra como obstáculo insuperável, tendo em vista 

que a responsabilidade criminal se dissolveu no complexo das relações inerentes à 

organização da corporação. Dessa forma, está demonstrada a indiscutível dificuldade prática 

de identificação da pessoa física diretamente responsável pelo delito corporativo, o que 

prejudica não só a produção de provas contra o indivíduo, como também frustra o caráter 

preventivo da norma. 

Quanto à finalidade do preceito constitucional em tela, leciona a Ministra Relatora: 

[...] interpretação diversa, no sentido de que o constituinte não pretendeu 

penalizar os entes coletivos por crimes ambientais, seria o mesmo que 

                                                           
106 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 548.181-PR. Primeira Turma. Relatora 

Rosa Weber. Brasília, DF, 06 de agosto de 2013. p. 38. 
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reconhecer a quase inutilidade absoluta do preceito constitucional. Qual sua 

finalidade e razão de ser se apenas estivesse a afirmar a responsabilização de 

pessoas físicas e o sancionamento administrativo das pessoas jurídicas, o que 

já é inerente aos conceitos de direito penal e direito administrativo?107 

 

O condicionamento da aplicação do dispositivo constitucional à identificação e 

persecução penal da pessoa física, portanto, contraria a intenção do legislador constituinte 

originário que, ampliando o alcance das sanções penais, buscou evitar a impunidade na seara 

dos crimes ambientais, reforçando, dessa forma, a tutela do bem jurídico ambiental – meio 

ambiente ecologicamente equilibrado.108 

Sobre a dogmática tradicional do Direito Penal e o problema dos conceitos de ação e 

culpabilidade, a Ministra sustentou que a imposição de sanções penais aos entes coletivos não 

pode se guiar por critérios baseados na comparação ou correlação das pessoas jurídicas com 

as pessoas físicas, sendo necessária a criação de novos conceitos de ação e culpabilidade que 

sejam válidos às pessoas jurídicas. Nesse sentido, a Ministra Relatora elabora crítica: 

Entre os fundamentos remotos da norma que contempla apenação da pessoa 

jurídica, em dissintonia com a dogmática penal evoluída ao longo de anos, 

pode-se referir uma relativa insuficiência ou quase inadequação do Direito 

Penal clássico para lidar com os injustos penais na sociedade moderna, como 

revelam, ilustrativamente, as inúmeras condutas ilícitas, de efetiva lesão a 

bens jurídicos de expressão, que emergiram no âmbito do direito econômico-

financeiro, na seara ecológica e ambiental, em organizações estruturadas e 

organizadas de forma estável, e ainda no âmbito das organizações 

empresariais.109 

 

Assim, aparentemente, a lei não trouxe critérios suficientes para a imputação de 

crimes às pessoas jurídicas, forçando a criação de parâmetros, pela jurisprudência e pela 

doutrina, para a aplicação do instituto. Não sem razão, a Ministra Relatora Rosa Weber 

destaca que essa criação de parâmetros não pode implicar no esvaziamento do mandamento 

constitucional, sob pena de se ver frustrada a eficácia do princípio constitucional da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica em crime contra o meio ambiente. Não poderia a 

doutrina ou a jurisprudência pretender mitigar os efeitos do dispositivo elaborado pelo 

constituinte originário, que teve por norte a proteção de direito fundamental de terceira 

geração, que deve ser preservado para as presentes e futuras gerações. 

Lembra a Ministra, além disso, que a própria Lei nº 9.605/1998 trouxe alguns 

critérios que solucionam muitos problemas da responsabilização criminal do ente coletivo, 

tais como: que a “infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, 

                                                           
107 Ibid. p. 47. 
108 Ibid. p. 49. 
109 Ibid. p. 50. 
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ou de seu órgão colegiado”, consubstanciado no princípio da pertinência do ato à pessoa 

jurídica; que os indivíduos ou órgão colegiado estejam cumprindo suas funções e atividades 

ordinárias com vistas a atender o escopo da atividade econômica organizada; que o delito seja 

praticado em nome ou sob o amparo da representação social e que a infração seja cometida no 

interesse ou benefício do ente coletivo.110 

Por fim, sustenta a Ministra Relatora que esse condicionamento que se pretende 

estabelecer como critério de aplicação da responsabilidade penal da pessoa jurídica não está 

previsto expressa ou implicitamente no mandamento constitucional, tampouco na lei 

ordinária. Caso fosse essa a intenção do legislador, a persecução penal do ente coletivo viria 

condicionada à persecução penal da pessoa física responsável como elemento do tipo penal 

ambiental, o que não ocorre.  

A redação do parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 9.605/1998 poderia gerar uma 

dúvida quanto a esse último argumento, porquanto sua redação estabelece que “[a] 

responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou 

partícipes do mesmo fato”. Contudo, a sustentação desenvolvida no voto da Ministra Relatora 

Rosa Weber é no sentido de que não há um condicionamento estabelecido pela lei, tendo 

destacado que não pretende considerar irrelevante o conhecimento das pessoas físicas 

envolvidas no fato delituoso, mas somente que não se pode pretender sempre a persecução 

penal dos indivíduos, já que a complexa organização de grandes empresas, com repartição de 

competências, pode levar a responsabilidades parciais e insuficientes a uma imputação 

criminal. 

A Ministra Relatora conclui seu voto da seguinte maneira (grifos do autor):  

Ante todo o exposto, conheço em parte do Recurso Extraordinário e, na 

parte conhecida, dou-lhe provimento para, reconhecida a possibilidade 

de a denúncia por crime ambiental contra a pessoa jurídica não 

abranger, necessariamente, a atribuição criminal do fato também à 

pessoa física, determinar o regular processamento da ação penal contra 

a Petrobrás.111 

 

O acórdão coincide com a conclusão do voto da Ministra Relatora Rosa Weber que, 

na ocasião, foi seguida pelos Ministros Dias Toffoli e Roberto Barroso. Foram vencidos os 

Ministros Marco Aurélio e Luiz Fux. 

Por todo exposto, mister salientar que a desnecessidade de aplicação da teoria da 

dupla imputação, apesar de apresentar precedente no Supremo Tribunal Federal, não é 

                                                           
110 Ibid. p. 55-56. 
111 Ibid. p. 58. 
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jurisprudência consolidada da Corte, mas serve para apontar novos caminhos a serem 

trilhados nos julgamentos de pessoas jurídicas por crimes ambientais, tendo merecido espaço 

neste trabalho por essa razão. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Como foi visto ao longo deste trabalho, o instituto da responsabilidade penal da pessoa 

jurídica, no cenário da doutrina nacional e estrangeira, é atacado por alguns e defendido por 

outros. Quem é contra a sua aplicação sustenta, em apertada síntese, que a sua sistemática não 

é compatível com a dogmática clássica do Direito Penal, uma vez que o ente coletivo não se 

amolda à noção de culpabilidade subjetiva e individual, além de ir de encontro ao princípio da 

personalidade da pena. Os fins a que se destinam as sanções penais também estariam 

frustrados com a sua aplicação às pessoas jurídicas. 

Por outro lado, os juristas que se posicionam favoravelmente a sua aplicação invocam 

argumentos para demonstrar que os elementos da dogmática tradicional do Direito Penal 

podem ser flexibilizados e ajustados à criminalização de condutas dos entes coletivos, dada a 

ineficácia de aplicação das sanções penais aos autores físicos componentes da pessoa jurídica 

e a necessidade de se coibir a criminalidade no âmbito das corporações. 

Quanto à incidência do instituto no ordenamento jurídico brasileiro, é possível afirmar, 

apesar de posicionamentos contrários, que há previsão constitucional e legal por meio do 

artigo 225, §3º da Carta Maior de 1988 e da Lei nº 9.605 de 1998, que trata dos crimes 

ambientais. No que toca à prática, o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o instituto com 

o auxílio da teoria da dupla imputação, para a qual é necessária a persecução penal simultânea 

da pessoa jurídica e da pessoa física responsável pelo delito. O Supremo Tribunal Federal, por 

sua vez, tem indicado novos rumos ao instituto, admitindo, em julgamentos esparsos, que a 

persecução da pessoa jurídica possa ter prosseguimento independentemente da persecução 

penal da pessoa física envolvida.  

Voltando a atenção ao objetivo deste trabalho, que é perquirir sobre a possibilidade de 

aplicação, no direito brasileiro, da responsabilidade penal da pessoa jurídica em confronto 

com as teorias do delito e da pena, forçoso concluir que a flexibilização de elementos da 

dogmática penal pode consubstanciar-se em manobra perigosa. Mister salientar que não se 

pode colocar em risco garantias e fundamentos de um Estado Democrático de Direito a 

pretexto de satisfazer as demandas provenientes da complexidade da vida social. 

Não se trata de fechar os olhos à prática ou à dinâmica da vida, que vai estar sempre à 

frente da lei. Tampouco se trata de defender a criminalidade que ocorre no bojo das 

corporações. O obstáculo maior à adoção da responsabilização criminal dos entes coletivos 

está em macular toda a lógica da culpabilidade individual e subjetiva, construção cunhada sob 
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a luz do movimento iluminista e que representa uma conquista no campo dos direitos 

individuais. 

Portanto, em que pese a farta argumentação favorável à adoção da responsabilidade 

criminal da pessoa jurídica como mecanismo apto a coibir a prática de ilícitos em benefício 

dos entes morais e evitar a impunidade dos crimes cometidos pelas corporações, parece-nos 

essa a solução mais imediatista e menos adequada. A alteração da dogmática penal, se 

realmente necessária, deve ser feita com cautela, sob pena de se pôr em risco os direitos e 

garantias mais caros de um Estado Democrático de Direito.  

Sanções de natureza civil e administrativa, já aplicadas às pessoas jurídicas no 

ordenamento jurídico brasileiro, se aplicadas com maior rigor e efetividade, talvez pudessem 

mitigar a necessidade de se recorrer ao Direito Penal para coibir a criminalidade no seio das 

corporações. Tanto é assim que as sanções penais já elaboradas pelo legislador brasileiro e 

estrangeiro para as pessoas jurídicas poderiam ser implementadas em outras esferas do direito, 

sem macular os elementos da dogmática penal.  

Destarte, apesar de não ter o peso de uma condenação criminal, as sanções 

administrativas e civis, na sistemática de um direito efetivamente aplicado e de leis mais 

rigorosas, seriam instrumento inibidor das práticas nocivas aos direitos individuais, difusos e 

coletivos exercidas no âmbito das pessoas jurídicas. 
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